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Epätyypilliset työsuhteet ja epävarmuus ovat lisääntyneet suomalaisessa työelämässä. 
Tutkielmassani tarkastelen työvoiman vuokrausta yhtenä esimerkkinä viimeaikaisesta 
kehityksestä. Aineistoni avulla koettelen miten ajatukset palkkatyön yhteiskunnasta, ris-
kiyhteiskunnasta ja luottamuksesta sopivat työvoiman vuokraukseen. Kysyn miten teo-
ria voi selittää vuokratyöntekijöiden kokemuksia työstään ja miten työntekijöiden ko-
kemukset voivat täsmentää teoriaa. 
 
Tutkin työvoiman vuokrausta ilmiönä sinänsä ja sitä minkälaisia vaikutuksia tällä käy-
tännöllä on työntekoon, ja erityisesti työntekijän ja työllistävän yrityksen luottamuksel-
lisen suhteen rakentumiseen. Tutkielmani tarkoituksena on myös kuvailla vuokratyöläi-
sen arkea niille, jotka eivät ole ilmiöön lähemmin tutustuneet. Tutkimuskohteenani on 
työvoiman vuokraus sosiaalisena instituutiona, jossa primaarisilla sosiaalisilla proses-
seilla on merkittävä rooli. 
 
Tarkennetut tutkimuskysymykseni ovat: 1) Miten vuokratyöntekijä kokee muun työyh-
teisön suhtautuvan häneen?, 2) Vaikuttaako työsuhde työntekijän haluun sitoutua työl-
listävään yritykseen ja sen tavoitteisiin? ja 3) Minkälaisia mahdollisuuksia ja ongelmia 
työvoiman vuokraus luo työllistävän yrityksen ja vuokratyöntekijän välisen luottamuk-
sen synnylle? Tutkimukseni on laadullinen; etsin vastauksia kysymyksiin teemahaastat-
telun avulla. Aineistoni koostuu yhdeksästä Turun seudulla asuvan akateemisen 25–35-
vuotiaan litteroidusta haastattelusta. Analyysin apuvälineenä olen käyttänyt QSR 
Nud*ist 4.0–tietokoneohjelmistoa. 
 
Aineiston erittely antaa ennakoimiani vastauksia tutkimuskysymyksiin. Vuokratyönte-
kijä kokee olevansa muun työyhteisön ulkopuolella eikä sitoudu työllistävään yritykseen 
kovinkaan vahvasti. Tutkielmassani esitän neljä tapaa kiinnittyä työllistävään yrityk-
seen. Eroja on löydettävissä myös aloittain ja sukupuolittain. Aineistossani naiset sitou-
tuvat työorganisaatioon hieman miehiä vahvemmin. Tämä johtuu osaksi siitä, että naiset 
luovat enemmän sosiaalisia siteitä vakituisiin työntekijöihin. Työsuhteelle on kuitenkin 
ominaista, että se irrottaa työntekijän työhön perinteisesti liittyvästä kontekstista. 
 
Vuokratyöntekijän ja työllistävän yrityksen välinen luottamus syntyy kolmella tasolla: 
mikro-, meso- ja makrotasolla. Mikrotasolla keskeisiä ovat työntekijän työsuoritukset ja 
suhteet työpaikalla. Vuokrafirman maine vaikuttaa myös oleellisesti luottamuksen syn-
tyyn. Luottamuksessa, joka liittyy vuokratyöhön, on havaittavissa samoja piirteitä kuin 
yhteiskunnassa yleensä: luottamuksen merkitys kasvaa, samalla kun mahdollisuudet ar-
vioida toimijoiden arvoisuutta luottamukseen kaventuvat. 
 
Asiasanat: työvoiman vuokraus, vuokratyö, uusi talous, luottamus, sitoutuminen, työor-
ganisaatio, riskiyhteiskunta, palkkatyöyhteiskunta 
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1. JOHDANTO 

 

Se on tavallaan palvelu joka voidaan ostaa: tiistaina voidaan jättää ostamatta kun 
maanantaina on ostettu. (M1) 

 

Näihin vuokratyöntekijän sanoihin kiteytyy hyvin se, mistä työvoiman vuokrauksessa on mo-

nien mielestä kyse: vuokratyön myötä jollakin tavalla erityislaatuisena hyödykkeenä pidetty 

työvoima tuotteistetaan; työstä ja työntekijästä tulee tavara, jota vuokrataan. Samalla työnte-

kijän kokemat riskit lisääntyvät, koska seuraavan päivän työstä ei ole varmuutta. Vuokratyö-

voimaa käyttävän yrityksen näkökulmasta asia näyttäytyy positiivisemmassa valossa: työvoi-

man vuokraus parantaa yrityksen työvoimakustannusten joustavuutta. Työntekijöitä voidaan 

palkata silloin kun se tuotannollisesti on järkevintä. 

 

Suomessa on viime vuosina keskusteltu työelämään ja työmarkkinoihin liittyvistä aiheista 

melko vilkkaasti. On puhuttu pätkätöistä, Kiina-ilmiöstä ja laajoista irtisanomisista. Työvoi-

man vuokrauksen yhteydessä on otettu usein esiin ongelmat, jotka liittyvät Virosta tulevan 

vuokratyövoiman käyttöön. On katsottu, että yritykset hyödyntävät Suomen lainsäädännön 

porsaanreikiä ja teettävät töitä polkuhinnoin. Yhteistä monissa viimeaikaisissa puheenvuo-

roissa on ollut huoli työntekijästä ja tunne siitä, että työelämä on muuttumassa entistä epä-

varmemmaksi ja uuvuttavammaksi. Samoja teemoja on käsitellyt myös Juha Siltala hiljan 

julkaistussa kirjassaan Työelämän huonontumisen lyhyt historia (2004), jota on myyty ennä-

tykselliset määrät. Siltala toistaa monien muiden tavoin, että talouden ja työelämän viimeai-

kaisissa muutoksissa ei ole kyse mistään uudesta ilmiöstä, vaan nyt ikään kuin palataan kapi-

talismin alkujuurille (emt. 134). Sotien jälkeinen keynesiläinen talouspolitiikka ja hyvinvoin-

tivaltioprojekti olivat vain historiallisia oikkuja. Olemme siirtymässä kapitalismin toisesta, 

turvatummasta vaiheesta kolmanteen, epävarmempaan vaiheeseen. Elämme uuden talouden 

aikaa, kuten Richard Sennett (2002) toteaa. 

 

Uudessa taloudessa markkinat laajenevat ja muuttuvat osin globaaleiksi, koko maapallon kat-

taviksi. Tämä johtuu suurelta osin teknologian kehittymisen aiheuttamasta välimatkojen ku-

tistumisesta. Yritysten koko suurenee ja niiden tarve vastata markkinakysynnän vaihteluihin 

kasvaa. Koska yritysten menestys nähdään yhteiskunnan hyvinvoinnin perustana, halutaan 

menestykselle luoda parhaat mahdolliset edellytykset. Suomessa pääministeri Matti Vanhasen 
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asettaman niin sanotun globalisaatiotyöryhmän raportti (Suomi maailmantaloudessa -selvitys 

2004) nostatti taannoin laajaa keskustelua keinoista, joilla yritystoimintaa halutaan tukea. Ra-

portin tekijät painottavat toisaalta koulutuksen merkitystä ja toisaalta työmarkkinoiden jous-

tavuuden parantamista. Joustavuus onkin sana, jota viljellään taloutta koskevissa puheissa tiu-

haan. Se tuntuu olevan kaiken nykyisen taloudenpidon perusta. 

 

Globaalissa taloudessa yritysten välinen kilpailu kiristyy, jolloin ne pyrkivät tehostamaan 

toimintaansa. Yksi keino tehostaa toimintaa on tehostaa työvoiman käyttöä, mikä merkitsee 

työvoiman käytön joustavuuden parantamista tavalla tai toisella. Monien mielestä joustavuu-

della tarkoitetaan useimmiten työntekijän kykyä joustaa. Mikäli työntekijä ei jousta, ei talous 

voi toimia – ainakaan tulevaisuudessa. Uudessa taloudessa työnantajat ja työntekijät kohtaa-

vatkin toisensa yhä useammin ristiriitatilanteessa: työntekijöiden olisi luovuttava saavutetuista 

eduistaan, jotta yritys voisi menestyä. Työnantajat haluaisivat heikentää irtisanomissuojaa, 

mahdollistaa palkkojen alentamisen ja työajan joustavuuden. Yhdysvalloissa erilaisia joustoja 

on toteutettu tehokkaammin kuin Euroopassa ja kriitikot näkevät vahvan ay-liikkeen ja jous-

tamattoman talouden Euroopan tulevaisuuden uhkana. Työttömyysluvut ovat Yhdysvalloissa 

usein kauniimpia kuin vanhalla mantereella, mutta numeroiden taakse kätkeytyy myös toi-

senlainen todellisuus. Yhdysvalloissa työnteko ei aina takaa toimeentuloa. Työntekijät ovat 

tietyillä aloilla joustaneet palkoissa jo niin paljon, että kahta työtä tekevä saattaa silti elää 

köyhyydessä, kuten Barbara Ehrenreich (2003) kirjassaan kuvaa. 

 

Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani työvoiman vuokrausta, koska eräänlaisena työmarkki-

noiden erikoisuutena se mahdollistaa uuden talouden kehityssuuntien tarkastelun. Työni liit-

tyy edellä esitettyihin laajempiin taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin, mutten aio 

lähteä sen syvällisemmin selvittelemään nykyisen kehityksen voittajia ja häviäjiä. Sen sijaan 

tarkastelen sitoutumiseen ja luottamukseen liittyviä kysymyksiä. Haluan tuoda esille talouteen 

liittyviä niin sanottuja pehmeitä arvoja ja työprosessin sisällön merkitystä uudessa taloudessa. 

Sosiologia on aikanaan syntynyt klassisen taloustieteen kritiikiksi (esim. Ilmonen ja Jokinen 

2002, 25; Turner 1999, 13–16) ja pyrin itsekin kirjoittamaan jonkinlaista reunahuomautusta 

taloustieteelliseen teoretisointiin, jossa taloudellinen rationaliteetti ajaa yrityksiä käyttämään 

vuokratyövoimaa, mikä osaltaan joustavoittaa niiden toimintaa ja mahdollistaa suurempien 

voittojen saavuttamisen. Tämä ei tarkoita, että unohtaisin työssäni tyystin yritysten näkökul-
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man. Voittoa tuottava yritys on talouselämän perusta, eikä mahdollisimman järkevä työvoi-

man käyttö saa olla kiellettyä. 

 

Tutkielmani pääpaino on kuitenkin vuokratyöntekijöiden kokemuksissa. Tarkastelen työvoi-

man vuokrausta työntekijän näkökulmasta ja kartoitan sitä uudenlaista suhdeverkostoa, joka 

työvoiman vuokrauksessa syntyy työntekijän ja kahden työnantajan välille. Suhde on epätyy-

pillinen eikä sitä ole laajalti vielä tutkittu. Tämä johtunee työsuhteen uutuudesta ja marginaa-

lisesta asemasta. Suhdeverkoston tutkiminen on kuitenkin tärkeää, koska sillä saattaa olla vai-

kutusta työprosessiin ja siihen miten työnteko yleisesti koetaan. 

 

Ilmiönä työvoiman vuokraus liittyy moniin muihin yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja on itses-

säänkin monisyinen. Vuokratyöntekijöitä käytetään monilla eri aloilla ja työntekijöiden asema 

on erilainen, riippuen esimerkiksi siitä minkälainen koulutus heillä on. It-alan diplomi-insi-

nööri, joka vuokraa osaamistaan huipputeknologian yrityksille on eri asemassa kuin nuori 

yksinhuoltajaäiti, joka työskentelee siivoojana peruskoulutodistuksella. Työmarkkinailmiönä 

työvoiman vuokraus liittyy myös hyvin moninaisiin liike- ja työelämän muutoksiin. Vuokra-

työn yleistyminen voidaankin yhdistää määräaikaisten työsuhteiden yleistymiseen, yritysten 

toimintojen ulkoistamiseen tai työmarkkinoiden joustavuuden lisääntymiseen. 

 

Oma lähestymistapani työvoiman vuokraukseen rakennan sosiologian tutkimuskohteen mää-

rittelyn avulla. Sovelias määritelmä löytyy esimerkiksi Bryan S. Turnerin (1999, 15) toimitta-

masta Talcott Parsonsin artikkeleja sisältävän kirjan johdannosta. Siinä hän Parsonsin näke-

myksiä kartoittaessaan määrittelee sosiologian tutkimuskohteeksi ”yhteisöllisen solidaarisuu-

den ehdot ja ylläpidon keinot riskien, niukkuuden ja epävarmuuden maailmassa”. Kyse on siis 

niiden käytäntöjen ja rituaalien tutkimisesta, joiden ansiosta yhteiskunta pysyy koossa. Talo-

ustieteen tehtävä tässä sosiaalisen toiminnan tutkimusta koskevassa aluejaottelussa on pereh-

tyä niukkojen voimavarojen jakamiseen samalla kun politologia tutkii vallan jakautumista 

suhteessa niukkoihin voimavaroihin. Tämä taloustieteen, politologian ja sosiologian tutki-

muskohteiden määrittely ei ole kaiken kattava, mutta se rajaa minulle reviirin, jolla tutkimusta 

tehdessäni toimin. 
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Minua kiinnostaa miten työllistävän yrityksen ja vuokratyöntekijän välinen luottamus syntyy 

ja mitkä asiat vaikuttavat suhteen luonteeseen. Pyrin tutkimaan solidaarisuuden ja luottamuk-

sen syntyä ja ylläpitoa, sekä sitä minkälainen vaikutus työvoiman vuokrauksella on työyhtei-

sön sosiaalisille suhteille. Tutkielmani pohjautuu yhteiskuntatieteelliseen tutkimuskirjallisuu-

teen ja tekemiini akateemisten nuorten teemahaastatteluihin. Taustalla ovat myös omat koke-

mukseni vuokratyöstä muutaman vuoden ajalta. Teoriassani nojaudun paljolti sellaisiin käsit-

teisiin kuin palkkatyöyhteiskunta ja riskiyhteiskunta. Keskeisiä ovat myös taloudellinen ra-

tionaliteetti, tehokkuus, sitoutuminen, luottamus ja uusi talous.  

 

Tutkielmani etenee siten, että ensimmäiseksi lähestyn aihettani teorian ja aiemman tutkimus-

kirjallisuuden avulla. Hahmotan työvoiman vuokrauksen asemaa suomalaisilla työmarkki-

noilla ja tarkastelen sitä uutta suhdeverkostoa, joka syntyy työntekijän ja työnantajien välille. 

Keskeisiä teoreettisia käsitteitä luvussa 2 ovat muun muassa palkkatyöyhteiskunta, riskiyh-

teiskunta ja luottamus. Luvun lopussa esittelen tarkennetut tutkimuskysymykseni. Luvussa 3 

siirryn esittelemään tutkimusaineistoani ja sitä miten olen sen kerännyt. Käyn läpi tutkimuk-

senteon käytännön ratkaisuja ja arvioin aineistoni edustavuutta.  Esittelen myös lyhyesti tie-

tokoneavusteisen analyysin tekoa laadullisessa tutkimuksessa. Luvussa 4 siirryn aineistoni 

analyysiin ja etsimään vastauksia luvussa 2 esittämiini tutkimuskysymyksiin.  Luku 5 on va-

rattu aineiston erittelyn herättämille ajatuksille ja päätelmille. 

 

Pyrin käyttämään tekstissäni mahdollisimman paljon suomenkielisiä sanoja. Työvoiman 

vuokrausta koskevassa tutkimuskirjallisuudessa englanti on kuitenkin käytetyin kieli ja siksi 

lienee paikallaan heti aluksi mainita muutamien käsitteiden englanninkieliset vastineet. Työ-

voiman vuokrauksesta puhuttaessa käytetään useimmiten termiä temporary agency work tai 

lyhennystä TAW. Työvoiman vuokrausyrityksen vastine on usein temporary work agency tai 

temporary help agency. Työllistävästä yrityksestä käytetään nimitystä client firm, jonka 

vuoksi suomenkielisessäkin kirjallisuudessa työllistävästä yrityksestä puhuttaessa käytetään 

usein termiä asiakasyritys. Itse käytän työssäni lähes poikkeuksetta termiä työllistävä yritys 

viittamaan siihen yritykseen, joka vuokraa työntekijän vuokrafirmalta. 
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2. VUOKRATYÖ RISKIYHTEISKUNNASSA 

 

Tässä luvussa asetan työvoiman vuokrauksen sille kuuluvalle paikalle työmarkkinoilla mui-

den epätyypillisten työmuotojen joukossa. Kuvailen sitä uudenlaista suhdeverkostoa, jossa 

vuokratyöntekijä työskentelee, tarkastelen työvoiman vuokrausta työmarkkinailmiönä Suo-

messa ja muualla maailmassa sekä esittelen aihetta koskevia tutkimuksia. Kartoittamalla il-

miötä ja sitä koskevaa aiempaa tutkimusta etenen yleisempien nykyistä yhteiskuntaa koske-

vien teorioiden, kuten palkkatyöyhteiskunnan, riskiyhteiskunnan ja luottamuksen teorioiden 

kautta kohti oman tutkimukseni tavoitteita. Luvun lopussa esittelen tarkennetut tutkimusky-

symykseni. 

 

 

2.1. Työvoiman vuokraus uudenlaisena suhdeverkostona 

 

Vuokratyövoiman osuus Suomen koko työvoimasta on verrattain pieni. Arviot vaihtelevat 0,3 

prosentista 1,2 prosenttiin (Henkilöstöpalveluyritysten liitto 2004; Kauhanen 2001; Sädevirta 

2002). Läntisessä Euroopassa ja Yhdysvalloissa1 vuokratyöläisten osuuden on arvioitu olevan 

noin 2,5 prosenttia koko työvoimasta (Storrie 2002; Kalleberg 2000). Oli todellinen osuus 

Suomessa mitä tahansa 0,3 ja 2,5 prosentin väliltä, on se virallisten tilastotietojen perusteella 

joka tapauksessa melko pieni. Toisaalta kaikki tahot tuntuvat olevan yksimielisiä siitä, että ala 

on vakaassa kasvussa. Vuokratyövoiman käytön lisääntyminen voidaan nähdä osana laajem-

paa talouden ja työelämän muutosta, jolle monet teoreetikot ovat yrittäneet etsiä selitystä. 

Vaikka selitykset osittain eroavat, ovat useimmat tutkijat yhtä mieltä siitä, että vakaa palkka-

työläisyys, johon Suomessakin on toisen maailmansodan jälkeen totuttu, on vähitellen jää-

mässä historiaan (esim. Beck 2000; Sennett 2002; Karisto et al. 1998, 366–368). 

 

Totuttua vakaata työelämää horjuttavista epätyypillisistä työsuhteista puhutaan paljon ja niitä 

tuntuu olevan runsaasti. Vuokratyö onkin vain yksi normaalista poikkeava työmuoto. Olen 

tutkimuskenttää selventääkseni kerännyt seuraavaan taulukkoon eri työmuotojen keskeisiä 

piirteitä. 

 

                                                 
1 Arvio vuoden 1998 tilanteesta. 
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Taulukko 1: Eri työmuotojen vertailu 
Työmuoto Työaika Työsopimus Työn sijainti Suhde 

työnantajaan 

”Normaali” Kokopäiväinen Jatkuva Yrityksen tilat Yksi työnantaja 

Määräaikainen Kokopäiväinen Määrätty aika Yrityksen tilat Yksi työnantaja 

Osa-aikainen Ei-kokopäiväinen Jatkuva Yrityksen tilat Yksi työnantaja 

Etätyö Kokopäiväinen Jatkuva Koti tai muu 
vastaava 

Yksi työnantaja 

Alihankinta Kokopäiväinen Jatkuva Toisen yrityksen 
tilat 

Periaatteessa 
kaksi työnantajaa 

Vuokratyö Kokopäiväinen tai 
ei-kokopäiväinen 

Periaatteessa 
jatkuva 

Toisen yrityksen 
tilat 

Kaksi työnantajaa 

Franchising Kokopäiväinen Franchising-
sopimus 

Yrityksen tilat Osittain itsenäinen 
yrittäjä 

Yrittäjyys Kokopäiväinen Ei ole Yrityksen tilat Itse itsensä 
työnantajana 

 

 

Oheinen taulukko ei pyri olemaan tyhjentävä, vaan sen tarkoitus on johdatella tutkimusaihee-

seen ja selventää mistä työvoiman vuokrauksessa on kyse ja miten se työmuotona suhteutuu 

muihin enemmän tai vähemmän tyypillisiin työsuhteisiin. Esitetyt hahmotelmat ovat toisin 

sanoen ideaalityyppejä eri työsuhteista. Työntekijä voi esimerkiksi tehdä töitä etätyönä määrä-

aikaisella työsopimuksella, mutta silloin työsuhteen voi ajatella koostuvan sekä etätyöstä että 

määräaikaisesta työstä. Todellisuus on siis taulukkoa moniulotteisempi, mutta yksinkertaista-

malla saadaan vuokratyön asema epätyypillisten työsuhteiden kentässä hieman selkeämmäksi. 

 

Vuokratyö on kaikista epätyypillisistä työmuodoista ”keikkaluonteisin”2. Vaikka työsopimus 

on periaatteessa jatkuva, ei vuokrafirma yleensä ole sitoutunut tarjoamaan työntekijälle töitä. 

Työtä on silloin kun sitä on, eikä sen kestoa ole määritelty. Työkomennus voi kestää muuta-

man tunnin tai vuosia. Tässä suhteessa työmuoto eroaakin alihankinnasta, joka on muutoin 

melko lähellä vuokratyötä. Alihankintasuhteessa työskentelevällä ihmisellä on työsopimus 

oman firmansa kanssa, joka myy palveluaan edelleen toiselle yritykselle, niin sanotulle asia- 

                                                 
2 Käytän tässä puhekielen sanaa ”keikka”, koska en ole löytänyt parempaa sanaa, joka yhtä osuvasti 
luonnehtisi vuokratyön luonnetta. 
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kasyritykselle. Hän voi tehdä töitä asiakasyrityksen tiloissa, vaikka on oman yrityksensä 

työntekijä. Vuokratyöntekijään verrattuna alihankkijan työntekijällä on kuitenkin vakaammat 

oltavat, koska omalla yrityksellä on periaatteessa velvoite työllistää työntekijänsä muualla, jos 

sopimus asiakasyrityksen kanssa loppuu. Erotuksena vuokrasuhteesta alihankkijayritys myös 

valvoo työntekijöitänsä tiiviimmin (Kalleberg 2000, 350). Alihankinnan problematiikkaa 

Suomessa on käsitellyt muun muassa Katri Heininen (2003) pro gradu -työssään. 

 

Työvoiman vuokrauksessa työntekijä solmii työsopimuksen työvoiman vuokrausta harjoitta-

van yrityksen kanssa, joka vuokraa työntekijän edelleen jollekin toiselle yritykselle. Lain 

määritelmän (työnvälityslain 2a §) mukaan työvoiman vuokraus on ”toimintaa, jossa yritys tai 

sen osa taikka yksityinen henkilö merkittävässä määrin vastiketta vastaan tarjoaa työnantajana 

työntekijöitään suorittamaan toisen teettämää, teettäjän elinkeinotoimintaan kuuluvaa työtä”. 

Työvoiman vuokrausyrityksiä voidaan siis ajatella eräänlaisina yksityisinä työvoimatoimis-

toina. Ne toimivat työvoimaa tarvitsevien yritysten ja työtä hakevien välisenä linkkinä. Yri-

tykset ulkoistavat osan omasta rekrytoinnistaan vuokrayrityksen hoidettavaksi. Samalla työn-

hakuprosessi helpottuu myös työnhakijan kannalta, koska hakijan ei tarvitse olla yhteydessä 

työvoimaa kaipaaviin yrityksiin – vuokrafirma tekee sen hänen puolestaan. Tyypillinen ku-

vaus työllistymisestä on seuraavanlainen: 

 
Tämmöisessä työpaikkahaastattelussa kartoitettiin mun jonkinnäköistä osaamista ja sitä, 
että miten mä olen valmis tekemään töitä, eli kuinka paljon ja miten pääsen töihin, eli 
onko paljon opiskelua, joka tietysti rajoittaa heidän kannaltaan sitä työn tekoa. Ei siinä 
kauhean kauan mennyt kun mulle sitten soitettiin ja kysyttiin, että kävisikö tämmöinen 
ja tämmöinen työpaikka. Siitä se sitten lähti. (N2) 

 

Vuokratyöläisyys alkaa ilmoittautumisella vuokrafirman listoille. Lyhyessä haastattelussa 

kartoitetaan osaamista ja taustoja, jonka jälkeen vuokrayritys välittää työntekijän eteenpäin 

jos työvoimaa kaivataan. Yleensä työllistävät yritykset hakevat vuokrafirmojen kautta työnte-

kijöitä hyvin lyhytaikaisiin tehtäviin, ainakin aluksi. Tekemissäni haastatteluissa tulikin ilmi, 

että vuokratyöläisen alkutaipaleella työkomennukset ovat usein lyhyitä ja työnantajat saattavat 

vaihdella tiuhaan. Muutamat ovat kuitenkin onnistuneet vähitellen voittamaan sekä työllistä-

vän että vuokraavan yrityksen luottamuksen puolelleen, ja he työskentelevät vuokrattuina 

usein samassa paikassa. 
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Ilmoittauduin tähän vuokratyöfirmaan ja tein muutamia lyhyitä keikkoja aika nopeasti 
sen jälkeen kun olin ilmoittautunut. Sitten meni reilu puoli vuotta ennen kuin sain täm-
möisiä vähän pitempikestoisia duuneja. (M3) 

 

Yksi haastateltavistani on ollut myös sellaisen vuokrausfirman listoilla, joka pelkän sisäänot-

tohaastattelun lisäksi koulutti työntekijöitään ennen vuokraamista. Kyseessä oli vuokrafirma, 

joka tarjosi työntekijöitä lääkealan myyntityöhön. Hänellä työnsaantiprosessi oli hieman pi-

tempi kuin muilla: 

 
Mä lähetin sinne (vuokrafirmaan) hakemuksen. Niillä oli ilmoitus työkkärin sivuilla. Mä 
lähetin hakemuksen sähköpostitse ja sitten sieltä tuli kirje; tervetuloa valintapäivään, jo-
hon mä menin. Se oli yksi päivä, missä oli kaiken maailman ryhmätehtäviä ja vähän jo-
tain haastattelun poikastakin. Sitten saman tien siellä tilaisuudessa allekirjoitettiin sopi-
mus, jossa kylläkin vasta sovittiin siitä koulutuksesta ja sitten, että he sinä aikana hakee 
työpaikan. Mutta he eivät sitoutuneet siihen, että he olisivat velvollisia takaamaan sen 
työpaikan. (N3) 

 

Haastateltavan mainitsema työsopimus on juuri se tekijä, joka erottaa työvoiman vuokrauksen 

monista muista niin sanotuista epätyypillisistä työsuhteista. Työntekijä nimittäin tekee työso-

pimuksen työvoiman vuokrausyrityksen kanssa, mutta itse työtilanteessa työtä tehdään toisen 

yrityksen alaisuudessa. Työntekijä on täten ”kahden tulen välissä” ja hänen tulee miellyttää 

molempia osapuolia. Laillisten vastuusuhteiden lisäksi asetelma luo mielenkiintoisen pohjan 

työpaikan sosiaalisten suhteiden rakentumiselle. Olen hahmotellut työntekijän ja työnantajien 

välistä uudenlaista suhdetta kuviossa 1. Tummennettu alue kuvaa tutkielmani fokusta: olen 

kiinnostunut erityisesti työntekijän ja työllistävän yrityksen suhteesta työntekotilanteessa. 
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Kuvio 1: Eri toimijoiden suhteet työvoiman vuokrauksessa 

 
 

Uudenlainen suhdeverkosto ei ole problemaattinen vain paperilla, vaan se aiheuttaa päänvai-

vaa työntekijälle myös käytännössä: 

 
Se oli tosiaankin silloin syksyllä 2000 kun mä kävin ilmoittautumassa tämän työvoima-
välitystoimiston listoille. Sitten sieltä soitettiin mulle joskus joulukuussa, että tarvittaisi 
huomiseksi, että olisitko kiinnostunut, voisitko lähteä? Ja mä menin sinne firmaan sitten. 
Se sattumalta sopi mulle, että mä menen seuraavaksi päiväksi töihin. Olinkin sitten 
siellä, en muista kuinka pitkään mutta kuitenkin. Sitten seuraavan vuoden puolella siinä 
talvella mulle sitten soitettiin tästä työllistävästä firmasta, että ne tarvitsisivat taas mi-
nua. Muistaakseni mä olin silloin sen vuokravälitysfirman kautta taas, eli mä otin niihin 
yhteyttä, että olisin taas menossa sinne töihin. Sitten mä taisin kuitenkin kirjoittaa tämän 
työllistävän firman kanssa seuraavana kesänä oman sopimuksen. Ja jossain vaiheessa, 
seuraavana syksynä sinne tuli rekrytointikielto, jolloin sitten sanottiin, että voitko taas 
mennä sinne vuokravälitysfirmaan, että he ottaa mut töihin, mutta he ei voi maksaa mun 
palkkaa, että mene sen kautta. Sitten mä menin taas sinne vuokravälitysfirmaan ja il-
moitin että ne taas haluaa palkata minut sinne. On ollut vähän tämmöistä, eli mun pal-
kan on maksanut välillä se työvoimanvuokrausfirma ja välillä sitten taas tämä työllistävä 
firma. Nyt minä olen sitten ihan milloin vain tehnyt, eli mulla on jatkuvasti voimassa 
oleva työsopimus työllistävän firman kanssa. (N1) 

 

Edellä olevassa melko pitkässä kuvauksessa tulee esille monia vuokraustoimintaan liittyviä 

mielenkiintoisia asioita. Yksi näistä on lievää epäselvyyttä aiheuttavat palkanmaksukuviot, 

jotka eivät kuitenkaan ole ylivoimaisia, kuten haastateltava jatkaa: ”--onhan siinä oma vai-

vansa, mutta toisaalta sen ymmärsikin. Sitä kuitenkin miettii niin itsekkäästi, että tärkeintä on 

että joku maksaa mun palkan.” Toinen mielenkiintoinen seikka on haastateltavan maininta 

Työntekijä 
Työnteko työllistävän 
yrityksen alaisuudessa Työllistävä 

yritys 

Työsopimus Vuokrasopimus 

Työvoiman 
vuokrausyritys 
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työllistävän yrityksen rekrytointikiellosta, jolla halutaan estää uusien työsuhteiden solmimi-

nen. Ilmeisesti kulujen alentamiseksi annettua rekrytointikieltoa kierretään yrityksessä vuok-

raamalla työntekijöitä. Näin ei rikota strategisia sääntöjä, mutta ei myöskään välttämättä alen-

neta kustannuksia, mikä on kiellon perimmäinen tarkoitus. Vuokratyöntekijähän itse asiassa 

maksaa yritykselle aika paljon, koska palkkojen ja muiden maksujen ohella kustannuksia ai-

heuttaa vuokrafirman palkkio. Yritysten kannustimena käyttää vuokratyövoimaa onkin usein 

halu mukauttaa työvoimaa kysynnän vaihteluiden mukaan (Kalleberg 2000; 347; Benner 

2002, 102–107). 

 

Haastateltavani kertoivat myös, että työnantajat tarkkailevat usein työntekijöitä. Ne joita 

työnteko ei kiinnosta saavat lähteä oitis. Työntekijöitä arvioidaan vuokrafirman ja työllistävän 

yrityksen välisissä keskusteluissa ja hyvät työntekijät pyydetään usein uudestaan keikalle. 

Työllistävät yritykset soittavat joillekin myös suoraan ja pyytävät töihin. Tällöin vuokrafir-

man tehtävänä on vain maksaa palkka ja hoitaa muut työnantajamaksut. Lopulta suhde vuok-

rafirmaan jää aika pinnalliseksi: toimistolla käydään harvoin ja vain palkkakuittien palautuk-

sen vuoksi. Muutoin yhteydenpito on lähinnä satunnaisia puhelinkeskusteluja. Jotkut työnte-

kijät kuitenkin osittain samaistuvat vuokrafirmaan. Varsinkin jos työllistävän yrityksen ilma-

piiri on huono eikä työntekijä viihdy työpaikalla, identifioituminen vuokrafirmaan kasvaa. On 

tavallaan helpotus kuulua johonkin muuhun yhteisöön kuin siihen, jossa työntekijöiden välit 

ovat tulehtuneet. 

 

Työvoiman vuokrauksen ja uudenlaisen suhdeverkoston käytännön vaikutuksista työpaikan 

sosiaalisiin suhteisiin ei ole Suomessa tehty tutkimuksia. Kuten jo mainitsin, on Heininen 

(2003) pro gradu -työssään tutkinut ulkoistettujen työntekijöiden suhdetta työllistävään yri-

tykseen ja sen vakituiseen henkilökuntaan, mutta hänen työnsä ei koske niinkään vuokra-

työntekijöitä vaan vakituisesti asiakasyrityksessä työskenteleviä alihankkijoita. Vuokratyön-

tekijä on alihankkijaan verrattuna ”tuulisemmassa” asemassa, koska vuokrafirmalla ei ole 

velvollisuutta työllistää omaa työntekijäänsä, jos ja kun työ työllistävässä firmassa loppuu. 
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2.2. Tuore ilmiö työmarkkinoilla 

 

Työvoiman vuokraustoiminnan yksi kasvuhuipuista Suomessa osuu 1990-luvun alkuun eli 

lama-aikaan. Tuolloin kaikkien määräaikaisten työntekijöiden määrä kasvoi sadalla tuhan-

nella, samalla siis myös vuokratyöntekijöiden määrä (Kauhanen 2001, 7). Määräaikaisten 

työsuhteiden määrän onkin todettu lisääntyvän taloudellisten lamakausien aikana (Kalleberg 

2000, 343). Suomessa työvoiman vuokraus ja yleinen määräaikaisuuden lisääntyminen ovat 

nostaneet julkiseen keskusteluun monia ongelmia ja jopa selviä vääryyksiä, joita uudenlaisiin 

työmuotoihin liittyy. Suurimpia Suomessa tällä hetkellä toimivia yksityisiä työvoimaa vuok-

raavia yrityksiä ovat Eilakaisla Toimalapalvelu, Varamiespalvelu-Yhtiöt, Extra, Olsten-Fira-

beli, Manpower ja Adecco. Myös julkinen sektori on astunut työvoiman vuokrausalalle; työ-

voimatoimistojen yhteydessä vuokrausta harjoitetaan nimellä Henkilöstövuokraus. Vuok-

ratyövoimaa käytetään niin toimistotyössä, palvelualoilla ja teollisuudessa kuin viihdealalla-

kin. Kuviossa 2 on esitetty yksi arvio vuokratyövoiman jakautumisesta aloittain. 

 

Kuvio 2: Vuokratyövoiman jakautuminen aloittain 

Terveyspalvelu- ja 

3 %

Rakennustyö 

Kuljetus- ja liike yö nnet2 % 
Kaupan myyntityö 

0 % 

9 % 

Teollinen työ 
9 %

Varastotyö 
12 % 

Muu ravintolatyö 
1 % 

Palvelutyö ravintolassa
19 % 

Hallinto-, atk- ja toimistotyö 
43 % 

sosiaaliala
0 %Muut (muusikot, tiskijukat)

Lähde: Henkilöstöpalveluyritysten liitto (2004)
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Henkilöstöpalveluyritysten liitto teetti vuonna 2003 jäsentiedusteluun, jonka pohjalta liitto 

ennustaa työvoimanvuokraustoiminnan vilkastuvan vuonna 2004 ja arvioi jopa yli 10 prosen-

tin liikevaihdon kasvun olevan mahdollinen. Vuonna 2003 liikevaihto kasvoi keskimäärin 

vain kustannusten nousua vastaavasti 2–4 %. Yrityskohtaisesti kasvu vaihteli merkittävästi. 

Suurinta kasvu oli työvoimaa varastoihin, kuljetuksiin, rakennuksille ja teollisuuteen vuok-

raavilla yrityksillä. Pienintä kasvu oli niillä toimistotehtäviin vuokraavilla yrityksillä, jotka 

olivat erikoistuneet atk-alan toimihenkilöihin. Eniten työvoimanvuokraus työllistää toimisto-, 

taloushallinto- ja atk-tehtävien osaajia, seuraavaksi eniten ravintoloiden ja kauppojen palvelu-

tehtävissä työskenteleviä sekä niin sanotun raskaan lohkon eli varasto-, kuljetus- rakennus- ja 

teollisuustyöntekijöitä. Terveyspalvelualalle tapahtuvaa työvoimanvuokrausta haittaa liiton 

mukaan arvonlisäverojärjestelmä. Ala on myös vahvasti professionalisoitunut, mikä varmasti 

vaikuttaa tilanteeseen. 

 

Työvoiman vuokraus on siis arkipäivää monella alalla, mutta useimmiten työtehtävät ovat 

suoritustason töitä. Uudessa taloudessa vuokratyövoimaa käytetään kuitenkin myös muissa 

kuin yksinkertaisissa suorittavissa töissä. Chris Benner (2002) on omassa Yhdysvaltain Sili-

con Valleyn työmarkkinoita koskevassa tutkimuksessaan selvitellyt myös vuokratyövoiman 

roolia maailman it-keskuksessa. Bennerin (2002, 102–107) mukaan vuokrausfirmojen rooli 

on muuttunut viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana, sillä nyt ne tarjoavat toimisto- ja 

kevyen teollisuustyövoiman ohella työntekijöitä myös korkeampaa teknistä ja hallinnollista 

osaamista vaativiin tehtäviin. Silicon Valleyn yritykset näyttävätkin pysyvästi muodostaneen 

vuokratyövoimasta eräänlaisen joustovaran taloudellisten suhdanteiden hallintaan. Samalla 

suurista työvoiman vuokrausyrityksistä on tavallaan tullut osa joidenkin työllistävien yritysten 

henkilöstöosastoa (Kalleberg 2000, 347–348). 

 

Työvoiman vuokraus on melko uusi ilmiö kapitalistisessa taloudessa, vaikkakin eräitä hieman 

kehittymättömämpiä muotoja työvoiman vuokrauksesta on kokeiltu jo 1800-luvun Euroo-

passa. Nykyisen kaltainen kehittynyt työvoiman vuokraus alkoi toimialana kasvaa 1940-luvun 

lopussa ja 1950-luvun alkupuolella. Kehityksen kärjessä kulkivat vanhat teollisuusmaat 

Ranska, Iso-Britannia, Hollanti ja USA. Yksi suurimmista yksityisistä henkilöstövuok-

rausyrityksistä, Manpower, perustettiin vuonna 1948.  (Storrie 2002, 27.) 
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Työvoiman vuokraus on niin Suomessa kuin muuallakin yhä melko pieni liiketoiminnan ala, 

vaikka monet tutkijat uskovat sen olevan kasvussa (Kauhanen 2001; Storrie 2002). Arviot 

vuokratyöntekijöiden määristä vaihtelevat hieman, mutta Merja Kauhasen (2002, 7) arvion 

mukaan vuonna 1999 vuokratyöntekijöitä olisi ollut noin 1,2 % koko Suomen työvoimasta. 

Tämä tarkoittaa 31 200:aa työntekijää. Jokseenkin 15 000:lle palkansaajalle vuokratyö muo-

dosti pääasiallisen toimeentulon lähteen. Euroopassa vuokratyöntekijöiden osuudeksi koko 

työvoimasta arvioidaan noin 2,5 % eli noin 2,2 miljoonaa työntekijää (Kauhanen 2001, 7; 

Storrie 2002, 27). Oman aineistoni valossa ongelmia tilastotietojen pätevyyteen aiheuttaa se, 

että vuokratyöntekijät ovat monasti virallisen työvoiman ulkopuolella. Haastattelemani opis-

kelijat eivät näy missään työvoimaa koskevissa tilastoissa, koska he ovat tilastoijan näkökul-

masta ensisijaisesti opiskelijoita. Osalle haastateltavistani vuokratyö on kuitenkin kokopäi-

väistä työtä. 

 

Myös Göteborgissa sijaitsevan CELMS:in (Centre for European Labour Market Studies) tut-

kija Donald Storrie on kiinnittänyt huomiota ongelmiin, jotka liittyvät arvioihin vuokratyön-

tekijöiden määristä. Suuri ongelma on ilmiön uutuudesta johtuva tilastotietojen puute. Mo-

nissa maissa työvoiman vuokraus on niin uusi asia, ettei sitä välttämättä ole hallinnollisesti 

vielä määritelty itsenäiseksi ilmiöksi. Tämän vuoksi mitkään viralliset tahot eivät vielä kerää, 

tai ovat vastikään alkaneet kerätä aineistoa työvoiman vuokrauksesta. Toisaalta työvoiman 

vuokrauksella saatetaan tarkoittaa hieman eri asioita eri maissa, jolloin maiden välinen ver-

tailu on vaikeaa. (Storrie 2002, 27–32.) 

 

Tilastointiongelmista huolimatta on mahdollista hahmottaa jonkinlainen kuva työvoiman 

vuokrauksen historiasta ja nykytilasta. Suomessa työvoiman vuokraustoiminta alkoi kehittyä 

toden teolla 1960-luvulla, jolloin työllistävänä toimialana oli pääasiassa telakkateollisuus. 

Metallialan tuolloinen hyvä tilauskanta aiheutti hetkellisiä ammattilaisten kysyntähuippuja, 

mikä oli oiva kimmoke työvoiman vuokrauksen aloittamiselle. Aluksi isot telakat lainasivat 

ammattimiehiä pienistä metallialan yrityksistä, mutta pian ”lainaustoimintaa” alkoivat hoitaa 

niin sanotut reppufirmat. 1970-luvulla työvoiman vuokraus laajeni metallialalta myös toimi-

henkilösektorille. (Sädevirta 2002, 9–10.) 

 

13 



Toiminnan yleistyminen johti myös ongelmiin. Työvoiman vuokrausta alettiin harjoittaa kei-

nottelumielessä, mikä tarkoitti lähinnä konkursseilla keinottelua ja työntekijöiden työsuhteissa 

työ-, sosiaali- ja verolainsäädännön kiertoa. Keinottelu taas johti erinäisten rajoittavien sää-

dösten luomiseen. Vuonna 1984 valtioneuvosto antoi eduskunnalle lakiesitykset työvoiman 

vuokraustoiminnan säätämisestä luvanvaraiseksi. Lupamenettelystä on sittemmin luovuttu 

lainuudistuksella ja työvoimapalvelut on vapautettu kilpailulle. Nyt käytössä on niin sanottu 

ilmoitusmenettely, eli työvoiman vuokrauksesta tulee tehdä kirjallinen ilmoitus työsuojeluvi-

ranomaiselle silloin, kun työnantaja on tehnyt kaupparekisterilaissa säädetyn perusilmoituk-

sen. (Sädevirta 2002, 9–16.)  

 

Työvoiman vuokraus jakaa mielipiteitä monissa maissa ja siksi alaa koskevat säännöstöt 

vaihtelevat. 1980-luvun puolivälissä yksityinen työvoiman vuokraustoiminta sallittiin erinäi-

sin rajoituksin muun muassa Argentiinassa, Belgiassa, Braziliassa, Norjassa, Tanskassa, 

Ranskassa, Saksassa, Irlannissa, Japanissa, Hollannissa, Portugalissa ja Sveitsissä. Toisissa 

maissa, kuten Kreikassa, Italiassa, Costa Ricassa, Senegalissa ja Zairessa toiminta kiellettiin. 

(Kalleberg 2000, 346.) 

 

Työvoiman vuokraus työllistää usein nuoria. Donald Storrien (2002, 23) tutkimuksessa on 

mielenkiintoinen taulukko Hollannissa vuosina 1993–1999 tehdystä selvityksestä, jonka mu-

kaan noin 40 % vuokratyöntekijöistä asui vielä lapsuudenkodissa. Kolmannes vuokratyönte-

kijöistä taas oli naimisissa ja heistä vain noin 10–15 % oli perheen pääasiallinen elättäjä 

(breadwinner). Onkin esitetty päätelmiä, joiden mukaan monet vuokratyöntekijöistä olisivat 

nuoria, jotka hankkivat vuokratyöllä lisäansioita rahoittaakseen esimerkiksi opintojaan. Sa-

mansuuntaisia tuloksia on saatu Suomessa tutkittaessa kaikkia määräaikaisissa työsuhteissa 

olevia (Kauhanen 2001, 11). Kauhasen tutkimuksen mukaan määräaikaisessa työsuhteessa 

työskentelevä on useimmiten nainen tai 15–29-vuotias nuori. Oma haastateltavieni joukko 

muodostuu nuorista akateemisista opiskelijoista. 

 

Kattavaa tutkimusta siitä, keitä työvoiman vuokraus Suomessa työllistää, ei ole tehty. Korho-

sen (1992) artikkelissa Toimistotyövoiman vuokraus yritystoimintana 92 prosenttia työnteki-

jöistä oli naisia ja 42 prosenttia alle 25-vuotiaita (N=180). Tutkimuskohteena oli kuitenkin 

otsikon mukaisesti vain yksi työvoiman vuokrausta käyttävä sektori ja sekin kymmenisen 

14 



vuotta sitten. Tuoreemmassa pro gradu -työssä (Rantala 2003, 50) lomakekyselyyn vastan-

neista 138:sta hotelli- ja ravintola-alan vuokratyöntekijästä 75 prosenttia oli naisia. Vastaajien 

keski-ikä oli 30 vuotta. Näyttääkin siltä, että vuokratyövoimassa painottuu nuorten naisten 

osuus. Vankan yleiskuvan saaminen on kuitenkin työlästä, sillä tutkimuksia on niukasti. 

 

Sosiologisen vuokratyötutkimuksen vähyyttä kuvaa se, että viimeisimpiä Suomea koskevia 

tutkimuksia on edellä mainittu Tuija Rantalan (2003) pro gradu -tutkielma hotelli- ja ravin-

tola-alan vuokratyöntekijöiden työkokemuksista ja työhön orientoitumisesta. Rantalan tutki-

muksessa käy ilmi muun muassa se, että hotelli- ja ravintola-alan vuokratyö on pääosin nuor-

ten ja naisten työtä ja että siihen hakeudutaan usein tavoitteena saada toimeksiannon avulla 

vakituinen työ tai parantaa omaa työmarkkina-asemaa. Lisäksi Rantalan tutkimustulosten mu-

kaan vuokratyöntekijöiden suhtautuminen työhön on hieman välineellisempää kuin muiden 

palkansaajien. Tutkimus on toteutettu lomakekyselynä ammattiliittoon kuuluville hotelli- ja 

ravintola-alan vuokratyöntekijöille. 

 

Kuten Rantala omassa työssään mainitsee, on suuri osa suomalaisista vuokratyötutkimuksista 

pro gradu -tutkielmia. Näitä ovat muun muassa Toikan (1999) sosiaalipsykologian alan pro 

gradu toimistoalan vuokratyöntekijöiden kokemuksista, Bärlundin (1991) hallinnon ja mark-

kinoinnin pro gradu sekä Mäkitalo-Keinosen (2001) sosiologian pro gradu. Mäkitalo-Keino-

nen tutki toimisto- ja rakennusalan sekä hotelli- ja ravintola-alan vuokratyöntekijöiden koke-

muksia itsestään ja muista vuokratyön osapuolista. (Rantala 2003, 14.) 

 

Pro gradujen ohella työvoiman vuokrausta on käsitelty lähinnä tieteellisissä artikkeleissa ja 

pienemmissä selvityksissä, joista Merja Kauhasen Temporary Agency Work in Finland (2001) 

on varsin hyödyllinen ja kattava katsaus vuokratyöhön Suomessa. Kauhasen Palkansaajien 

tutkimuslaitokselle laadittu selvitys käy läpi ilmiötä olemassa olevien tilastojen valossa ja 

peilaa sitä Euroopan kokonaistilanteeseen. Kauhanen on käsitellyt myös yleisemmin määräai-

kaisia työsuhteita tutkimuksessaan Määräaikaiset työsuhteet ja toimeentulon riskit (2002). 

Tässä tutkimuksessa Kauhanen tulee siihen tulokseen, että määräaikaisissa työsuhteissa työs-

kentelevien määrä on kasvanut voimakkaasti 1990-luvulla. Vuonna 2001 määräaikaisissa työ-

suhteissa työskenteli hänen mukaansa 16,5 % palkansaajista eli 340 000 henkilöä. 

Määräaikaisiin työsuhteisiin valikoitumista selittävät erityisesti sukupuoli ja ikä. Muutoin 
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ominaisuuksiltaan samankaltaisista työntekijöistä naisilla on suurempi todennäköisyys tehdä 

määräaikaisia töitä. Ikäryhmittäin katsottuna suurin todennäköisyys määräaikaisessa työsuh-

teessa työskentelyyn on nuorilla. Kauhasen mukaan määräaikaisuus yhdistyy työuran alkuun 

ja työmarkkinoille tuloon. Nuoret yhdistävät varsin yleisesti määräaikaisen työsuhteen opin-

tojen kanssa. 

 

Edellä mainittujen tutkimusten lisäksi vuokratyötä käsitellään Sari Kajaanin tutkimuksessa 

Työvoiman vuokraus (1990) sekä Markus Sädevirran tutkimuksessa Määräaikaiset työsuhteet 

ja työvoiman vuokraus (2002). Kumpikaan näistä ei kuitenkaan lähesty työvoiman vuokrausta 

työntekijän näkökulmasta sosiologisesti. Kajaanin tutkimuksessa työvoiman vuokrausta lä-

hestytään yrityksen näkökulmasta. Kyseessä onkin eräänlainen ohjekirja yrityksille, jotka har-

kitsevat joko vuokratyövoiman käyttöä tai työvoiman vuokrauksen harjoittamista liiketoi-

mintana. Vuonna 1990 valmistuneen tutkimuksen tiedot ovat osittain vanhentuneita, koska 

työvoiman vuokrausta koskeva lainsäädäntö on muuttunut 1.1.1994. Markus Sädevirran tut-

kimus taas käsittelee aihetta kyllä työntekijän näkökulmasta, mutta lähinnä lainopillisesti. 

Kirjan tavoitteena on tutkia työvoiman vuokrausta koskevan lainsäädännön sääntelyä ja tul-

kintaa. Työvoiman vuokrauksen historiaa Suomessa Sädevirta on kartoittanut ansiokkaasti. 

 

Ulkomaisia tutkimuksia vuokratyöstä on tehty, mutta nämäkin ovat usein varsin suppeita tai 

sitten vuokratyötä käsitellään yhtenä erikoisuutena muiden työmuotojen joukossa. Yhdysval-

loissa tutkimusta on varsin oletettavasti tehty jonkin verran, mutten aio tässä työssä sukeltaa 

siihen sen enempää. Edellä useaan otteeseen mainittu Donald Storrien tutkimus (2000) antaa 

laajan kuvan ilmiöstä Euroopan Unionissa erilaisten tilastojen valossa. Kyse on kuitenkin 

yleiskatsauksesta, selvityksestä työvoiman vuokrauksesta Euroopassa. 

 

Arne L. Kalleberg (2000) tarkastelee omassa artikkelissaan kattavasti epätyypillisiä työsuh-

teita ja niiden erityispiirteitä. Kalleberg on käynyt läpi suurehkon määrän epätyypillisiä työ-

suhteita koskevia tutkimuksia, joista hän esittää artikkelissaan pääasialliset tutkimustulokset. 

Hänen mukaansa tulevan tutkimuksen kohteita tulisi olla vuokratyössä syntyvän triangulaari-

sen suhteen tutkiminen (emt. 358–359), sillä uuden suhdeverkoston vaikutuksia ei ole juuri-

kaan tutkittu. 
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2.3. Työyhteiskunnan ja riskiyhteiskunnan rajamailla 

 

Työvoiman vuokrausta voidaan historiallis-sosiaalisissa tieteissä lähestyä monelta eri suun-

nalta. Omassa työssäni tarkastelen tutkimuskohdetta Georg Simmelin teoksen Pieni sosiolo-

gia (1999) innoittamana. Pyrin käsittelemään työvoiman vuokrausta sosiologialle erityisellä 

tavalla eli erottamaan ilmiön sisällön ja muodon toisistaan ja abstrahoimalla niitä sosiaalisia 

suhteita, jotka muodostuvat vuokratyöntekijän ja työllistävän yrityksen henkilökunnan välille 

(Simmel 1999, 21–25). Simmelin näkemyksen mukaan juuri arkipäiväiset ja minimaaliset 

suhteet ovat suurien yhteiskunnallisten organisaatioiden perustana ja siksi sosiologian tulisi 

kiinnittää näihin sosiaalisen todellisuuden perusyksiköihin enemmän huomiota (emt. 38–39). 

Ajatuksena, jota työssäni sovellan, on suunnata katse ikään kuin mikroskoopin läpi niihin 

primaareihin prosesseihin, joiden varassa talous ja työvoiman vuokraus toimivat, eli työpai-

kan sosiaalisiin suhteisiin. 

 

Aloitan niin sanotulta makrotasolta ja siirryn vähitellen lähemmäs ja lähemmäs varsinaista 

tutkimuskohdetta eli vuokratyöntekijöiden kokemuksia työvoiman vuokrauksesta. Tavoit-

teena on siirtyä makrotasolta mikrotasolle. Käsittelen aluksi työyhteiskunnasta käytyä sosio-

logista keskustelua. Uskon aiheen olevan yhä ajankohtainen, vaikka olettaisimmekin Ulrich 

Beckin (2000) tapaan, että työyhteiskunta on murtumassa. Työyhteiskunnan käsitteen avaa-

minen ja käsitteen käytön nykyisen oikeutuksen tarkasteleminen antaa vankemmat lähtökoh-

dat tarkastella työvoiman vuokrausta yhteiskunnallisena ilmiönä. 

 

Työyhteiskunnan ohella liitän työvoiman vuokrauksen riskiyhteiskunnan käsitteeseen, jonka 

tunnettuna kehittäjänä on edellä mainittu Beck teoksellaan Risk Society (1992). Vuokratyö 

onkin tyypillinen riskiyhteiskunnan ilmiö, jonka myötä luottamuksen merkitys eri toimijoiden 

välillä kasvaa. Luottamus on se teoreettinen avainkäsite, jonka avulla pääsen lähemmäksi ta-

voittelemaani mikrotasoa. Riskiyhteiskunnan ja luottamuksen suhteen avulla on myös mah-

dollista yhdistää erilaisia sosiologisen tutkimuksen perinteitä. Piotr Sztompka (1999, 1–12) 

esimerkiksi hahmottaa sosiologian kenttää kahtia jakautuneeksi: toinen sosiologia tutkii sosi-

aalisia systeemejä ja toinen sosiaalisia toimijoita. Riskiyhteiskuntaa koskeva tutkimus keskit-

tyy laajoihin systeemeihin, kun taas luottamuksen tutkimuksessa keskeisiä ovat toimijat. 

Luottamuksen tutkimisen suosio sosiologiassa on esimerkki siitä miten pehmeät arvot ovat 
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saavuttaneet tukevamman jalansijan sosiologisessa tutkimuksessa (Sztompka 1999, 1–12). 

Simmelin esittämään haasteeseen tarkastella primaarisia prosesseja on vastattu. 

 

Ennen siirtymistä työyhteiskunnan käsitteeseen pohdin lyhyesti miten yhteiskunnasta kirjoit-

tavilla tutkijoilla ja kriitikoilla on tapana liittää ”yhteiskunta” -sanan etuliitteeksi jokin määre-

sana, joka kirjoittajan mielestä kuvaa yhteiskunnan keskeisintä ominaisuutta. Puhutaan infor-

maatioyhteiskunnasta tai tietoyhteiskunnasta, mediayhteiskunnasta, elämysyhteiskunnasta – 

jopa kännykkäyhteiskunnasta. Omassa työssäni käytän työ- ja riskiyhteiskunnan käsitteitä. 

Erilaisten yhdyssanojen keksiminen ei sinänsä ole kovin tähdellistä, mutta ”työyhteiskunta” ja 

”riskiyhteiskunta” ovat sosiologisen tutkimuksen nojalla käyttökelpoisia sanoja, jotka tosin 

ylikorostavat yhteiskunnan joitakin piirteitä, mutta toimivat silti todellisuutta valaisevina ter-

meinä. Kännykkäyhteiskunnan tyyppiset käsitteet sen sijaan edustavat journalistisia ylilyön-

tejä, joiden voima perustuu tunteeseen – ei tutkimukseen. 

 

2.3.1. Palkkatyöyhteiskuntaa koetellaan jatkuvasti 

 

Työyhteiskunnan käsitettä ovat käyttäneet monet työelämän tutkijat korostaessaan työnteon 

keskeistä asemaa yhteiskunnassa. Sanalla työyhteiskunta viitataan sellaiseen yhteiskuntaan, 

jossa työ – erityisesti palkkatyö – jäsentää ihmisten elämää. Ollaan esim. työnantajia, palkka-

työläisiä, työttömiä ja työkyvyttömiä. Työyhteiskuntaan on usein liitetty läheisesti myös idea 

täystyöllisyydestä. Käsitteenä työyhteiskunta kumpuaa erityisesti saksalaisesta yhteiskunta-

keskustelusta 1970- ja 1980-luvuilta. Tosin esimerkiksi Hannah Arendt (1958) on käsitellyt 

työyhteiskuntaa jo aiemmin. Sotien jälkeinen Suomi on selkeästi ollut työyhteiskunta. Elämä 

on pyörinyt kiinteästi työelämän ympärillä: on opeteltu ammatti, saatu työpaikka, tehty töitä 

ja lopulta siirrytty eläkkeelle. (esim. Arendt 1958, 126; Beck 2000, 68; Karisto et al. 1998, 

363.) 

 

Simo Aho pureutuu vuonna 1988 ilmestyneessä tutkimuksessaan työyhteiskunnan käsittee-

seen ja päätyy erittelyssään puhumaan työyhteiskunnan sijaan palkkatyön yhteiskunnasta3,  

 

                                                 
3 Ulkoasultaan eroavat palkkatyön yhteiskunta ja palkkatyöyhteiskunta ovat tutkielmassani 
synonyymejä. 
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millä hän haluaa korostaa juuri palkkatyön keskeisyyttä, erotuksena kaikesta mahdollisesta 

työstä. Aho rajaa palkkatyön yhteiskunnan käsitteen tarkoittamaan 

 
--teollisen kapitalismin myötä historiallisesti kehittyvää, ajallisesti ja paikallisesti vaih-
televaa sosiaalista järjestystä, joka muotoutuu vastaamaan vapaaseen palkkatyöhön pe-
rustuvaa tuotannon ja uusintamisen muotoa: niitä virallisia ja epävirallisia instituutioita, 
normeja, käytäntöjä ja ajatusmuotoja, jotka normalisoivat palkkatyön työvoiman yhteis-
kunnallisen käytön ja väestön toimeentulon ehtona, ts. tuottavat ja uusintavat väestön 
työvoimana (Aho 1988, 30; alleviivaukset Ahon). 

 

Ideana on, että palkkatyöstä tulee yhteiskunnassa toiminnan ja toimeentulon normi, jonka 

mukaan ihmiset arvioivat toisiaan ja itseään. Hannah Arendt (1958, 126) liittää palkkatyön 

yhteiskunnan käsitteen kiinteästi kulutusyhteiskunnan käsitteeseen, koska kulutus ja moderni 

palkkatyö ovat saman prosessin eri puolia. Töitä tehdään, jotta palkalla voidaan ostaa hyö-

dykkeitä. Palkkatyön yhteiskunta on kulutusyhteiskunnan kääntöpuoli (Arendt 1958, 134–

135). Ahon kuvaamassa palkkatyön yhteiskunnassa normaali työ on palkkatyötä ja kaikki 

normaalit ihmiset ovat palkkatyössä. Palkkatyön yhteiskunnan ymmärtämiseksi Aho käy tut-

kimuksessaan läpi nykyiseen yhteiskuntaan johtanutta historiallista kehitystä alkaen aina sa-

vanneilla eläneistä metsästäjä-keräilijäheimoista ja päätyen teolliseen tuotantoon osallistuviin 

palkkatyöläisiin. Keskeistä yhteiskuntien kehityksessä on Ahon, ja tietysti monien muidenkin 

tutkijoiden mielestä, ollut yhteiskunnallisten järjestelmien erikoistuminen ja järkeistäminen. 

Näin ollen nykyisen talousjärjestelmän historiaa voidaan ajatella erikoistumisen ja järkeistä-

misen historiana. 

 

Yleisen taloushistorian pohjalta voidaan talouden kehittymistä luonnehtia yksinkertaistaen 

seuraavasti. Ennen kapitalistista järjestelmää ihmiset olivat omavaraisia, eli suurin piirtein 

kaikki mitä tarvittiin, myös tuotettiin itse. Tällöin palkkatyötä ei vielä ollut. Yhteydet naapu-

reihin ja vieraisiin kansoihin synnyttivät kuitenkin ajan mittaan kaupankäyntiä, mikä kannusti 

erikoistumaan, koska omia tuotteita pystyi vaihtamaan tarvitsemiinsa toisiin tuotteisiin kau-

pan avulla. Rahan käyttöönotto oli suuri askel erikoistumisessa, koska se mahdollisti hyödyk-

keiden entistä sujuvamman vaihdon: kaikkia tuotteita vaihdettiin rahaan ja rahalla voitiin os-

taa kaikkia tuotteita. Vähitellen syntyivät markkinat erilaisille hyödykkeille. Samalla kehittyi 

myös palkkatyö, sillä rahan myötä tuli mahdolliseksi ansaita leipänsä omaa työvoimaansa 

myymällä. Työmarkkinat syntyivät yhdistämään työvoiman kysyntää ja tarjontaa. Palkkatyötä 
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voidaan siis pitää yhtenä taloudellisen järjestelmän kehityksen tuotteista. (Esim. Aho 1988; 

Tarkka 1993.) 

 

Taloudellisen järjestelmän kehittyessä ja palkkatyön ilmaantuessa myös asenne työhön ja työn 

arvostus ovat muuttuneet. Arendt (1958) ja Aho (1988) käsittelevät tutkimuksissaan muun 

muassa antiikin roomalaista työkulttuuria, jossa työnteko, ja varsinkin ruumiillisen työn teko, 

koettiin ihmistä alentavaksi. Joutilaisuus oli korkea-arvoiselle ihmiselle paljon soveliaampaa. 

Antiikissakin tosin tunnettiin jo niin sanottu päivätyö, joka oli tilapäis- ja sesonkiluonteista 

työtä, josta maksettiin palkkaa työpäivien mukaan. Työläisillä oli kuitenkin usein oma maa-

pala tai muu vastaava, mistä he saivat elantonsa, kun sesonkiluonteisia töitä ei ollut. Useat eli-

vät kerjäämällä, mikä oli täysin hyväksytty toimeentulon muoto. Työläisillä oli tavallaan ”toi-

nen jalka palkkatyön ulkopuolella”, kuten Simo Aho asian muotoilee. Palkkatyö ei siis vielä 

antiikin aikana ollut ainoa legitiimi toimeentulon muoto, kuten nykyisessä yhteiskunnassa. 

Asennoitumista kuvaa se, että nykyään kaikki toiminta mikä ei suoranaisesti liity toimeentu-

lon hankkimiseen luokitellaan harrastukseksi (Arendt 1958, 128). 

 

Max Weber on tunnettu muun muassa teoksestaan Protestanttinen etiikka ja kapitalismin 

henki (1904–05/1980), jossa hän esittää ideansa protestanttisen uskon ja kapitalismin kehit-

tymisen yhteydestä. Ahokin viittaa Weberiin, kun hän pyrkii osoittamaan, miten ylimaallisista 

kiinnostuksen kohteista on nykyajan sarastaessa siirrytty yhä enenevässä määrin maallisiin ta-

voitteisiin ja miten tämä ajatusmaailman muutos näkyy työn arvostuksessa. Weberin ajatuksia 

seuraten voidaankin puhua nykyisenkaltaisesta maailman sisäisestä askeesista, jossa työnteko 

ja maallisten tavoitteiden saavuttaminen korvaa entisajan henkisen kilvoittelun. Uskonto ja 

kirkko ovat menettäneet merkitystään elämää säätelevinä instituutiona, ja tilalle pyrkivät 

maallisen talouden hoito, siinä menestyminen ja raha. Protestanttinen etiikka on siirtynyt täten 

uskonnollisesta sfääristä tukevasti maan pinnalle. 

 

Weberin teorian pätevyydestä nyky-yhteiskunnassa voidaan olla monta mieltä, varsinkin kun 

niin sanottujen pehmeiden arvojen merkityksen katsotaan yleisesti kasvaneen kovien materi-

aalisten arvojen rinnalle (Inglehart 1990). Toisaalta protestanttinen etiikka on eittämättä yh-

tenä ajatussuuntana ollut luomassa nykyisenkaltaista suhtautumista työhön. Aho (1988, 44) 

mainitsee protestanttisen etiikan ohella myös valistusfilosofian, klassisen poliittisen talous-
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tieteen ja ylipäänsä modernin maailmankuvan läpimurron vaikutukset palkkatyön ideologian 

kehittymisessä. 

 

Juuri klassisen poliittisen taloustieteen merkitys on erityisen kiinnostava, sillä taloustiede luo 

jatkuvasti ”oikeita” toimintamalleja rationaalisille taloudellisille toimijoille. Se ei niinkään ole 

tiedettä siitä, miten ihmiset toimivat, vaan siitä miten ihmisten pitäisi toimia, jos he ovat ra-

tionaalisia eli järkeviä. Talouden ja siten ihmisten elämismaailman järkeistäminen taas johtaa 

helposti Weberin hahmottamaan rautahäkkiin, jossa ihminen joutuu ahtaalle toimintansa ra-

tionaalisten vaatimusten vuoksi. Rationaliteetti vaatii tietynlaisia toimia, jolloin ihminen on 

omien ohjeidensa orja. Järkevyys saattaa johtaa järjettömyyksiin, kuten George Ritzer (1996; 

1998) painottaa omassa yhteiskunta-analyysissään, jonka keskeisenä ilmiönä on niin sanottu 

mcdonaldisaatio, eli pikaruokala-ajattelun leviäminen yhteiskunnan eri sektoreille. 

 

Osana teoriaansa Ritzer käsittelee myös sitä, miten työelämä on omaksunut pikaruokala-ajat-

telua. Niin sanottujen mcdonaldisoitujen töiden (McJob) tunnuspiirteinä ovat samat viisi 

ulottuvuutta, jotka määrittelevät koko mcdonaldisaatioprosessia: tehokkuus, laskettavuus, 

ennalta-arvattavuus, säätely ja järkeistämisestä (rationaalisuudesta) johtuva järjettömyys (ir-

rationaalisuus). Mcdonaldisoitu työ on yksinkertaista, tarkasti määriteltyihin osiin pilkottua 

suorittavaa työtä, joka on tarkoitus tehdä mahdollisimman lyhyessä ajassa mahdollisimman 

tehokkaasti. Työn osittamisen juuret ovat syvällä taylorismin ja fordismin maaperässä. Eri 

työvaiheisiin tarvittava aika on mcdonaldisoidussa työssä ennalta arvioitu ja laskettu, mikä 

usein heijastuu työntekijöiden huonompana työviihtyvyytenä. Työstä tulee ennalta arvattavaa 

ja yksitoikkoista. Tärkeänä osana työelämän muutosta Ritzer pitää lisäksi teknologian ja eri-

laisten koneiden osuutta työtehtävissä. Työntekijän toimia säätelevätkin yhä useammin tekni-

set laitteet, minkä seurauksena ihmisen oma vapaus työssä vähenee ja hän muuttuu osittain 

ihmisrobotiksi (human-robot). Kaikki edellä mainittu johtaa Ritzerin näkemyksen mukaan 

siihen, että työ muuttuu epäinhimilliseksi, eräänlaiseksi robotin työksi. Työn järkeistäminen 

eli rationalisointi johtaa siis työntekijän näkökulmasta järjettömiin eli irrationaalisiin ratkai-

suihin. Mcdonaldisoiduissa töissä työntekijöiden vaihtuvuus on sen vuoksi suurta. (Ritzer 

1998, 60.) 
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Ritzerin luonnehdinnassa työ muuttuu ennalta arvattavaksi paketiksi. Ihmisen työstä tulee 

tavaranomainen tuote, jota voidaan tarjota, koska se on aina lähes samanlaista. Työstä tulee 

tavara. Luonnehdinta kuvaa erittäin hyvin myös työvoiman vuokrausta, jossa työntekijän työ 

muuttuu muihin mahdollisiin työsuhteisiin verrattuna korostetusti tavaranomaiseksi. Työn-

tekijän työpanos voidaan ostaa ja sitä voidaan vuokrata eteenpäin. Havainto työntekijän 

muuttumisesta tavaraksi ei ole uusi. Marx ja Engels (1848/1998, 44–45) huomioivat työnte-

kijän tavaraluonteen ohella koneiden käytön seuraukset lähes samoin kuin esimerkiksi Ritzer. 

Uutta nykytilanteessa on entistä pitemmälle viety rationaalisuus ja laskelmallisuus. Jos yritys 

vuokraa työvoimaa, sen ei tarvitse sitoutua siihen pitemmäksi aikaa ja se saa tarvitsemansa 

työpanoksen täsmällisemmin ja tehokkaammin käytettyä. 

 

Vuokratyövoiman käytön edellytyksenä on kuitenkin työn sisällön muuttuminen sellaiseksi, 

että työtä voi ostaa ja myydä. Ritzerin hahmottelema työn mcdonaldisoituminen on juuri tätä 

muutosta: työ muuttuu yhä tehokkaammaksi, laskettavammaksi, ennalta arvattavammaksi ja 

säädellymmäksi. Työntekijän kannalta järkeistäminen johtaa järjettömyyteen. Tällä tavoin 

Ritzerin mcdonaldisaatio-teesit ja Ulrich Beckin visiot modernista riskiyhteiskunnasta voi-

daan nähdä osittain yhteneviksi, vaikka monet kriitikot ovat nähneet ne täysin vastakkaisina 

toisilleen. Ritzer maalailee kuvaa maailmasta, jossa kaikki on tuotteistettu ennalta arvattaviin 

paketteihin eikä etsimisen ja löytämisen iloa ole enää jäljellä. Beckin yhteiskunnassa mikään 

taas ei ole ennalta arvattavissa, vaan kaikkeen liittyy omat riskinsä. Ritzerin ja Beckin näke-

myksillä on kuitenkin kosketuspintansa työvoiman vuokrauksessa: työn sisällön muuttuessa 

ennalta arvattavaksi, muuttuu toimintaympäristö yhä riskialttiimmaksi. 

 

Työvoiman vuokraus voidaan nähdä yhtenä rationaalisen taloudellisen ajattelun seurauksena, 

vaikka ilmiön kehittymisen syyt ovat osin myös konkreettisia järjestelykysymyksiä. Yrityksen 

toimintalogiikan mukaisesti kaikkia tuotantokustannuksia tulisi voida säädellä mahdollisim-

man joustavasti markkinoiden kysynnän mukaan. Tällöin myös työvoimakustannuksia tulisi 

voida muutella tarvittaessa nopeastikin. Taloustieteessä puhutaan lyhytaikaisista ja pitkäaikai-

sista kustannuksista. Lyhytaikaisia kustannuksia aiheuttaa esimerkiksi raaka-aineen ostaminen 

ja niitä voidaan nopeasti kaventaa tekemällä päätös olla ostamatta raaka-ainetta seuraavalla 

viikolla – olettaen, ettei mitään pitkäaikaista sopimusta ole tehty. Pitkäaikainen kustannus taas 

on vaikkapa toimitilojen ostoon otetun pankkilainan lyhennys; lainaeriä saattaa olla vuosiksi 
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eteenpäin. Nopeasti muuttuvan kysynnän tilanteessa yritykselle on eduksi, että mahdollisim-

man moni sen kustannuseristä on niin sanottu lyhyen aikavälin kustannus. Kvartaalitalou-

dessa, eli neljännesvuositavoittein etenevässä taloudessa, tämä nähdään erityisen tärkeänä. 

 

Suomessa työntekijöitä ei voi irtisanoa kovin nopeasti, mikä merkitsee, että yritys ei aina 

pysty säätelemään työvoimakustannuksia sillä vauhdilla, mitä markkinat ja suurimman mah-

dollisen voiton saavuttaminen vaatisivat. Joillakin teollisuuden aloilla, kuten Saksan 

autoteollisuudessa, ongelmaan on vastattu joustavoittamalla työaikaa: on otettu esimerkiksi 

käyttöön työaikapankit, jonne ylityötunnit talletetaan kiireisemmällä kaudella ja josta ne pitää 

hiljaisempana kautena käyttää palkallisina vapaina (Beck 2000, 78–80). Ylijohtaja Anne Bru-

nilan johtaman globalisaatiotyöryhmän loppuraportissa mainitaan sekä työaikapankki että 

työvoiman vuokraus keinona lisätä yritysten toiminnallista joustoa (Suomi maailmantalou-

dessa -selvitys, 126). Työvoiman vuokraus on työaikapankkia järeämpi keino. Vuokrattua 

työvoimaa voi käyttää juuri silloin, kun se on yritykselle kannattavaa. Kun työvoimakustan-

nuksia on alennettava, ei työvoimaa tarvitse vuokrata. Kyse on siis yrityksen toimintastrategi-

asta nopeasti muuttuvassa globaalissa markkinataloudessa. Suomessa vuokratyöntekijöiden 

osuus on kuitenkin vielä kohtalaisen pieni, eli toimintastrategiassa on kyse marginaali-ilmi-

östä. Taloudellinen logiikka on kuitenkin selvä. Vuokratyöntekijä, joka odottaa kotona kutsua 

töihin, on tilanteessa sinänsä täysin järkevän taloudellisen ajattelun perusteella. Työntekijälle 

koko asetelma on joko mieluinen tai epämiellyttävä. 

 

Aho (1988, 153–158) näkee joustavuuden lisääntymisen työsuhteissa yhtenä keskeisenä kehi-

tyssuuntana, joka monien työyhteiskunnan kriitikkojen mielestä koettelee palkkatyön yhteis-

kunnan toimintaa. Sen, että joustavuus lisääntyy työntekijöiden kustannuksella, Aho liittää 

kuitenkin enemmän turvallisen fordismin ja hyvinvointivaltion projektien murtumiseen kuin 

sinänsä palkkatyöhön perustuvan yhteiskuntajärjestyksen heikentymiseen. Palkkatyö pysynee 

yhä yhteiskunnallisena normina, vaikka täystyöllisyydestä ja työntekijöiden saavutetuista 

eduista ollaan irtaantumassa. Ulrich Beck (2000) asettaa yli kymmenen vuotta Ahoa myö-

hemmin yleisönsä eteen uhkaavamman kuvan tulevaisuudesta. Hänen mukaansa toisessa mo-

dernissa palkkatyön yhteiskunta tulee murenemaan; tärkeä kysymys on miten me aiomme 

varautua tulevaan. 

 

23 



Aho ja Beck ovat samaa mieltä siitä, että sotien jälkeinen turvattu palkkatyöläisyys on men-

nyttä. Beck kuitenkin painottaa enemmän yhteiskuntia odottavia uhkia. Työttömyys lisääntyy 

teknologisten keksintöjen ja työpaikkojen siirtymisen myötä. Jäljelle jäävät työt muuttuvat 

lyhytaikaisemmiksi, ja työurista ja henkilökohtaisista elämänpoluista tulee riskialttiimpia. 

Työyhteiskunnasta ollaan siirtymässä kohti riskiyhteiskuntaa. Erityisen merkittävänä Beck 

näkee riskien siirtymisen valtiovallalta ja yrityksiltä yksilöiden kannettaviksi. Kysynnän 

vaihteluista aiheutuvat riskit siirtyvät työntekijöiden huoleksi. Länsimainen yhteiskunta myös 

brasilisoituu, mikä tarkoittaa, että yhä pienenevä osa ihmisistä saa toimeentulonsa palkka-

työstä ja yhä useampi esimerkiksi myymällä omia käsitöitä tai tarjoamalla palveluja. Ihmiset 

myös sukkuloivat enemmän opiskelun ja työelämän välillä. Pysyvä palkkatyö katoaa elä-

mästä. (Beck 2000, 1–9.)  

 

Työyhteiskunta on ollut, ja on edelleen, muutospaineissa. Ongelmana kuitenkin on varsinkin 

Beckin mielestä se, etteivät ihmiset pääse ajoissa irti aikaisemmista ensimmäisen modernin 

työyhteiskuntaa koskevista ajatusmalleistaan. Lääkkeitä kehitetään vanhan diagnoosin varaan, 

vaikka ongelman syy on muuttunut. Tämän takia esimerkiksi joustavuudesta on tullut sellai-

nen taloudellinen ja poliittinen mantra, jota hokevat eivät katso tulevaisuuteen vaan taakse-

päin, siihen millaisesta yhteiskunnasta olemme tulossa (Beck 2000, 3). Tulevaisuuden ohella 

on kuitenkin katsottava myös nykyistä tilannetta. Suomessa työsuhteet ovat muuttuneet epä-

varmemmiksi ja taloudelliset suhdanteet vaikutuksiltaan voimakkaammiksi kuin ne olivat 

sotien jälkeisenä aikana, jolloin useimmille oli tarjolla pitkäaikainen ja vakaa työpaikka. 

Elämä on muuttunut riskialttiimmaksi. Silti suuri osa suomalaisista saa yhä elantonsa palkka-

työstä ja työllä on tärkeä sija itsetunnon rakentajana ja elämää jäsentävänä tekijänä. (esim. 

Juuti 1991; Deacon 1998; Asp & Peltonen 1991). 

 

Pauli Juuti (1991, 39) on tutkimuksessaan tullut siihen tulokseen, että työn asema suomalais-

ten elämässä on muuttunut, muttei sen merkitys ole välttämättä heikentynyt. Ihmiset haluavat 

löytää tasapainon työn, perheen ja vapaa-ajan välillä. Samalla työhön liittyvät sisällölliset 

arvot muuttuvat tärkeämmiksi (emt.). Tätä näkemystä tukee myös Työterveyslaitoksen to-

teuttama Nuoret ja työ 2003 –barometri (2004), jonka tulosten mukaan 15–29-vuotiaat pitävät 

muun muassa työtä, terveyttä, perhettä, ystäviä, vapaa-aikaa ja mielekästä tekemistä joko 

erittäin tai melko tärkeinä arvoina. Tärkeimpinä arvoina painottuivat pehmeät arvot: terveys, 

24 



perhe ja ystävät asetettiin etusijalle. Työ koettiin opiskelun ohella myös tärkeäksi, mutta työtä 

tärkeämpänä pidettiin mielekästä tekemistä. Työn sisällöllä on siis entistä suurempi merkitys 

myös nuorten keskuudessa. Työ ei enää ole elämän keskipiste, mutta yhdessä terveyden, per-

heen ja vapaa-ajan kanssa se muodostaa perustan, jolle suomalaiset elämänsä rakentavat. 

 

Suomalaisen palkkatyöyhteiskunnan kehitystä tutkitaan myös osana Suomen Akatemian ra-

hoittamaa Sosiaalinen pääoma ja luottamusverkostot (SoCa) -tutkimusohjelmaa 

(http://www.agora.jyu.fi/soca/). Sen yhtenä tutkimusprojektina on ”Suomalaisen palkka-

työyhteiskunnan synty. Sosiaalinen koheesio ja taloudellinen rationalisointi toisen maailman-

sodan jälkeisessä Suomessa”, jota koordinoi Helsingin yliopiston yhteiskuntahistorian laitos 

professori Pauli Kettusen johdolla. Tutkimus on tarkoitus saattaa päätökseen vuoden 2007 

loppuun mennessä. 

 

2.3.2. Työelämä riskien maailmassa 

 

Oman näkökulmansa riskien yhteiskuntaan ja työelämän muutoksiin tarjoaa myös Richard 

Sennettin teos Työn uusi järjestys (2002). Sennett toteaa, että pääomien nopeampi siirtely on 

aiheuttanut uudenlaisen tilanteen, jossa työsuhteet ovat muuttuneet yhä lyhytaikaisemmiksi. 

Tällä kehityksellä saattaa hänen mukaansa olla suuri vaikutus tulevaisuuden yhteiskuntaan ja 

ihmisten hyvinvointiin. Sennett puhuu muiden tutkijoiden ohella uuden kapitalismin kehitty-

misestä. Ajatellaan, että 1900-luvulla alkanut yritys luoda hallittu kapitalistinen järjestelmä 

olisi vähitellen unohtumassa ja nyt oltaisiin siirtymässä takaisin täysin ennustamattomien 

markkinoiden armoille. 

 

Sennettin ajatus on pohjimmiltaan sama kuin minkä Aho ja Beck ovat esittäneet omissa kir-

joituksissaan: työyhteiskunta on siirtymässä fordistisesta aikakaudesta jälkifordistiseen jär-

jestelmään, jossa palkkatyö pysyy toimeentulon normina, mutta samanaikaisesti osa ihmisistä 

joutuu pakosta työelämän ulkopuolelle, esimerkiksi laajojen irtisanomisten takia. Joukko-

työttömyydestä tulee pysyvä tila ja fordistisen ajan idea täystyöllisyydestä jää historiaan. 

Kaikkien työurat muuttuvat epävarmemmiksi. Kapitalismin toisesta säännöstellystä ja va-

kaasta kaudesta ollaan siirtymässä kolmanteen, lievästi ensimmäistä säännöstelemätöntä 

kautta muistuttavaan kauteen. Kapitalismin toista jaksoa voidaan kutsua esim. fordistiseksi 
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kaudeksi, hyvinvointivaltiovetoiseksi kaudeksi tai ensimmäiseksi moderniksi. Idea on usein 

sama. Keskeistä on massatuotannon luoma hyödykkeiden laaja saatavuus, keynesiläinen val-

tiovetoinen talouspolitiikka sekä työntekijöiden oikeudet ja turvattu työura. Useat tutkijat 

esittävätkin hyvin perustein, että sotien jälkeinen turvattu ja säädelty aika on ollut poikkeus 

kapitalismin normaalista tilasta ja että epätyypilliset työsuhteet ovat taloudessa oikeastaan 

normi (esim. Kalleberg 2000, 342; Siltala 2004, 134). 

 

Uudessa ”joustavassa kapitalismissa”, kuten Sennett (2002, 7) uutta aikakautta kutsuu, on 

keskeistä vanhojen jäykkien järjestelmien purku ja niiden korvaaminen uusilla, joustavilla 

organisaatioilla. Byrokratiasta tulee kirosana ja joustavuudesta ylin tavoite. Yritysten kannalta 

joustavuus tarkoittaa parempia mahdollisuuksia mukautua muuttuviin markkinoihin esimer-

kiksi työvoimaa vähentämällä. Tiettyjen tehtävien ulkoistaminen ja vuokratyövoiman käyttö 

lisäävät yritysten mahdollisuuksia muutella työvoiman määrää nopeasti. Työntekijöille jous-

tavuuden lisääntyminen merkitsee useimmiten kasvavia riskejä omassa toimeentulossa. Sen-

nett puhuu kirjan esipuheessa siitä, miten entisaikojen elinikäiset työurat (engl. career, joka on 

alun perin tarkoittanut kärrytietä) ovat muuttumassa lyhytaikaisiksi töiksi (engl. job, joka 

1300-luvulla tarkoitti lohkaretta tai palasta, jota voi kuljettaa paikasta toiseen). Työura on 

muuttumassa polulta toiselle hyppimiseksi. 

 

Kehitys huolestuttaa Sennettiä, koska hänen mukaansa se jäytää myös ihmisen luonnetta. Tä-

hän viittaa myös kirjan alkuperäinen nimi The Corrosion of Character, luonteen verkas ha-

joaminen. Sennett kertoo kirjassa muutamien ihmisten elämäntarinoiden kautta, miten jousta-

van kapitalismin pysymättömät rakenteet aiheuttavat heille vaikeuksia rakentaa pitkäkestoisia 

ja pysyväisluonteisia tavoitteita omassa elämässään ja yhteiskunnassa. Samalla lojaalisuus ja 

molemminpuolinen luottamus käyvät vaikeammiksi alati muuttuvien instituutioiden puit-

teissa. Työn uudet muodot siis levittävät uutta mentaliteettia koko elämän alalle. Maailmasta 

ja ihmisistä tulee yhä lyhytjännitteisempiä. Mainosmaailmaan sijoittuvan esimerkin kautta 

Sennett (2002, 79–103) kuvaa, miten elämänkokemuksen arvo laskee työelämässä lähes ole-

mattomiin ja jokaisen on todistettava oma etevyytensä päivä päivältä uudestaan. Oma arvo on 

uusinnettava joka päivä, erityisesti työvoiman vuokrauksessa, koska siitä riippuu onko seu-

raavana päivänä töitä. Sekä Sennettillä että Beckillä uuden talouden keskiössä on riski. 
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Kuten Sennett (2002) kirjassaan moneen otteeseen toteaa, lisää työsuhteiden määräaikaistumi-

nen, josta työvoiman vuokraus on yksi esimerkki, työntekijöiden arkisia riskejä ja epävar-

muutta. Riski jäädä työttömäksi on suurempi kuin muutama vuosikymmen sitten. Tätä kehi-

tystä on pyrkinyt käsitteellistämään myös Anthony Giddens (1990; 1991). Kirjoituksissaan 

hän kuvaa myöhäismodernia yhteiskuntaa, jossa ihmiset elävät alati erilaisten riskien ympä-

röimänä. Giddens (1991, 118–119) jakaa riskit institutionaalisiin ja ulkoisiin. Työvoiman 

vuokraus on hyvä esimerkki institutionaalisesta riskistä (institutionalised risk), joka syntyy 

ihmisten itsensä luomien järjestelmien myötä. Institutionaalinen riski eroaa näin ulkoisesta 

riskistä (extrinsic risk) kuten hirmumyrskystä, joka on ihmisten tekemisistä riippumatto-

mampi. Työvoiman vuokraus kuuluu kehittyneeseen kapitalistiseen järjestelmään ja tuottaa 

vuokratyöntekijälle epävarmuutta tulevasta toimeentulosta. Työntekijä elää kokoaikaisessa 

riskitilanteessa, jossa toimeentulo turvataan vain lyhyiksi ajoiksi eteenpäin. Janet Ford, Roger 

Burrows ja Sarah Nettleton ovat teoksessaan Home Ownership In A Risk Society (2001) tar-

kastelleet kodin omistamista juuri giddensiläisen riskiyhteiskunta-teorian avulla. Heidän ana-

lyysissään institutionaalista riskiä edustavat muun muassa korkomarkkinoiden heilahtelut. 

 

Riskit ovat kuuluneet aina sosiaaliseen elämään, mutta jälkimodernissa yhteiskunnassa riskien 

merkitys on kasvanut siinä mitassa, että on perusteet puhua Ulrich Beckin (1992) viitoitta-

masta riskiyhteiskunnasta. Beckin (emt. 23) mukaan monimutkaistuvan teknologian yhteis-

kunnassa ihminen tuottaa itse globaaleja riskejä, esimerkkinä ydinvoimalaonnettomuus. Usein 

riskit ovat näkymättömiä ja niistä pitää olla tietoa. Beck korostaa myös median ja 

asiantuntijoiden valtaa riskikeskustelussa, koska niillä on keskeinen rooli riskien rakentami-

sessa ja määrittelyssä. Riskien merkityksen kasvulla viitataan sellaisiin ilmiöihin kuin riskien 

universalisoitumiseen, globalisoitumiseen, institutionalisoitumiseen ja refleksiivisyyteen 

(Sztompka 1993, 84; Sztompka 1999, 38). 

 

Riskien universalisoituminen tarkoittaa sitä, että riskit ovat laajentuneet koskemaan kaikkia 

ihmisiä kaikissa sosiaalisissa luokissa ja etnisissä ryhmissä, aiemmin ne koskivat pääasiassa 

yhteiskunnan heikko-osaisimpia. Esimerkkinä on Beckin jo mainitsema mahdollinen ydin-

voimalaonnettomuus. Riskien globalisoitumisella taas viitataan siihen, että riskit koskettavat 

luokkien ohella yhtä lailla myös varsin laajoja alueita maapallolla. Esimerkkinä voisi olla 

vaikka kasvihuoneilmiön aiheuttama ultraviolettisäteilyn kasvu ja lämpötilan nousu, joilta ei 
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suojele korkea asema yhteiskunnassa eikä sijainti maapallolla. Toki rikkailla mailla ja ihmi-

sillä on paremmat mahdollisuudet kuin vähävaraisilla varautua onnettomuuksiin. Riskien glo-

balisoitumisesta on esimerkkinä myös öljyn hinnan vaihtelut, jotka vaikuttavat globaaleilla 

markkinoilla hyvin monien ihmisten elämään. Riskiyhteiskunnassa myös tartutaan riskeihin, 

ja tähän tutkijat viittaavat riskien institutionalisoitumisella. Vakuutusyhtiöiden koko liiketoi-

minta perustuu riskeihin ja syntyneiden vahinkojen korvaamiseen. Toisaalta riskejä otetaan 

myös tietoisesti esimerkiksi pörssissä, jossa riski on oleellinen osa ansaintamahdollisuutta. 

Neljäntenä riskiyhteiskunnan piirteenä on esitetty riskien refleksiivisyys, joka tarkoittaa, että 

useat riskit ja uhkat syntyvät ihmisen toiminnan sivutuotteena. Näin on esimerkiksi ydinvoi-

malaonnettomuuden sattuessa ja kasvihuoneilmiön mahdollisesti voimistuessa. Teknologian 

kehittyessä ihminen luo samalla uusia ongelmia, uusia riskejä. Uuden teknologian ohella ris-

kien refleksiivisyyden voi nähdä myös työvoiman vuokrauksessa, jossa taloudellisten järjes-

telmien järkeistämisen ja eriytymisen myötä on syntynyt käytäntö, jossa riskit, kuten talou-

dellinen ahdinko, tulevat vuokratyöntekijän kannettaviksi. (Sztompka 1993, 84; Sztompka 

1999, 38.) 

 

Riskien merkityksen kasvu yhteiskunnassa saa Anthony Giddensin (1990; 1991) nostamaan 

esille  myöhäismoderniin kulttuuriin liittyvän luottamuksen ongelman. Yhteiskunnan moni-

mutkaistuessa jokainen ihminen, olipa hän kuinka etevä tahansa jollakin alalla, on tiettyjen 

asioiden edessä maallikon asemassa. Etevä taloustieteilijä tai sosiologi on esimerkiksi tietolii-

kennejärjestelmiä koskevissa teknisissä kysymyksissä maallikko, vaikka hän käyttäisikin uu-

simman teknologian saavutuksia päivittäin hyödykseen. Ihmisen on luotettava yhä enemmän 

abstrakteihin systeemeihin (abstract systems), joiden toimintaa hän ei täysin ymmärrä. On 

luotettava esim. liikennejärjestelmiin, viestintäjärjestelmiin, finanssimarkkinoihin, ydinvoi-

maloihin, ylikansallisiin yrityksiin ja mediaan, koska jokainen on jossain määrin riippuvainen 

näistä (Sztompka 1993, 83). Giddens puhuu teoriassaan siitä, että toiminnot irtaantuvat pai-

kallisista merkitysympäristöistä yleistävien symboleiden ja asiantuntijajärjestelmien vaikutuk-

sesta (ks. myös Kamppinen et al. 1995, 142–147). Tällä hän viittaa siihen yleiseen voimatto-

muuden kokemukseen, jota nykyihminen saattaa tuntea erilaisten ilmiöiden edessä. Tällainen 

kehitys liittyy kiinteästi globalisaatioon. On vain luotettava siihen, että kaikki toimii. Luotta-

muksesta abstrakteja systeemejä ja tuntemattomia toimijoita kohtaan tulee keskeinen osa ris-

kien ympäröimässä sosiaalisessa maailmassa (Giddens 1990, 120). 
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Myös työmarkkinoiden kehityksessä ja työvoiman vuokrauksessa on kyse riskien lisääntymi-

sestä ja luottamuksen roolin kasvusta. Yritysten toimintastrategiat etsivät yhä edullisempia 

tapoja tuottaa kysyttyjä määriä erilaisia hyödykkeitä. Yksi nykyinen kehityssuunta on tuotan-

non siirtäminen halvan työvoiman maihin etelään ja itään. Toinen tapa tehostaa tuotantoa on 

keskittyä ydinosaamiseen ja ulkoistaa muut toiminnot, jolloin työvoiman vuokrauspalvelujen 

kysyntä kasvaa. Yksittäisen vuokratyöläisen kokemus ulkoistamisesta perustuu kuitenkin 

omiin lähiympäristön kokemuksiin ja mahdollisesti uutisiin globalisaatiosta. Vuokratyöläisen 

oma arvio tilanteesta perustuu myöhäismodernissa yhteiskunnassa yhä enemmän asian-

tuntijoiden lausunnoille, joita ovat esimerkiksi talousanalyytikkojen arviot maailman talou-

dellisesta tilanteesta. Kohonneesta koulutustasosta huolimatta vuokratyöläisen on muiden 

tavoin turvauduttava pitkälti asiantuntijalausuntoihin, koska globaalin taloudellisen järjestel-

män toiminta näyttäytyy niin monimutkaisena. Hänen on luotettava abstrakteihin systeemei-

hin ja tuntemattomiin toimijoihin. Arki pysyy koossa luottamuksen avulla. 

 

2.3.3. Luottamuksen merkitys ja synty  

 

Luottamus on osa riskiyhteiskuntaa. Kun riskit lisääntyvät, tarve luottamukseenkin kasvaa. 

Useat asiat yhteiskunnassa ja elämässä hoituvat siten, että ihminen luottaa toiseen ilman, että 

tuntee tätä tai tämän henkilökohtaisia ominaisuuksia. Luotamme esimerkiksi meitä hoitavaan 

lääkäriin, koska luotamme, että lääkärikoulutus ja lääkärilupien myöntämisperusteet ovat 

kunnossa; Suomen Lääkäriliitto pitää puolestamme huolta siitä, että lääkärit ovat ammattitai-

toisia (Bauman 1997, 119–121). Toisaalta luotamme esimerkiksi suomalaiseen lentoyhtiöön, 

koska luotamme, että lentoliikennettä koskevat turvallisuussäännöstöt ovat tiukat ja lentoyhtiö 

noudattaa niitä (Sztompka 1999, 23). Luottamuksessa omaan lääkäriin, lentoyhtiöön, finans-

simarkkinoiden toimintaan tai omaan perheenjäseneen, on kaikissa kyse luottamuksesta. 

Luottamuksen käsitettä on kuitenkin eriteltävä tarkemmin, jotta siitä olisi tutkimukseni kan-

nalta jotain hyötyä. Erittelyssä hyödynnän erityisesti Piotr Sztompkan (1999) näkemyksiä. 

Pohdin kuitenkin ensin lyhyesti luottamuksen merkitystä yhteiskunnan toiminnan kannalta. 

 

Luottamuksen rooli yhteiskunnassa on keskeinen. Se on sosiologiassa nähty yhtenä yhteis-

kuntaa koossa pitävänä voimana. Taloustieteen argumentointi lähtee olettamuksesta, että yk-

silöiden oman edun tavoittelu johtaa yhteistoimintaan ja on siten tärkein tekijä selitettäessä 
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yhteiskuntaa. Sosiologian piirissä tätä näkemystä on kritikoitu ja haluttu korostaa yksilöiden 

välisiä moraalisia siteitä (Ilmonen & Jokinen 2002, 25–27). Yhteiskunta on nähty eräänlai-

sena moraalisten yhteisöjen saaristona (emt.) Moraalisen yhteisön teemaa ovat käsitelleet 

muun muassa Alexis de Tocqueville ja Emile Durkheim. 

 

Piotr Sztompkan (1999, 5–6) mukaan moraalinen yhteisö koostuu kolmesta elementistä: 

luottamuksesta, lojaalisuudesta ja solidaarisuudesta. Luotamme yhteisömme jäseniin, olemme 

heille lojaaleja ja koemme solidaarisuutta heidän ongelmiaan kohtaan. Luottamus viittaa 

odotuksiimme toisten toiminnasta. Lojaalisuus on sitä, että toimimme toisten luottamuksen 

arvoisesti, ja solidaarisuus sitä, että välitämme toisista ja toimimme heidän hyväkseen, 

vaikkei se aina olisi omien etujemme mukaista. Kaj Ilmonen ja Kimmo Jokinen (2002) ovat 

synnyttäneet oman näkemyksensä moraalisesta yhteisöstä, joka eroaa tietyiltä osin Sztompkan 

hahmotelmasta: 

 
-- (L)uottamuskulttuuri on elimellinen osa jotakin moraalista yhteisöä, mutta tuo yhteisö 
voi olla hyvinkin löyhä siteiltään, jopa kuvitteellinen, kun se ulottuu lähipiirin ulkopuo-
lelle. Lojaalisuutta ja solidaarisuutta emme niin ikään näe toisistaan erillisinä, vaan yh-
den ja saman asian eri puolina. Emme pidä niitä myöskään luottamuskulttuuriin kyt-
keytyvänä, sille rinnakkaisena ilmiönä. Ymmärrämme solidaarisuuden ja lojaalisuuden 
Claus Offen (1999, 69–72) tapaan yhtenä osiona siitä luottamuskulttuuria tukevasta, 
moraalisesta institutionaalisesta kehyksestä, joka muodostaa tämän ohella moraalisen 
yhteisön ytimen. Muita tämän kehyksen osioita ovat ”reiluuden” periaate sekä ”sanansa 
pitämisen ” ja ”totuuden puhumisen” moraaliset hyveet. (Ilmonen & Jokinen 2002, 25–
26.) 

 

Ilmosen ja Jokisen sekä Sztompkan mukaan moraalinen yhteisö koostuu erityislaatuisista so-

siaalisista suhtautumistavoista ja siteistä. Yhteisön koossa pysymisen kannalta siteet ovat kes-

keisiä. Erona taloustieteelliseen näkökulmaan, joka lähtee yksilön eduista, Ilmosen ja Jokisen 

hahmottelema sosiologinen näkemys lähtee siitä, että yhteiskuntaa pitää koossa ihmisten mo-

raalinen sitoutuminen toisiin. Koetaan moraalisesti oikeaksi toimia solidaarisesti ja lojaalisti, 

ja noudattaa reiluuden periaatetta. Sanansa pitäminen ja totuuden puhuminen koetaan myös 

tärkeiksi. Hyveet koetaan tärkeiksi, koska hyveet liittyvät läheisesti ihmisenä olemiseen, ku-

ten filosofi André Comte-Sponville muotoilee (2001, 8–9). Yksilön oman edun tavoittelulla 

voidaan selittää monia yhteiskunnallisia ilmiöitä, mutta on huomioitava myös ihmisen mo-

raalinen sitoutuminen. Kaikkea ei voi palauttaa oman hyödyn maksimointiin. Siksi moraali-
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nen yhteisö ja luottamus ovat hyödyllisiä käsitteitä. Seuraavassa hahmottelen Ilmosen ja Joki-

sen näkemystä vielä kuvallisessa muodossa, koska siten se saattaa avautua helpommin. 

 

Kuvio 3: Ilmosen ja Jokisen näkemys moraalisesta yhteisöstä 

Luottamuskulttuuri

Solidaarisuus ja 
lojaalisuus 

”Sanansa pitämisen” ja 
”totuuden puhumisen” 

hyveet 

Tukee 

Moraalinen institutionaalinen kehys

Moraalisen yhteisön ydin 

”Reiluuden” periaate

 

 

Käsitteenä luottamus on suhteellinen ja kolmiosainen: A luottaa B:n tekevän X:n. Samalla se 

tuntuu moninaisuudessaan olevan määrittelyjä karttava. Sztompka (1999, 25) määrittelee 

luottamuksen tarkoittamaan arvausta toisten tulevista kontingenteista teoista; ”trust is a bet 

about the future contingent action of others”. Luottamus suuntautuu aina tulevaisuuteen ja 

liittyy toisiin ihmisiin. Luottamus ei liity luonnon tapahtumiin kuten auringon nousuun, vaan 

kiinnittyy aina ihmiseen. Silloinkin kun luotetaan esimerkiksi suomalaiseen lentoyhtiöön, 

voidaan luottamuksen ajatella kohdistuvan ihmisiin tuon lentoyhtiön takana. Luotan suoma-

laiseen lentäjäkoulutukseen, yhtiön toimintaperiaatteisiin ja suomalaisten rehellisyyteen ja 

ammattitaitoon. Luotan, että ihmiset lentoyhtiön palveluksessa ovat ammattilaisia ja luotetta-

via. Sztompka (emt. 41–50) erottelee primaariset ja sekundaariset luottamuksen kohteet. Pri-

maareja ovat esimerkiksi ihmiset, joiden kanssa olemme tekemisissä kasvokkain. Sekundaa-

reja ovat esimerkiksi bestseller -kirjat, joiden luotan olevan hyviä, koska muutkin pitävät niitä 

hyvinä. Erottelu primaareihin ja sekundaarisiin ei Sztompkalla ole kovin selkeä, ja hän itsekin 

viittaa siihen, että primaarin ja sekundaarisen luottamuksen kohteiden takaa löytyy aina luot-
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tamus ihmiseen. Kun luotan bestseller -kirjan hyvyyteen, luotan itse asiassa muiden ihmisten 

arvostelukykyyn ja siten toisiin ihmisiin. 

 

Sztompka (1999, 70) nimeää kolme perustaa luottamuksen synnylle. Nämä ovat 1) pohdinta 

siitä, onko luottamuksen kohde luottamuksen arvoinen, 2) toimijan taipumus luottamukseen ja 

3) luottamuskulttuuri. Luottamuskulttuurilla hän viittaa niihin monimutkaisiin kulttuurisiin ja 

historiallisiin prosesseihin, joiden myötä tietyssä yhteiskunnassa olosuhteet luottamiselle ovat 

syntyneet. Luottamuskulttuuri esimerkiksi kommunismin ajan jälkeisessä Puolassa on erilai-

nen kuin teollistuneessa Japanissa. Luottamuskulttuuri voidaan nähdä luottamisen makro-

tasona, joka heijastuu alempien tasojen luottamussuhteisiin. Toimijan taipumuksella luotta-

mukseen Sztompka taas viittaa niihin biologisiin, psykologisiin ja kehityksen myötä syntynei-

siin ominaisuuksiin, jotka mahdollistavat toimijan luottamuksen toisiin ihmisiin. Tärkeitä 

suhteita luottamiskyvyn kehitykselle ovat suhde äitiin ja isään, suhde toveripiiriin ja läheisiin 

ystäviin. Jätän luottamuskulttuurin ja toimijan taipumusten käsittelyn tässä työssä sikseen ja 

keskityn enemmän Sztompkan ensimmäisenä mainitsemaan luottamuksen perustaan eli poh-

dintaan luottamuksen arvoisuudesta. 

 

Luottamus kohdistuu siis aina ihmiseen tai ihmisiin – suoraan tai välillisesti. Luottamus on 

veikkaus toisen tulevasta toiminnasta. Veikkaus ei kuitenkaan ole irrallaan tiedosta, vaan 

luottamus perustuu jonkinasteiselle tiedolle toisesta; se perustuu pohdinnalle luottamuksen 

kohteen arvoisuudesta luottamukseen. Tuttuus ja näkyvyys ovat keskeisiä luottamuksen syn-

nylle. Tarkemmin eritellen, luottamuksen arvoisuutta pohditaan maineen, esiintymisen ja ul-

konäön perusteella. Maine, esiintyminen ja ulkonäkö muodostavat Sztompkan analyysissä 

primaarin luottamuksen. Sekundaarinen luottamus syntyy vastuullisuuden, sopimuksellisen 

sitoutumisen ja luottamusta edistävien tilanteiden myötä. (Sztompka 1999, 70–97.) 

 

Vankemman käsityksen Sztompkan teoreettisesta määritelmästä saa soveltamalla edellä ole-

vaa työvoiman vuokraukseen, tarkemmin sanottuna työllistävän yrityksen ja vuokratyönteki-

jän suhteeseen. Työvoiman vuokraus ei olisi mahdollista ilman luottamusta. Osapuolten on 

luotettava toisiinsa ainakin jollakin tasolla. Työllistävän yrityksen on luotettava työntekijään, 

vaikka tälle määrätty työ olisi kuinka yksinkertainen. Yritys maksaa työvoimasta ja se haluaa 

vastinetta rahoilleen. Työllistävä yritys ei useinkaan tunne työntekijää, joka tulee yritykseen 
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töihin. Tällöin yritys saattaa luottaa työntekijään ensisijaisesti, koska tämä tulee hyvämainei-

sesta vuokrayrityksestä (maine). Kun työntekijä on työpaikalla, luottamus vahvistuu, koska 

työntekijä tekee työnsä hyvin (esiintyminen) ja koska hänellä on siisti vaatetus ja hyvät käy-

töstavat (ulkonäkö). Sekundaarisella tasolla yritys luottaa siihen, että sillä on oikeus hakea 

jälkikäteen vuokrayritykseltä korvausta, mikäli vuokratyöntekijä aiheuttaa yritykselle talou-

dellista vahinkoa (vastuullisuus). Yrityksellä on myös kirjallinen sopimus vuokrayrityksen 

kanssa, joka oikeuttaa luottamaan (sopimuksellinen sitoutuminen). Lisäksi yritykset saattavat 

toimia sellaisella talousalueella, jossa lähes kaikki tärkeät toimijat tuntevat toisensa eikä 

vuokrafirmalla ole varaa huijata (luottamusta edistävä tilanne). 

 

Työntekijän ohella työllistävän yrityksen on luotettava myös työvoimaa vuokraavaan yrityk-

seen, joka tarjoaa työntekijöitä. Työnteon alkuvaiheessa luottamus vuokrafirmaan onkin ensi-

sijainen, koska vuokratyöntekijään ei ole mitään kosketusta. Luottamus vaatii aina jonkin ver-

ran tietoa luottamuksen kohteesta. Työllistävä yritys käyttää vuokrauspalveluja usein sen ta-

kia, että se säästyisi rekrytointiin liittyvästä vaivasta. Kun yritys siirtää rekrytoinnin toiselle 

yritykselle on sen luotettava tähän toiseen yritykseen. Kyse on tällöin luottamuksesta instituu-

tiota kohtaan, työvoimaa vuokraavaa yritystä kohtaan. Luottamuksesta instituutioita kohtaan 

on kyse myös silloin kun vuokratyöntekijä luottaa vuokrausyritykseen tai työllistävään yrityk-

seen. Adam B. Seligman (1997, 19) on omassa analyysissään jakanut luottamuksen kahteen 

osaan: luottamukseen henkilöitä kohtaan (trust) ja luottamukseen instituutioita ja abstrakteja 

systeemejä kohtaan (confidence). Kun työllistävä yritys luottaa vuokrafirmaan ja siihen, että 

se toimittaa yritykselle laadukasta työvoimaa on kyse institutionaalisesta luottamuksesta. 

Työllistävä yritys luottaa, että suomalainen vuokrausyritystoiminta on rehellistä ja laadukasta. 

Samaten kun on kyse vuokratyöntekijän luottamuksesta yrityksiä kohtaan. 

 

Seligmanin määrittelemä luottamus instituutioita kohtaan on suomennettu myös luottavaisuu-

deksi (esim. Ilmonen & Jokinen 2002, 27), mikä ei kuitenkaan selkeytä jakoa juurikaan. 

Vaikka luottamus ja luottavaisuus ovat synonyymejä, on ne johdettu eri kautta: luottamus on 

verbistä luottaa johdettu substantiivi kun taas luottavaisuus on adverbistä luottavainen joh-

dettu substantiivi. Asetelma sekoittaa asian pohdintaa. Seligmanin jako (trust–confidence) 

pohjautuu erotteluun yksilön ja rakenteen välillä, joka on sosiologian kiperimpiä kysymyksiä. 

Klassikoista alkaen on sosiologiassa pohdittu onko yksilö vapaa toimimaan vai onko toiminta 
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rakenteiden määrittelemää. Seligmanin jako pohjautuu ajatukselle, että yhteiskunnan instituu-

tiot ovat olemassa sinänsä, eikä niitä voi suoraan johtaa yksilöistä ja heidän toiminnastaan. 

Sztompka sen sijaan on sitä mieltä, ettei selkeää jakoa henkilöihin kohdistuvan luottamuksen 

(trust) ja abstrakteja systeemejä kohtaan kohdistuvan luottamuksen (confidence) välille voi 

tehdä. Luottamuksessa on Sztompkan mukaan aina kyse luottamuksesta toisiin ihmisiin ja 

heidän toimintaansa, vaikka kyse olisi organisaatioiden välisestä luottamuksesta. Sztompka 

edustaa samaa giddensiläistä näkemystä, jonka varaan itsekin tutkielmani perustan. Näkemyk-

sen mukaan yksilöiden toiminta ja eri tilanteiden roolit muodostavat yhteiskunnassa havaitta-

vat rakenteet. Rakenteita ei sinänsä ole, vaan ne rakennetaan joka hetki uudestaan toimin-

nassa. Rakenteet vaikuttavat toimintaan, mutta ne myös riippuvat toiminnasta. Sanottu ei rat-

kaise ongelmaa toimijan ja rakenteen välillä tyhjentävästi, mutta lähestymistapana se riittää 

tutkielmaani. En siis tukeudu Seligmanin erotteluun varauksettomasti, vaan tulkitsen luotta-

muksen perimmiltään suuntautuvan arvaukseen toisen ihmisen tulevasta toiminnasta. 

 

Seligmanin (1997, 22–23) luottamusta käsittelevä tutkimus on kuitenkin hyödyllinen muun 

muassa sen takia, että hän huomioi riskien ja yleisen epävarmuuden lisäksi sosiaalisten roo-

lien epävarmuuden modernissa yhteiskunnassa vahvistavan luottamuksen roolia. Koska nyky-

yhteiskunnassa roolit ovat neuvoteltavia, tarvitaan luottamusta täyttämään rooliepävarmuu-

desta syntyvä tyhjiö (emt). Tämä tulee esiin varsinkin työvoiman vuokrauksessa, jossa työn-

tekijän rooli ei ole aina selkeä. 

 

 

2.4. Tutkielman tarkoitus ja tarkennetut tutkimuskysymykset 

 

Tutkielmassani tarkastelen työvoiman vuokrausta oman aikamme suomalaisessa yhteiskun-

nassa. Aineistoni avulla koettelen miten ajatukset palkkatyön yhteiskunnasta, riskiyhteiskun-

nasta ja luottamuksesta sopivat työvoiman vuokraukseen. Kysyn miten teoria voi selittää 

vuokratyöntekijöiden kokemuksia työstään ja miten työntekijöiden kokemukset voivat täs-

mentää teoriaa. Tutkin työvoiman vuokrausta ilmiönä sinänsä ja sitä minkälaisia vaikutuksia 

tällä käytännöllä on työntekoon ja erityisesti työntekijän ja työllistävän yrityksen suhteeseen. 

En siis ennakolta ota tarkasteltavakseni mitään tiettyä alaa, jolla vuokraus on yleistä, vaan 

lähtökohtanani on vuokratyö uudehkona työsuhteena. Perusteluna valinnalle on se, että työ-
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voiman vuokraus on selkeästi määriteltävissä oleva työsuhde. Toisena perusteluna lähesty-

mistavalleni pidän sitä, että työvoiman vuokrausta käsitellään julkisuudessa melko yhtenäi-

senä ilmiönä. Tutkimukseni joko tukee tätä yhtenäistä näkemystä tai sitten se kertoo työvoi-

man vuokrauksen moninaisuudesta. Tutkielmani tarkoituksena on myös kuvailla vuokratyö-

läisen arkea niille, jotka eivät ole ilmiöön lähemmin tutustuneet. Lisäksi pyrin selvittämään 

miten työvoiman vuokraus työsuhteena vaikuttaa työntekijän ja työllistävän yrityksen luotta-

muksellisen suhteen rakentumiseen. Tutkimuskohteenani on työvoiman vuokraus sosiaalisena 

instituutiona, jossa primaarisilla sosiaalisilla prosesseilla on merkittävä rooli. 

 

Luottamuksen käsitteen suhteellisuudesta ja osittaisesta epämääräisyydestä huolimatta, on 

edeltävästä teoreettisesta aineksesta löydettävissä apua omaan tutkimukseeni. Varsinkin 

Sztompkan erittely siitä mihin asioihin luottamuksen arvoisuuden pohdinta perustuu, antaa 

omalle tarkastelulleni hyvät suuntakoordinaatit ja auttaa tarkentamaan omaa tutkimusasetel-

maani. Haluan tutkimuksessani tarkastella miten työllistävän yrityksen ja työntekijän välinen 

luottamus käytännössä syntyy, ja mikä merkitys Sztompkan esittämillä maineella, esiintymi-

sellä, ulkonäöllä, vastuullisuudella, sopimuksellisella sitoutumisella ja toimintakontekstilla on 

luottamuksen syntyyn. Aineistoni takia joudun tosin tyytymään vain vuokratyöntekijöiden 

kokemuksiin asiasta. Luottamuksen teoreettinen erittely antaa paremmat välineet arvioida 

niitä mahdollisuuksia ja ongelmia, joita luottamuksen syntyyn vuokratyössä liittyy. Kysymys 

on tärkeä, koska se vaikuttaa vuokratyöntekijöiden hyvinvointiin ja siten myös yrityksen toi-

mintaan ja tuotannon tehokkuuteen. 

 

Sekä Sztompka että Seligman korostavat maineen merkitystä luottamuksen synnyssä. (ks. 

myös Ilmonen & Jokinen 2002, 28.) Vuokrayrityksen maine ja yrityksen aiempi toiminta vai-

kuttavat paljolti luottamuksellisen suhteen luonnissa työllistäviin yrityksiin. Yritysten välinen 

luottamus (confidence) taas heijastuu vuokratyöntekijän ja työllistävän yrityksen luottamus-

suhteen syntyyn. Henkilökohtainen luottamus (trust) nousee keskeiseen osaan työpaikalla, 

jossa vuokratyöntekijä ja työllistävän yrityksen työntekijät kohtaavat. Tutkimukseni tavoit-

teena onkin kartoittaa vuokratyöntekijän suhdetta työyhteisöönsä ja sitä mitkä asiat vaikut-

tavat työntekijän kiinnittymiseen työyhteisöön. 
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Työskentely vuokratyöntekijänä on lähtökohdiltaan epävarmassa ympäristössä työskentelyä. 

Vuokratyöntekijällä saattaa siksi olla ongelmia sopeutua työorganisaatioon. Hänen roolinsa 

työpaikalla ei välttämättä ole täysin selvä, koska toisaalta hän kuuluu työpaikalle, mutta toi-

saalta hän ei ole osa porukkaa. Vuokratyöntekijän rooliodotukset saattavat olla epäselvät ja 

hän saattaa tuntea epävarmuutta toisista ja itsestään uudessa roolitilanteessa. Haluan tutkia 

myös sitä miten vuokratut työntekijät puhuvat itsestään työntekijöinä ja miten he toisaalta 

puhuvat työnantajistaan (Ilmonen & Jokinen 2002, 33). Haluan selvittää miten vuokratyönte-

kijät sitoutuvat työyhteisöönsä ja heidät työllistävään yritykseen. Tarkennetut tutkimusky-

symykseni ovat seuraavat: 

 
• Miten vuokratyöntekijä kokee muun työyhteisön suhtautuvan häneen? 

• Vaikuttaako työsuhde työntekijän haluun sitoutua työllistävään yritykseen ja sen 

tavoitteisiin? 

• Minkälaisia mahdollisuuksia ja ongelmia työvoiman vuokraus luo työllistävän yrityk-

sen ja vuokratyöntekijän välisen luottamuksen synnylle? 

 
Kaksi ensimmäistä kysymystä ovat rajatumpia kuin kolmas. Alkuolettamukseni4 kahteen en-

simmäiseen kysymykseen ovat, että vuokratyöntekijä kokee olevansa muun työyhteisön ulko-

puolella ja että vuokratyöntekijä ei sitoudu työllistävään yritykseen kovinkaan vahvasti. Kol-

mas kysymys jättää tilaa kuvailevalle vastaukselle, joka perustuu haastateltavien kokemuksiin 

ja mielipiteisiin. Tutkielmani tarkoituksena on vastata näihin kolmeen kysymykseen ja sa-

malla suhteuttaa edellä esitettyjä teoreettisia näkökantoja haastateltavilta saamiini vastauksiin. 

 

Olen vielä havainnollisuuden vuoksi kuvannut teorian ja empirian suhdetta tutkimuksessani 

kuviossa 4. Varsinainen tutkimukseni kohdistuu vuokratyöntekijöiden kokemuksiin, heidän 

elämismaailmaansa. Kokemukset liittyvät työvoiman vuokraukseen ja eri osapuolten välisiin 

suhteisiin, jotka ovat osa suomalaista työelämää, johon taas vaikuttaa muun muassa globaalin 

talouden prosessit. 

                                                 
4 Käytän tässä sanaa olettamus, sanan hypoteesi sijasta, koska hypoteesien testaus liittyy niin 
kiinteästi määrälliseen yhteiskuntatutkimukseen. Yleiskäytössä sanoilla olettamus ja hypoteesi ei liene 
kovinkaan suurta eroa, mutta selkeyden vuoksi teen eron tässä, koska kyseessä on laadullinen 
tutkimus. 
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Kuvio 4: Teorian ja empirian suhde tutkielmassani 

 

Makrotaso: Globaali talous, 
työ- ja riskiyhteiskunta, 
formaalit instituutiot, 
luottamuskulttuuri 

Mesotaso: 
Yrityskulttuuri, organi-
saatiomalli yms. 

Vuokratyöntekijöiden 
elämismaailma, so. 
puhe vuokratyöstä 

Työvoiman 
vuokrausyritys

Työntekijä 
Mikrotaso: Sosiaaliset 
suhteet työpaikalla Työllistävä 

yritys 
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3. AINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄ 

 

Tässä luvussa esittelen tutkimusaineistoani ja sitä miten olen sen kerännyt. Teksti mukailee 

jossain määrin tutkimuksen tekoa aikajärjestyksessä eli ensin käsittelen teemahaastattelua ja 

sen sopivuutta tutkimusasetelmaani. Tämän jälkeen kerron aineistoni keruusta ja käyttämäs-

täni lumipallo-otannasta. Sitten siirryn teknisiin ratkaisuihin eli haastattelukäytäntöön, ky-

symysrungon rakentamiseen, pilottihaastattelun tekoon ja litterointiin. Lopuksi esittelen lyhy-

esti tietokoneavusteisen analyysin tekoa laadullisessa tutkimuksessa. 

 

 

3.1. Teemahaastattelu ja lumipallo-otanta 

 

Etsin vastauksia edellä asettamiini tutkimuskysymyksiin haastattelemalla vuokratyötä tehneitä 

ihmisiä. Tarkoituksenani on selvittää miten vuokratyöläiset ovat käytännössä kokeneet työ-

muodon toimivan. Tutkimuskohteenani on siis haastateltavien subjektiiviset kokemukset tai 

heidän elämismaailmansa (life world) kuten tutkija Steinar Kvale (1996, 5–6) asian ilmaisee. 

Teemahaastattelu on tutkimuskysymyksiini ja koko tutkimusasetemaani parhaiten sopiva lä-

hestymistapa. 

 

Teemahaastattelusta paljon kirjoittaneiden Hirsjärven ja Hurmeen (2000, 47–48) määritelmän 

mukaan teemahaastattelussa vain teemat on määritelty ja varsinaiset kysymykset voivat vaih-

della haastattelusta toiseen. Omassa tutkimuksessani olen kuitenkin pyrkinyt pitämään myös 

kysymykset varsin samanlaisina haastattelukerrasta toiseen. Haastattelujen rakenne on ollut 

joka kerralla samanlainen ja olen yrittänyt kysyä kysymykset haastateltavilta lähes samoin 

sanoin. On tietysti selvää, että kaikki haastattelut ovat olleet jollakin lailla erilaisia, koska 

kyse on kuitenkin aina kahden ihmisen kohtaamisesta, eikä täydellinen toistettavuus ole mah-

dollista. Olen silti pyrkinyt kaikissa haastatteluissa kattamaan tietyt peruskysymykset. Halu-

aisinkin käyttää haastattelumenetelmästäni nimeä puolistrukturoitu haastattelu, koska olen 

pyrkinyt tietynlaiseen rakenteeseen haastatteluissani. Toisaalta teemahaastattelu on helpom-

min ymmärrettävä ja yleisempi käsite, joka kuvaa tarpeeksi hyvin omaa tutkimusotettani, 

jossa olen yhdistänyt systemaattisuuden ja spontaanin keskustelevan otteen. 
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Aineistonkeruumenetelmä askarrutti minua pitkään: miten onnistuisin saamaan kontaktin nii-

hin ihmisiin, joita voisin vuokratyön tekemisestä haastatella? Olen ollut tutkimuksen edetessä 

yhteydessä Työministeriöön ja kysynyt jos voisin haastatella työvoimatoimistojen yhteydessä 

toimivan Henkilöstövuokrauksen asiakkaita, mutta tähän ei ministeriössä suostuttu. Syyksi 

kielteiseen päätökseen esitettiin tietosuojaongelmat. Myöskään yksityinen työvoiman vuok-

raustoimisto ei innostunut tutkimusaiheestani. Syyksi tähän epäilen haluttomuutta avata oma 

pihapiiri tutkimukselle, joka ennakolta saattaa vaikuttaa uhkalta yhtiön imagolle. 

 

Yritysten ja epäonnistumisten jälkeen päätin etsiä haastateltavat itse. Otantamenetelmäksi 

valitsin niin sanotun lumipallo-otannan (engl. snowball sample), jonka etenemistä kuvaava 

taulukko on liitteenä 2. Otin aluksi yhteyttä tuntemaani henkilöön N1, joka on melko pitkään 

tehnyt töitä vuokrafirman kautta ja kysyin voisinko haastatella häntä tutkimukseeni. Hän 

suostui haastatteluun ja hänen kauttaan sain kahden muun vuokratyöntekijän, M1 ja N2, yh-

teystiedot. Näitä kahta en ollut ennen tavannut, joten en ollut tekemässä tutkimusta ystäväpii-

rissäni. Lopullisista yhdeksästä haastateltavasta olin tavannut ennen haastattelua kaksi ih-

mistä. Suurin osa eli seitsemän ihmistä olivat minulle ennestään tuntemattomia. 

 

Käytännössä otanta eteni siten, että kysyin jokaisen haastattelun päätteeksi tunsiko haastatel-

tavani muita vuokratyöntekijöitä, jotka voisivat osallistua tutkimukseeni ja näin sain aina 

muutaman ihmisen yhteystiedot lisää. Saatuani mahdollisten haastateltavien yhteystiedot lä-

hestyin heitä ensin sähköpostiviestillä, jossa kerroin lyhyesti tutkimuksestani ja kysyin olisiko 

vastaanottaja kiinnostunut osallistumaan haastatteluun. Kaikki lähestymäni ihmiset olivat lä-

hes poikkeuksetta kiinnostuneita tutkimuksestani – vain yhteen viestiin en saanut vastausta. 

Kun olin saanut haastattelupyyntööni myöntävän vastauksen, sovimme haastattelupaikan ja -

ajankohdan. Lumipallo-otanta osoittautuikin varsin kustannus-tehokkaaksi menetelmäksi 

haastateltavien löytämiseksi. 

 

On selvää, että kyseinen lumipallo-otanta vuokratyöntekijöistä, joka alkaa yhdestä ihmisestä 

ja kasvaa lumihangessa pyöritettävän lumipallon lailla koskemaan useampia ihmisiä, ei ole 

tilastollisesti edustava eikä sattumanvarainen. Tämän takia lumipallo-otanta kaikista vuokra-

työntekijöistä muodostuukin tavalla taikka toisella vääristyneeksi, eikä joukosta sen takia voi 

tehdä kovin vahvoja yleistyksiä koskien laajempaa joukkoa – mikä ei tosin tämäntyyppisessä 
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laadullisessa tutkimuksessa muutenkaan olisi mahdollista. Kyseessä onkin niin sanottu ta-

paustutkimus, jota kutsutaan usein myös englanninkielisellä termillä case study. 

 

Lumipallo-otannan valinnalla pro gradu -tutkielmassani on kuitenkin perustelunsa. Ensinnä-

kin vuokrafirmojen työntekijälistoihin on vaikea päästä käsiksi yritysten yhteistyöhalutto-

muuden takia. Toisaalta vuokratyöntekijöiden ammatillinen järjestäytyminen on niin alhai-

sella tasolla, ettei yhteystietojen etsiminen jonkin ammattiliiton kautta tunnu järkevältä. Itse 

asiassa koko vuokratyöasetelma, jossa työntekijällä on useita työnantajia, on nähty olevan 

erityinen este työntekijöiden järjestäytymiselle (Kalleberg 2000, 358). Vuokratyöntekijät 

ammattiliittojen ulkopuolella ovat täten tutkimuskohteina mielenkiintoisempia, koska he 

edustavat paremmin työmuodon koko kirjoa. En myöskään usko, että saavuttaisin tutkimus-

tani koskevilla lehti-ilmoituksilla juurikaan parempaa tulosta kuin lumipallo-otannalla. Toi-

vomus haastateltavien ilmaantumisesta lehdessä julkaistun ilmoituksen perusteella tuntuu 

ainakin yhtä epävarmalta kuin lumipallo-otannan onnistuminen. 

 

Lumipallo-otannalla olen saanut työni laajuuteen sopivan joukon Turun seudulla vuokratyötä 

tekevistä nuorista aikuisista. Otannassani painottuu akateemisten osuus, koska haastateltavat 

suosittelevat minulle haastateltaviksi tuttujaan, jotka olivat usein samassa sosio-ekonomisessa 

asemassa. Lopullinen aineisto koostuukin Turun seudulla asuvista akateemisista noin 25–35-

vuotiaista nuorista aikuisista. Tarkemman aineiston kuvauksen esitän luvussa 3.3. Aineiston 

vinoutuminen on huomioitava tehtäessä päätelmiä aineistosta. Yleistettävyyden kannalta on 

toki muistettava, ettei yhdeksän henkilön haastattelun perusteella voi muutoinkaan tehdä ko-

vin vahvoja yleistyksiä. Tutkimukseni onkin yleistettävyydeltään samassa kastissa monien 

muiden laadullisten tutkimusten kanssa. Steinar Kvale (103–104, 1996) tosin muistuttaa – 

viitaten psykologian historiaan – että joskus perehtyminen muutamaan yksittäiseen tapauk-

seen saattaa antaa paremman kuvan tietystä ilmiöstä kuin monien tapausten ylimalkainen kä-

sittely. Määrän ja laadun vastakkain asettelu ei sinänsä johda mihinkään, vaan on pääteltävä, 

että sekä määrällisen että laadullisen tutkimuksen voi tehdä tarkasti perehtyen tai ylimalkai-

sesti. Aivan samoin kuin pelkkä tapausten suuri määrä ei välttämättä johda ylimalkaisuuteen, 

ei tapausten pieni määrä johda syvälliseen tutkimukseen. Määrällinen ja laadullinen tutkimus 

on tehtävä systemaattisesti ja hyvin. Oman tutkimukseni systemaattisuutta olen pyrkinyt yl-

läpitämään haastattelurungon, nauhurin, litteroinnin ja tietokoneavusteisen analyysin avulla. 
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3.2. Haastattelukäytäntö 

 

Tein haastattelut ajalla 3.2.–15.4.2004 eli noin kahden ja puolen kuukauden aikana. Kaksi 

haastatteluista tehtiin kahvilassa, yksi Turun yliopiston sosiologian laitoksella ja loput kuusi 

haastateltavien kotona. Tilalla ei sinänsä ollut tutkimuksen kannalta keskeistä merkitystä, 

koska kahvilakin oli varsin hiljainen ja kotoinen haastattelujen aikana. Kaikki haastattelut 

tehtiin siis kohtuullisen rauhallisissa olosuhteissa ja varsinkin kotonaan haastateltavat pystyi-

vät vastaamaan kysymyksiin mahdollisimman rentoutuneina. Käyn seuraavassa läpi tarkem-

min sitä miten olen haastatteluaineistoni kerännyt ja miten olen muokannut sitä analyysiä 

varten. Lopussa on lisäksi muutama sana analyysivälineistä ennen itse analyysiin siirtymistä. 

 

3.2.1. Haastattelurunko ja pilottihaastattelu 

 

Siirtyminen teoriasta käytäntöön tapahtui tammikuussa 2004, kun aloitin haastattelurungon 

rakentamisen. Käytännön kenttätyöhön eteneminen tapahtui näin jälkeenpäin ajatellen varsin 

nopeasti. Kirjoitin tutkimukseni teemat ja tutkimuskysymykset tietokoneruudulle ja aloin 

hahmottelemaan haastattelurunkoa. Sain aikaiseksi noin 30–40 kysymystä, jotka tuntuivat 

järkeviltä. Tämän jälkeen tein ensimmäisen haastattelun. Tämä niin sanottu pilottihaastattelu 

meni mielestäni hyvin, vaikkakin haastateltavan tunteminen entuudestaan ehkä hieman häi-

ritsi. Toisaalta tutulla oli helpompi kokeilla haastattelurunkoa. Haastateltava olikin ymmärtä-

väinen ja toi esille asioita, joita en ollut haastattelurungossani ottanut huomioon. Toisaalta 

haastattelu antoi varmuutta oman tutkimussuunnitelmani toimivuudesta: jo ensimmäisessä 

haastattelussa tuli ilmi tärkeitä havaintoja, joita tarkensin myöhemmissä haastatteluissa. Pi-

lottihaastattelu loi pohjan tulevalle tutkimukselleni.  

 

Hyvästä alusta huolimatta tunsin vielä tarvetta tarkentaa muutamia kysymyksiä ja lisätä toisia. 

Kuuntelin ensimmäisen haastattelun uudelleen nauhalta käyden samalla kysymyspatteristoani 

läpi. Tein lisäyksiä ja korjauksia, jotka tuntuivat tärkeiltä. Vertasin myös lukemaani teo-

riakirjallisuutta ja siinä esitettyjä käsitteitä kysymyksiini ja tein pieniä hiontoja sanamuotoi-

hin. Ennen toista haastattelua minulla oli lopulta noin 50 kysymystä, jotka olin teemoitellut 

kuuteen eri luokkaan: 1) Taustoittavat kysymykset, 2) Työvoiman vuokraus –tausta, 3) Suhde 

41 



työvoiman vuokrausyritykseen, 4) Suhde työllistävään yritykseen, 5) Sitoutuminen työllistä-

vään yritykseen ja 6) Työntekijän suhde kahtaalle. 

 

Haastattelutilanteessa olen pyrkinyt kokeilemaan erilaisia tulkintojani haastateltavilla. Olen 

esittänyt oman tulkintani jostakin asiasta haastateltavan vastauksen jälkeen ja pyytänyt haas-

tateltavlta eräänlaista suostumusta omalle päätelmälleni. Seuraavassa on esimerkki tästä. 

Tekstissä ”H” merkitsee haastattelijan puheenvuoroa ja ”Vast” kysymykseen saatua vastausta. 

 
H: Koetko työllistävän yrityksen taloudellisen menestymisen koituvan myös omaksi 
hyödyksesi? 
 
Vast: Onhan se tietysti välttämättä sidoksissa toisiinsa: jos firmalla menee hyvin niin 
silloin niillä on varaa palkata ihmisiä ja silloin se ihminenkin saa sen korvauksen, että se 
on siellä töissä. Että sinänsä kyllä. Mutta voisin tähän liittyen sanoa, että usein tällaisilla 
firmoilla saattaisi olla myös taloudellinen menestys muutenkin kohdallaan ja olisi varaa 
palkata vakituisia työntekijöitä, mutta ne ottaa vuokratyöntekijöitä, koska niistä päästään 
saman tien eroon ja niitä voidaan käyttää helposti. 
 
H: Koit siis osittain, että jos yritys ajattelee taloudellisesti, niin se ottaa vain näitä vuok-
ratyöntekijöitä, mikä taas ei ole välttämättä sun etu, vaikka oletkin siellä töissä? 
 
Vast: Näin nimenomaan voisi kyllä sanoa. 

 

Kyse ei ole mistään piilotettujen salaisuuksien löytämisestä haastattelutilanteessa, vaan vasta-

usten täsmentämisestä ja ajoittain omien pidemmälle vietyjen päätelmien koettelusta haasta-

teltavalla, jonka elämysmaailmaan tulkintani liittyy (Kvale 1996, 124–135). Pidän menettelyä 

eräänlaisena hypoteesien tai olettamusten testauksena. En siis analysoi haastateltavien puhetta 

ainoastaan jälkeenpäin, vaan pyrin tekemään tulkintoja jo haastattelutilanteessa, jolloin voin 

saada tulkinnalleni haastateltavan hyväksynnän tai hylkäyksen. Tämä lisää tutkimuksen tie-

teellistä pätevyyttä. 

 

3.2.2. Haastattelujen tallentaminen ja litterointi 

 

Haastattelut menivät hyvin. Luonnollisesti toiset haastateltavista olivat pidättyväisempiä kuin 

toiset, mutta yleisesti kaikki olivat avoimia ja puheliaita. Olen nauhoittanut kaikki haastattelut 

90 minuutin C-kaseteille. Jokainen haastattelu on mahtunut kasetin yhdelle puolelle eli haas-

tattelujen kesto on ollut korkeintaan 45 minuuttia. Mikään haastattelu ei kuitenkaan ole jäänyt 
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alle 30 minuutin. Tutkimukseni raaka-aineiston muodostaa siis nauhalle tallentunut ihmis-

puhe, jota olen jatkojalostanut laadullisin keinoin eli olen kirjannut nauhalle tallentuneen pu-

heen luonnollisen kielen muotoon, kuten asian voi Tötön (2000, 66–67) innoittamana il-

maista. Muunnettuani puheen tekstiksi – eli litteroitunani käydyt keskustelut – minun varsi-

naisena analysoitavana aineistonani on ollut 85 liuskaa (noin 215 000 merkkiä välilyöntei-

neen) vuoropuhelumuotoista tekstiä. Litterointiin kului noin 12 työpäivää. 

 

Puhuttu kieli ei taivu täysin kirjoitetuksi kieleksi. Puhutussa kielessä tapahtuu paljon enem-

män ja puheen muuntamisessa kirjoitettuun asuun on tasapainoiltava  autenttisuuden ja luetta-

vuuden välillä. Omassa litteroinnissani olen pyrkinyt parhaani mukaan säilyttämään puheen 

aitouden, mutta samalla muokkaamaan tekstistä luettavan. Luettavuus onkin hieman korostu-

nut autenttisuuden kustannuksella. Olen kirjannut käydyn keskustelun mahdollisimman hy-

vällä suomen kielellä, käyttäen kokonaisia lauseita. Olen myös jättänyt ”ööh”- ja ”niinku”-

tyyppiset täytesanat pois lopullisesta tekstistä. Koska tärkeintä tässä tutkimuksessa on se mitä 

haastateltava sanoo, eikä se miten hän sen sanoo, uskon että menettelyni on perusteltua. Seu-

raavassa on esimerkki yhdestä haastattelustani, joka valaisee jalostustapaani puheesta teks-

tiksi. 

 
Litterointitapa A: 
H: Ööö…Oletko tota, tai olitko usein työssäsi tekemisissä, tässä työssä, tekemisissä tän 
työllistävän yrityksen vakituisen henkilökunnan kanssa? Vai oliks se tota, niin miten 
oliks se porukka keskenään vai olitteks te tekemisissä vakituisten kanssa? 
 
Vast: Kyllä (hieman päällekkäin kysymyksen kanssa), lähes aina tekemisissä vakituisten 
kanssa. Ett joskus on niin vaan, että joku esimies määrää tehtävät ja sitte sitte vuokra-
työporukka tekee keskenään sitt sen ohjeiden mukaan. Joskus on näin. Mutt usein kyllä, 
ett siinä on vähintään yks aina vaki…tyyppi mukana. 
 
Litterointitapa B: 
H: Olitko usein työssäsi tekemisissä työllistävän yrityksen vakituisen henkilökunnan 
kanssa? Oliko se porukka keskenään vai olitteko tekemisissä vakituisten kanssa? 
 
Vast: Lähes aina tekemisissä vakituisten kanssa. Joskus on niin vaan, että joku esimies 
määrää tehtävät ja vuokratyöporukka tekee keskenään sitten sen ohjeiden mukaan. Jos-
kus on näin, mutta usein kyllä siinä on vähintään yksi vakityyppi mukana. 
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Litterointitapa A:ssa olen pyrkinyt kirjaamaan nauhalta kuuluvan puheen tekstiksi mahdolli-

simman tarkasti, jolloin lisääntyvä tarkkuus lisää autenttisuutta, mutta luettavuus heikkenee. 

Litterointitapa B:ssä täytesanat ja tauot on jätetty pois ja lauserakenteita on hieman hiottu, 

mikä toivottavasti helpottaa lukijaa. Tutkielmassani olen käyttänyt litterointitapa B:tä. Tämä 

hävittää keskustelusta tietynlaisen rosoisuuden ja jäljelle jää kohtuullisen sujuvin lausein ete-

nevä vuorosanojen vaihto. Kun asiasisältö ei muutu, on se eduksi tutkimuksen teolle ja tulos-

ten esittämiselle. Tapa B sopii omaan tutkimusaiheeseeni, kun taas tapa A voisi olla perusteltu 

arkaluontoisempien aiheiden käsittelyssä, kuten seksuaalista häirintää tai parisuhdeväkivaltaa 

koskevissa tutkimuksissa, jolloin taukojen ja empimisen merkitys voi olla merkittävä. 

 

3.2.3. Tietokoneavusteinen analyysi 

 

Yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa määrällistä eli kvantitatiivista tutkimusta pidetään 

usein mekanistisena, deduktiivisena ja objektiivisena toimintana, kun taas laadulliseen eli 

kvalitatiiviseen tutkimukseen liitetyt vastaavat määreet ovat usein finalistinen, induktiivinen 

ja subjektiivinen (Luomanen & Räsänen 2000, 12–13). Tällaiset luokittelut ovat tietysti kär-

jistyksiä, mutta tuovat silti esiin tutkimusotteiden eroja. Kuten Luomanen ja Räsänen  kirjas-

saan Tietokoneavusteinen laadullinen analyysi ja QSR Nvivo –ohjelmisto (2000) toteavat, on 

laadullisessa tutkimuksessa menetelmien kuvaus yleensä melko hankalaa ja standardoitujen 

metodien puuttuminen yleistä. Määrällisessä tutkimuksessa erilaisia menetelmällisiä sääntöjä 

on selvästi enemmän. 

 

Empiirisessä sosiologisessa tutkimuksessa – oli kyse sitten laadullista tai määrällistä tutki-

muksesta – on silti aina kyse tietyssä määrin samoista asioista: koottua aineistoa on käsitel-

tävä, tulkittava ja tulkinnoista on tehtävä päätelmiä. Aineiston käsittelyssä siitä poistetaan 

turha aines ja se valmistellaan sellaiseen tilaan, että aineistolle voidaan esittää haluttuja kysy-

myksiä. Kysymysten esittäminen eli analyysi aloitetaan aina käsitellyllä aineistolla. Tämä 

pätee niin laadulliseen kuin määrälliseenkin tutkimukseen. (Ernhrooth 1995, 37–38.) 

 

Määrällisessä tutkimuksessa aineistona on usein eri muuttujien ja niiden arvojen muodostama 

havaintomatriisi. Omassa laadullisessa tutkimuksessani aineistona on nauhoitetuista haastat-

teluista litteroidut tekstit. Aineistojen ja siitä johtuvien tutkimusotteiden eroista johtuen myös 
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tietokoneiden hyväksikäyttö tutkimuksen apuvälineenä on kehittynyt eri vaiheissa. Määräl-

listä tutkimusta tukevien tietokoneohjelmien, kuten SPSS:n kehitys on kulkenut laadullisten 

ohjelmien kehitystä edellä pitkälti siitä syystä, että määrällisen aineiston analyysiin liittyy 

erilaisten suureiden laskentaa, mikä on alusta alkaen ollut tietokoneiden ensisijainen tehtävä. 

Määrällisessä tutkimuksessa tietokone onkin ollut käytössä aina reikäkorttiajoista saakka. 

Laadullisessa tutkimuksessa ensimmäiset kaupalliset ohjelmistot tulivat markkinoille 1980-

luvun alkupuolella (Luomanen & Räsänen 2000, 16–17). Tietokoneiden käyttöönottoa on 

oletettavasti viivästyttänyt myös ennakkokäsitys siitä, ettei luovaksi prosessiksi miellettyä 

laadullista tutkimusta ja mekanistiseksi luonnehdittua tietokonetyöskentelyä voisi yhdistää 

(Luomanen & Räsänen 2000, 14). Kuten Luomanen ja Räsänen toteavat, ei tietokoneen käy-

tölle laadullisessa analyysissä ole mitään esteitä, päinvastoin sen tuomat edut ovat tutkijalle 

huomattavat. 

 

Omassa tutkimuksessani olen käyttänyt QSR Nud*ist 4.0–tietokoneohjelmistoa, jonka avulla 

olen pystynyt analysoimaan litteroimiani haastatteluja systemaattisesti. Nud*ist–ohjelmiston 

toimintaperiaateena on erottelu dokumentti- ja koodaus-järjestelmiin. Tässä tutkimuksessa 

dokumentti-järjestelmään sisältyy yhdeksän tekstimuotoon saatettua haastattelua. Tekstien 

ohella dokumentteja voisivat olla myös esimerkiksi kuvat tai lyhyehköt videot. Koodausjär-

jestelmään taas sisältyvät tekemäni luokittelut ja käsitteellistykset. Koodausjärjestelmä ra-

kentuu hierarkkisista indeksipuista (Index Trees) ja vapaista kategorioista (Free Nodes), joihin 

molempiin on liitetty aineistokatkelmia. Seuraavassa esimerkkinä osa Taustamuuttujat-indek-

sipuusta. 
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Kuvio 5: Esimerkki Nud*ist-ohjelman koodausjärjestelmästä 

 

Sukupuoli Vuokratyökokemus 

Nainen Mies Ajallinen kokemus 

Alle vuoden 1–3 vuotta Yli 3 vuotta

Taustamuuttujat 

 

 

 

Taustamuuttujia eli indeksipuun oksia ovat sukupuoli, koulutus, perhe sekä vuokratyökoke-

mus ajallisesti, vuokratyöyrityksissä, työllistävissä yrityksissä ja aloittain. Yllä on esitetty 

vain sukupuoli ja ajallinen vuokratyökokemus. Koko koodausjärjestelmä on liitteenä 4 tut-

kielman lopussa. 

 

Nud*ist-ohjelmisto tarjoaa mahdollisuuden rakentaa hierarkkisia käsitemalleja, joiden avulla 

aineistoon voi tehdä erilaisia hakuja. Hakuja voi tehdä suoraan dokumentteihin (teksteihin) tai 

omiin luokitteluihin. Esimerkiksi seuraavassa luvussa esitettävä taulukko 3 haastateltavien 

vuokratyökokemuksesta sukupuolittain esitettynä on tehty matriisihaulla yllä olevien oksien 

kesken. Kyseinen haku on kohtuullisen yksinkertainen, mutta  toimii esimerkkinä ohjelmiston 

mahdollisuuksista. Tietokoneavusteinen analyysi helpottaa tutkijan työtä, koska paperein ja 

saksin tehtävästä leikkaa ja liimaa -työskentelystä on voitu luopua. Samaten aineiston hallinta 

helpottuu, koska kaikki dokumentit ovat koko ajan saatavilla samalla tietokoneen näytöllä. 

Tekstihaut ja haut omaan koodausjärjestelmään monipuolistavat aineiston lähestymismahdol-

lisuuksia. Keskeisin etu on kuitenkin mahdollisuus analysoida omaa aineistoa entistä syste-

maattisemmin. Kaikki tulkinnat ovat silti tutkijalähtöisiä ja tietokone on vain apuväline. 
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3.3. Haastatteluaineiston kuvaus 

 

3.3.1. Haastateltavien tausta 

 

Lopullisen tutkimusaineistoni muodostavat yhdeksän litteroitua haastattelua, joista yksi on 

pilottihaastattelu ja kahdeksan muuta varsinaisia haastatteluja. Koska pilottihaastattelu meni 

odotettua paremmin ja sisälsi mielestäni tärkeää informaatiota, olen ottanut sen mukaan mui-

den haastattelujen rinnalle. Viisi haastatelluista oli naisia ja neljä miehiä. Sukupuolijakauma 

on lähes tasainen, mikä on ollut myös tietoinen valintani. Tekstissä haastateltavien puhe on 

erotettu sisentämällä se selvästi erottuviksi kappaleiksi. Sitaatin perään olen merkinnyt koo-

din, joka yhdistää sanotun sanojaan. Olen nimennyt haastateltavat sukupuolen mukaan juok-

sevalla numeroinnilla, toisin sanoen naiset ovat N1, N2, N3, N4 ja N5 ja miehet vastaavasti 

M1, M2, M3 ja M4. Pyrin seuraavassa muutamien taulukointien avulla kuvaamaan keitä 

haastateltavani ovat, mikä on heidän elämäntilanteensa ja minkälainen kokemus heillä on 

vuokratyöstä. Ensimmäisestä taulukossa olen jättänyt sukupuolen mainitsematta varmistaak-

seni haastateltavien anonymiteetin. Samasta syystä olen poistanut lainauksista ja analyysistä 

viittaukset tiettyihin yrityksiin. 

 

Taulukko 2: Haastateltavat ikäjärjestyksessä 
Ikä Perhe Ammatti / elämäntilanne Koulutus 

27 Avoliitossa ja 
avopuolison lapsi 

Lähes valmistunut opiskelija Fil. yo. 
(elintarvikekemia) 

28 Avoliitossa Sivutoiminen opettaja, myös 
hanttihommissa 

VTM 
(filosofia) 

29 Avoliitossa Päätoiminen historian opet-
taja 

FM 
(kulttuurihistoria) 

29 Naimaton Silloin tällöin töitä tekevä 
opiskelija 

Valt. yo. 
(sosiologia) 

30 Avoliitossa Työssäkäyvä opiskelija Fil. yo. 
(kemia) 

31 Avioliitossa Vastavalmistunut työtön 
työnhakija 

FM 
(kemia) 

31 Avoliitossa Työssäkäyvä opiskelija Tradenomi, 
valt. yo. (sosiologia) 

33 Naimaton Täysipäiväistä työtä tekevä 
opiskelija 

Fil. yo. 
(kemia) 

34 Naimaton Täysipäiväistä työtä tekevä 
opiskelija 

Fil. yo. 
(kemia) 
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Haastateltavat ovat Turun seudulla asuvia 27–34-vuotiaita nuoria aikuisia ja he ovat kaikki 

akateemisen koulutuksen läpikäyneitä tai parhaillaan opiskelijoina yliopistossa. Kuten aiem-

min mainitsin tämä johtuu pitkälti lumipallo-otannan luonteesta ja siitä, että haastateltavat 

johdattivat minut samanlaisen koulutustaustan omaavien tuttaviensa luo. Viisi haastateltavista 

asuu avopuolisonsa kanssa, kaksi yksin ja yksi on solminut avioliiton ja asuu puolisonsa 

kanssa. Yhden perheeseen kuuluu lisäksi avopuolison lapsi. Haastateltavat edustavat korkea-

koulutuksen ja työelämän rajamailla eläviä aikuisia, jotka vähitellen ovat luopumassa opiske-

lijan statuksesta ja siirtymässä työmarkkinoille. 

 

Useimmilla haastateltavistani on kokemusta työelämästä jo useamman vuoden ajalta jos 

kaikki kesätyöt ja osa-aikaiset opiskelujen ohella tehdyt työt lasketaan mukaan: 

 
Aina yläasteikäisestä olen ollut kesätöissä ja sitten lukion jälkeen olen ollut kesätöissä 
sellaisissa paikoissa, että on saanut ihan pätevääkin työkokemusta. Opiskelun ohessa 
olen alkanut tekemään töitä vasta syksyllä 2000. (N1) 
 
Minulla on aika pitkä työhistoria. Mä olen joskus 14-vuotiaana aloittanut jakamaan 
mainoksia. 16-vuotiaasta minä olen ollut (tavaratalossa) ja olen ollut siellä kymmenen 
vuotta opiskelujen ohessa. Elintarvikeosastolla erilaisia hommia, olen ollut siellä kesä-
töissä. Sen lisäksi olen ollut (energiayhtiön) laboratoriossa suurin piirtein kolme vuotta. 
(M4) 

 

3.3.2. Kokemus työvoiman vuokrauksesta 

 

Kaikilla haastateltavilla on vähintään lähes vuoden kokemus työvoiman vuokrauksesta. Tau-

lukossa 3 on esitetty haastateltavien tilanne. Yksi mies on ollut vuokratyöläisenä hieman alle 

vuoden, mutta muutoin haastateltavilla on reilusti yli vuoden kokemus alasta. Neljä on tehnyt 

vuokratöitä yli kolmen vuoden aikana. Pisimpään vuokratyöläisenä on ollut mies, jonka ko-

kemus ulottuu lähes neljän vuoden ajalle. 

 

Taulukko 3: Haastateltavien kokemus työvoiman vuokrauksesta 

 
Sukupuolijakauma Ajallinen kokemus vuokratyöstä Monenko vuokrayrityksen 

listoilla? 

 
N % 

 
Alle 

vuoden 
1-3 

vuotta 
Yli kolme 

vuotta 
Yhden 

yrityksen
2-3 

yrityksen 
4-5 

yrityksen
Nainen 5 56 0 3 2 4 1 0 
Mies 4 44 1 1 2 2 0 2 
Yhteensä 9 100 1 4 4 6 1 2 
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Johtuen vuokratyön luonteesta ja siitä, että töitä ei aina ole tarjolla tarpeeksi, muutamat haas-

tateltavistani ovat olleet useamman kuin yhden työvoiman vuokrausyrityksen listoilla. Muu-

tama oli listautunut jopa viiteen eri yritykseen. Useimmat haastateltavistani, eli kuusi ihmistä, 

olivat työnhakijoina kuitenkin vain yhden työvoiman vuokrausyrityksen listoilla. 

 

Vuokrafirman kautta vain yhdessä työllistävässä yrityksessä työskentely on sen sijaan melko 

harvinaista. Tosin sellainenkin vuokratyöläinen oli haastateltavieni joukossa. Kyseinen nainen 

oli vuokrattu firmaan, jonne hän oli erilaisten kiemuroitten jälkeen työllistynyt omalla sopi-

muksella. Muutoin kaikki haastateltavat olivat olleet useammassa eri yrityksessä vuokratyön-

tekijöinä. Parhaimmillaan arviot liikkuivat parinkymmenen firman tienoilla. Tyypillisesti tut-

kimukseen osallistuneet olivat olleet töissä noin viidessä eri yrityksessä. 

 

Taulukko 4: Työllistävien yritysten määrä ja työskentelyalat 

 
Monessako työllistävässä 

yrityksessä? 
Millä alalla? 

 

Yhdessä 
firmassa 

2-5 
firmassa 

6-10 
firmassa

Yli 10 
firmassa

Hallinto-, 
atk- ja 

toimistotyö

Raken-
nustyö

Varasto- 
työ 

Teollinen 
työ 

Kaupan 
alan työ

Myynti-
työ 

Nainen 1 2 2 0 5 0 3 1 0 1 
Mies 0 1 2 1 0 3 3 3 2 0 
Yhteensä 1 3 4 1 5 3 6 4 2 1 
 

 

Vuokratyövoimaa käytetään monilla eri aloilla. Omat haastateltavani ovat istuneet toimis-

tossa, rehkineet rakennustyömailla, varastoissa ja tehtaissa, olleet kaupan alalla sekä tehneet 

myyntityötä. Taulukko 4 osoittaa, että haastateltavani ovat työskennelleet juuri niillä aloilla, 

joilla Henkilöstöpalveluyritysten liiton (2004) tekemän selvityksen mukaan eniten käytetään 

vuokratyövoimaa (ks. luku 2.1.). Liiton selvityksen mukaan juuri toimisto-, varasto-, raken-

nus- ja teollinen työ ovat suurimpia työllistäjiä. Omasta aineistostani puuttuu ainoastaan pal-

velutyö ravintolassa, joka on edellä mainittujen ohella tärkeä vuokratyövoimaa käyttävä ala. 

Tämä puute on osittain tietoinen, koska olen halunnut tarkastella vuokratyöläisiä eräänlaisina 

”joka paikan höylinä”. Ravintola-alan vuokratyöläisillä saattaa enemmänkin olla omaa am-

matti-identiteettiä ja vuokraus on vain välttämätön paha. Vuokratyötä hotelli- ja ravintola-

alalla on tutkinut tarkemmin Tuija Rantala (2003). 
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Taulukko 4 kertoo myös miten työt ovat jakautuneet naisten ja miesten kesken. Vuokratyö-

miehet eivät ole olleet toimistotöissä eivätkä naiset rakennustöissä. Myöskään kaupan alan 

töihin ei ollut kukaan haastattelemistani naisista ajautunut. Varastotöissä ovat molemmat su-

kupuolet tasapuolisesti edustettuina. On myös muistettava, että tässä esittämäni jako kuuteen 

toimialaan peittää alleen monenlaisia työnkuvia romukasojen siivoamisesta ja etikettien lii-

maamisesta, oikolukuun sekä logistiikkayrityksen tilausten hoitoon ja pakkaamiseen. Raken-

nustyömailla työt vaihtelevat ehkä eniten ja ovat välillä aika hurjiakin: 

 
Kerran revittiin semmoisia muoveja pois sairaalan kellarissa. Oltiin sellaisessa pie-
nessä...niin kuin maapohjan ja varsinaisen betonirakennelman (lattian) välissä, eli sai-
raala oli siinä yläpuolella. Siellä oli semmoinen pieni kolo, noin metrin korkuinen tila ja 
sitten meillä oli siellä pieni troikkalamppu. Ilmeisesti kun se oli valettu se pohja niin 
sinne oli laitettu sellainen muovi sinne alle. Nyt kun siellä ruvettiin tekemään viemä-
röintitöitä ja ne viemärityypit kulki siellä tilassa ja hitsasivat, niin sieltä piti poistaa 
kaikki palava materiaali. Kaikki muovit piti repiä sieltä pois, jolloin siellä sitten möngit-
tiin. Sitä tilaahan jatkui tietysti kun se on iso rakennus. Kyllä siellä nurkassa sitten tuli 
vähän orpo olo, varsinkin kun siellä katkesivat sähkötkin yhdessä vaiheessa. Ei näe va-
loa yhtään missään, niin se on sellainen klaustrofobinen tila jollain tavalla. (M4) 

 

Oheinen esimerkki kertoo työnkuvien moninaisuuden ohella myös siitä, että useimmiten 

haastattelemani vuokratyöntekijät olivat tehneet sellaisia hommia, joita vakituiset työntekijät 

eivät halunneet tehdä. Inhottavimpien tai tylsimpien töiden teettäminen vuokratyöläisillä tuli-

kin esille lähes kaikissa haastatteluissa. Kysymykseen ”minkälaisia töitä olet vuokratyönteki-

jänä tehnyt?” sain usein spontaanisti vastauksen ”niitä paskahommia”. 

 

3.3.3. Vuokratyönteon motiiivit 

 

Työtehtävien ajoittaisesta epämiellyttävyydestä huolimatta useimmat ovat pysyneet vuokra-

työläisinä kohtuullisen pitkään. Miksi? Tärkeimmäksi motivaattoriksi kaikki haastateltavani 

nimesivät rahan. Kysymystä esittäessäni johdattelin kaikkia muutamaan eri suuntaan. Kysyin 

ovatko työnteon ensisijaisia kannustimia mahdollisesti raha, työporukka, työ itsessään vai 

jokin muu syy. Kaikki pitivät rahaa tärkeimpänä, miehet vielä naisia voimakkaammin. Vuok-

ratyötä tehdään, koska jostain on pakko saada rahaa. 

 

Muille esittämilleni vaihtoehdoille löytyi myös kannattajansa: työporukan mainitsi kolme 

naista ja työn itsessään yksi nainen ja yksi mies. Naisille hyvä työporukka merkitsi työssä 
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viihtymistä. Raha oli heillekin ensisijainen kannustin, mutta työkaverit tekivät kokemuksesta 

mieluisamman: 

 
Tottakai rahalla on merkitystä, mutta ehkä sillä ei ole ihan hirveästi mulle, koska josta-
kin voisi saada rahakkaampaakin työtä, mutta kyllä se raha on... Ja sitten työympäristö 
on todella tärkeä. Nitäkin on nyt tullut nähtyä niin monenlaista, että se että on mukava 
tehdä sitä työtä, on mukavat työkaverit, niin se on tosi tärkeää. Silloin jaksaa paremmin. 
Sitten ajoittain semmoisen positiivisen palautteen saaminen on tärkeätä. Ja onnistumi-
nen työssä. (N2) 

 

Rahan ohella työnteolle löytyi muitakin syitä: työ itsessään, hyvä työympäristö ja positiivisen 

palautteen saaminen. Edellisen haastateltavan lisäksi työ itsessään motivoi myös yhtä miestä, 

joka oli aiemmin työskennellyt pitemmän aikaa EU-rahoitteisessa projektissa, jonka päämäärä 

oli jokseenkin häilyvä. Vuokratyö logistiikkayrityksessä, jossa oli raaka ja yksinkertainen 

päämäärä eli tavaran piti liikkua mahdollisimman tehokkaasti paikasta toiseen, tarjosi vasta-

painoa abstraktille projektityölle. Vaikkei päämäärä vuokratyössä ollutkaan kovin hohdokas, 

sellainen sentään oli, toisin kuin projektityössä. Onnistuminen työssä oli hänelle myös tär-

keää: 

 
Joskus on aika hektistä, mutta siitä jostain syystä saa tyydytystä kun saa sellaisen hekti-
sen päivän, kohtuu kaottisen tuntuisen, saa järkevästi hallinnoitua ja järkevästi tehtyä. 
(M3) 

 

Rahan, työporukan, positiivisen palautteen ja työstä itsestään saatavan tyydytyksen lisäksi 

haastateltavat mainitsivat työntekoa kannustavina tekijöinä työn saannin helppouden, vapau-

den ja vaihtelun: 

 
Raha on luonnollisesti se ykkönen (kannustin), koska ei kai kukaan töitä tekisi jos siitä 
ei rahaa saisi. Toinen vuokratyön hyvä puoli on se, että mä voin koska tahansa sanoa, 
että minulle ei käy. Eli se vapaus kieltäytyä. Niin kuin nyt huomisen mä haluan pyhittää 
(harrastukselleni). Minulle soitettiin kahteen eri paikkaan itse asiassa. Mä sanoin, että 
minulle ei käy: "Sori, en mä pääse." "Okei, selvä." Se juuri, että pystyy järkkäämään it-
selleen vapaapäiviä. Jos sä olet vakituisessa työsuhteessa niin se on hirveän hankalaa. 
Mutta jos sä olet vuokratyövoimaa niin sä voit ilmoittaa, että mä voin muuten tulla, 
mutta tuo yksi päivä ei käy. Se on se paras puoli siinä. Ja tiestysti se, että koska ne fir-
mat vaihteelee, niin pääsee tekemään vähän eri hommia. Siihen ei niin kuin kyllästy, että 
se on aina samaa. (N5) 

 

Vuokratyö on siis varsin moniulotteinen työmuoto. Toisaalta se asettaa työntekijän ahtaalle, 

koska mitään varmuutta tulevasta elannosta ei ole. Toisaalta jos työntekijä on sellaisessa ase-
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massa, että hän pystyy kieltäytymään töistä silloin tällöin, on hänellä vakituisessa työsuh-

teessa olevaan nähden ajoittain suurempi vapaus päättää ajankäytöstään. Tämän kaltaisen va-

pauden ehtona on se, että vuokratyö ei ole ensisijainen tulonlähde ja että työntekijällä on hyvä 

suhde vuokratyöfirmaan, jolloin kieltäytyminen ei merkitse työtarjousten loppumista. 
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4. VUOKRATYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMUKSET TYÖSTÄÄN 

 

Käyn seuraavassa tarkastelemaan lähemmin aineistoani. Aion käydä analyysissäni haastatte-

luaineistoani läpi edellä asettamieni tutkimuskysymysten mukaisessa järjestyksessä. Kysyn 

aineistoltani aluksi ”miten vuokratyöntekijä kokee muun työyhteisön suhtautuvan häneen?”. 

Tämän jälkeen siirryn kysymykseen ”vaikuttaako uudehko työmuoto työntekijän haluun si-

toutua työllistävään yritykseen ja sen tavoitteisiin?”. Lopuksi kysyn ”minkälaisia mahdolli-

suuksia ja ongelmia työvoiman vuokraus luo työllistävän yrityksen ja vuokratyöntekijän väli-

sen luottamuksen synnylle?”. Jokaisen tutkimuskysymyksen käsittelyä varten on varattu ko-

konainen alaluku, jossa käyn läpi alkuolettamuksiani tukevat ja niiden kanssa ristiriidassa 

olevia kokemuksia. Tarkastelen kokemuksia osin myös toimialoittain ja sukupuolittain eritel-

tynä. Neljännessä alaluvussa kokoan havainnot yhteen ja piirrän havainnoista muodostuvan 

vuokratyöntekijän muotokuvan. 

 

 

4.1. Vuokratyöläinen työpaikalla 

 

4.1.1. Työyhteisön kokoonpano ja yhteisöllisyys 

 

Ulkopuolisuus tarkoittaa tutkielmassani vuokratyöntekijän tunnetta siitä, ettei hän ole samaa 

porukkaa muun työyhteisön kanssa ja että hänen asemansa on huonompi kuin muilla työnte-

kijöillä. Kuvatakseni vuokratyöläisen asemaa työyhteisössä ja suhdetta työkavereihin olen 

päätynyt tarkastelemaan seuraavia kysymyksiä: minkälainen on sen työporukan koostumus, 

jossa vuokratyöntekijä työskentelee; mikä on hänen asemansa yrityksen organisaatiossa ja 

onko hän tekemisissä vakituisten työntekijöiden kanssa työn ulkopuolella? Lopuksi esittelen 

muutamia haastateltavien esille nostamia yhteenkuuluvuuden koetinkiviä. 

 

Kuten luvussa 3.3. ”Haastatteluaineiston kuvaus” totesin monet haastatelluista olivat työsken-

nelleet useassa eri yrityksessä vuokrattuina, yksi jopa yli kymmenessä yrityksessä. Näin ollen 

useimmat ovat olleet monenlaisissa työpaikoissa ja monenlaisissa tehtävissä. Tämän voisi 

ajatella sekoittavan analyysiä, mutta toisaalta se myös edistää sitä, koska yhdestä ihmisestä on 
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moneksi: yksi ihminen osaa kertoa monesta työpaikasta ja organisaatiosta, ja voi myös ver-

tailla omia kokemuksiaan eri paikoista. Moninaisuus on tässä etu. 

 

Ehkä selkeimmin omaa alkuolettamustani tukeva kokemus muun työyhteisön ulkopuolella 

olemisesta on naisella, joka on toiminut lääke-esittelijänä kahdessa lääkealan yrityksessä. 

Vuokrayritys koulutti hänet tehtäviinsä melko nopeassa tahdissa ja työt alkoivat likipitäen heti 

koulutuksen päätyttyä. Työ oli projektinomainen ja sen kesto oli puolitoista kuukautta, minä 

aikana nainen kiersi Etelä-Suomessa esittelemässä yhtä lääkettä kummastakin lääkeyrityk-

sestä lähinnä apteekeille ja muille yhteistyökumppaneille. Toinen tuotteista oli ollut jo pitem-

pään markkinoilla, mutta sitä ruvettiin nyt markkinoimaan uudelle kohderyhmälle; toista tuo-

tetta oltiin vasta tuomassa markkinoille. 

 

Työntekijän suhde kumpaankin lääkeyritykseen oli etäinen. Työtä edeltänyt päivän pituinen 

koulutus kummassakin lääkeyrityksessä oli lähes ainoa kontakti työllistävän yrityksen henki-

lökuntaan. Kysymykseen ”olitko usein työssäsi tekemisissä työllistävän yrityksen vakituisen 

henkilökunnan kanssa” sain vastaukseksi: 

 
En koskaan. Paitsi sen yhden kerran siellä koulutuksessa. Ja kerran soitin kun siltä toi-
selta firmalta oli muita esittelijöitä samalla alueella, heidän omilla palkkalistoillaan ole-
via henkilöitä samalla alueella esittelijöinä, niin kerran soitin yhdelle niistä ja sovittiin, 
että mennään kahville, jonka jälkeen siitä ei koskaan kuulunut mitään, joten en ollut mi-
hinkään enää missään yhteydessä. (N3) 

 

Suhde työllistävän yrityksen vakituiseen henkilökuntaan oli siis etäinen tai voisi jopa sanoa, 

ettei suhdetta ollut lainkaan. Vakituiset eivät välttämättä edes tienneet vuokratyöntekijän ole-

massaolosta, kuten seuraavasta käy ilmi: 

 
Se yksi ihminen, kenelle mä soitin niin hänkin oli ihan yllättynyt, että mä edes olen 
olemassa. Ei hänellä ollut minkäänlaista tietoa, että edes on tämmöistä. Kun se oli yk-
sittäinen projekti niin ei siitä oltu siellä mitenkään käytävillä huudeltu. (N3) 

 

Vuokratyöntekijällä ei tässä tapauksessa ollut varsinaista työyhteisöä, vaan työ tehtiin yksin. 

Projektissa oli mukana yhteensä viisi vuokratyöläisiä, mutta he eivät juurikaan olleet keske-

nään tekemisissä. Kyse oli siis yksinäisestä työstä, jonka ainoana kiinnekohtana oli vuok-

rayritys, josta soittosihteeri silloin tällöin soitti ja kysyi: ”miten menee?”. On siis ymmärrettä-

vää, että nainen ei mieltänyt itseään lääkeyrityksen työntekijäksi, vaan sitoutui enemminkin 
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vuokrayritykseen, joka oli työn hankkinut ja maksoi palkan. Toisaalta itse työtilanteessa oli 

edustettava lääkeyritystä, koska kyseessä oli heidän tuotteensa. Tämä aiheutti haastateltavan 

kertoman mukaan lieviä ongelmia ja teki osaltaan ilmeisemmäksi eron vakituisen ja vuokra-

työntekijän välillä: 

 
Mulla ei varsinaisesti ollut mitään yhteyttä siihen lääkefirmaan. Eli kaikki raportointi 
meni (vuokrayrityksen) kautta. Mutta sitten kun mun piti kuitenkin esitellä, että mä olin 
siitä lääkefirmasta ja jos ne rupesivat kyselemään jotain siitä firmasta niin sittenhän mä 
olin pulassa. "Onko Erkki vielä töissä teillä?" En yhtään tiedä. Erkki olisi minun puo-
lesta voinut olla vaikka toimitusjohtaja eikä mulla ollut aavistustakaan. Siinä mielessä se 
oli hankalaa. Ja sitten kun oli kaksi firmaa niin piti olla tarkkana, että sanoi oikean ni-
men. Ettei sano väärän lääkefirman nimeä, koska se olisi tietysti ollut hirvittävän noloa. 
(N3) 

 

Vuokratyöntekijän suhde työllistävään yritykseen on tässä tapauksessa hyvin hatara ja hän 

kokee selkeästi olevansa työllistävän yrityksen työyhteisön ulkopuolella. Osittain ulkopuoli-

suuden tunne varmasti johtuu myyntityön luonteesta, mutta suurimmalta osalta siitä, että ky-

seessä on vuokrasuhde lääkeyritykseen. Työntekijä antaa työpanoksensa lääkeyritykselle, 

mutta häntä ei oteta mukaan työyhteisöön. Toinen ryhmä haastateltavistani, joka jää selvästi 

muun työyhteisön ulkopuolelle ovat rakennuksilla työskentelevät miehet. Heidän työnsä eroaa 

edellä kuvatusta myyntityöstä kuitenkin siinä mielessä, että työtä tehdään usein samassa pai-

kassa vakituisen henkilökunnan kanssa. Silti henkistä etäisyyttä ilmenee yhtä lailla kuin 

lääke-esittelijällä. 

 

Rakennustyömailla on aina työnjohtaja, joka ohjaa niin vakituisten kuin vuokrattujenkin 

työntekijöiden työskentelyä. Silti vuokratyöläiset toimivat useasti täysin omana porukkanaan. 

Heidän työtehtävänsä ovat yksinkertaisimpia ja epämiellyttävimpiä töitä mitä työmaalta löy-

tyy, eikä varsinaista ammatillista pätevyyttä työssä tarvita – enemmänkin tarvitaan reipasta 

mieltä, kuten yksi haastateltavistani asian ilmaisi. Kaikki kolme rakennuksilla työskennellyttä 

miestä olivat yhtä mieltä siitä, että työvoima jakautuu työmailla vakituisiin ja vuokratyönte-

kijöihin. Vuokratut työmiehet ovat selkeästi oma ryhmänsä ja he mieltävät itsensä ennemmin 

vuokrayrityksen työntekijöiksi kuin rakennusyrityksen työntekijöiksi: 

 
Kyllä mä tunsin olevani sen vuokrausfirman työntekijä. Ja niin niihin yleensä suhtau-
dutaankin, tähän tyyliin, että "varamiehet tulevat". -- Saatetaan kutsua kollektiivisesti 
"varamiehet". Työnantajat suhtautuvat siihen yleensä niin, että se on jonkin näköinen ir-
rallinen palvelu, mikä tulee tekemään jonkun homman. (M1) 
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Ero vuokratyöntekijöihin ja vakituisiin tehdään rakennuksilla selväksi. Kutsumanimet ”vara-

mies”, ”orjatyömies” ja ”nappula” on tarkoitettu osittain humoristisiksi, mutta niiden avulla 

myös tehdään selvä ero ammattimiehiin ja tilapäisapuun. Nimittelyyn ja eron tekoon vaikuttaa 

varmasti myös rakennustyömiesten ammatillinen ylpeys, jota vuokratut työntekijät saattavat 

jossain määrin koetella. Kokonaisuudessaan haastateltavat kuitenkin kokivat, että vakituiset 

kohtelivat heitä rakennustyömailla kohtuullisen asiallisesti. Samaa porukkaa ei oltu, mutta 

saman tavoitteen hyväksi silti tehtiin töitä. Vuokratyöntekijät hoitivat usein varsinaista raken-

nustyötä tukevaa työtä, kuten siivoamista tai tavaran siirtoa paikasta toiseen ja tämän takia 

arvostustakin jossain määrin heltisi: 

 
Kyllä mä uskoisin, että (vakituiset) arvostivat siinä mielessä, että kuitenkin joku sen 
paskan tuli siivoamaan sieltä pois. Se ilahduttaa yhtä paljon kuin jos siivooja käy rappu-
käytävässä tai jotain muuta. Huomaa sen, että ’ai kun täällä on kivaa kun täällä on puh-
dasta taas’. Eli tällä tavalla tietysti. En mä nyt tiedä oliko siinä mitään professionaalia 
arvostusta, johtuen tietysti siitä toimenkuvasta. (M4) 

 

Tähän mennessä olen tarkastellut kahta erilaista tapaa, jolla vuokratyöntekijä voi sijoittua 

työyhteisöönsä. Ensimmäisessä tapauksessa myyntityötä tehnyt nainen koki olevansa täysin 

erillään, niin fyysisesti kuin henkisestikin, työllistävän yrityksen työyhteisöstä. Toisessa tapa-

uksessa rakennuksilla työskennelleet miehet tekivät töitä samalla työmaalla vakituisten 

kanssa, mutta he eivät tunteneet kuuluvansa samaan porukkaan. Tarkastellaan seuraavaksi 

kolmatta tapaa, jota voisi luonnehtia hieman pehmeämmäksi muunnelmaksi rakennustyö-

miesten asetelmasta. 

 

Kuusi haastateltavistani on ollut varastotyössä, jossa oman aineistoni perusteella on tyypil-

listä, että koko työporukka pitää enemmän yhtä kuin rakennuksilla. Silti kahtiajako on ole-

massa. Monien mielestä työpaikan yleinen ilmapiiri selittää paljon vuokratyöntekijöiden 

kohtelua. Työpaikassa, jossa yhteishenki on muutenkin hyvä on helppo olla vuokratyönteki-

jänä. Ongelmallisessa työpaikassa vuokratyöntekijä saattaa sen sijaan joutua keskelle työnte-

kijöiden välistä vehkeilyä: 

 
Siellä oli kaksi niin kauheata elämäänsä kyllästynyttä ihmistä. Yhden kahvi- ja lounas-
tauon välein mä jouduin kuuntelemaan tämmöistä näin, että kun heillä on niin vaikeata 
ja heillä on niin paljon liikaa töitä, ja sitten tänne palkataan tuommoisia vuokratyöläisiä, 
kun sillä samalla rahalla voisi palkata lisää vakituista henkilökuntaa. Te olette niin hi-
taitakin, ettekä te osaakaan mitään. Mä olin, että juu. Sitten se oli semmoista, että toiset 
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tulivat itse asiassa hakemaan semmoista...tai haukkumaan meille selän takana joitain 
tyyppejä, eli ne haki liittolaisia heti, jopa vuokratyöläisistä. Kaikista näki päältä, että me 
oltiin opiskelijoita, ettei varmasti olla jäämässä sinne, mutta silti ne tulivat hakemaan 
meistä jotain jengiä puolellensa. Ainakin siinä yhdessä paikassa, mutta siellä oli muu-
tenkin vähän ongelmallinen tilanne. Sitä ei sitten ollut muualla tuollaista liittolaisten ha-
kua. Mutta mielenkiintoisia kokemuksia. (N4) 

 

Yleensä varastotyöntekijät asettuvat kuitenkin kohtuullisen hyvin omaan työyhteisöönsä, 

koska heidät on usein palkattu tekemään samaa työtä kuin vakituisetkin. Yksi haastateltavis-

tani kertoi tehneensä töitä kerran yhdessä yrityksen omistajankin kanssa. Kyseessä oli keski-

kokoinen yritys ja omistaja teki samaa työtä mihin työntekijä oli vuokrattu. Verrattuna raken-

nustyömaihin vakituiset ja vuokratut työntekijät ovat enemmän tekemisissä keskenään ja hei-

dän välilleen syntyy helposti työtoveruus: 

 
Semmoisissa (yrityksissä) missä on ollut esimerkiksi kaksi-kolme viikkoa tai kuukauden 
niin kyllä niissä on voinut olla ihan hyväkin henki sen jonkun läheisimmän vakituisen 
työtoverin kanssa. (M1) 

 

Leppoisasta suhteesta huolimatta varsinkin miehet kokevat olevansa eriarvoisessa asemassa 

vakituisiin nähden: 

 
Kyllä jo neljässä viikossakin nyt näkee sen, että jos on vakituinen, niin onhan siinä ihan 
erilainen ilmapiiri hänen ympärillään siellä työssä. Ja sitten se, että voi laskea miten 
kertyy lomapäiviä, jotka ei koske vuokratyöntekijää ja niin poispäin. Kyllä siinä tajuaa, 
että itse on helpommin pois heitettävissä ja korvattavissa koska tahansa kenellä tahansa 
muulla. (M1) 

 

Varastotyöntekijät, kuten teollisen työn tekijätkin, ovat jossain määrin sisällä työyhteisössä, 

mutta heillä ei ole varsinaisten työntekijöiden asemaa. Heidän roolinsa on epäselvä. Toiset 

kiinnittyivät työporukkaan enemmän kuin toiset. Näyttää eritoten siltä, että naiset kiinnittyvät 

miehiä vahvemmin omaan työyhteisöönsä. Näihin eroihin palaan hieman myöhemmin ja siir-

ryn nyt neljänteen tapaan kiinnittyä työyhteisöön. 

 

Neljännen tavan edustajia ovat kaksi naista, jotka työskentelevät molemmat kansainvälisessä 

logistiikkayhtiöissä. Toinen on asiakaspalvelutehtävissä ja toinen hoitaa asiakkaana olevan it-

yrityksen logistisia tarpeita. Asiakaspalvelutehtäviin kuuluu puhelimen kautta tapahtuvaa 

neuvontaa ja muita toimistotöitä. It-yrityksen logistiikan hoitaminen taas on tilausten teke-

mistä yrityksen järjestelmään, tavaran pakkaamista, lähettämistä ja siihen liittyvää paperi-

57 



työtä. Molemmat naiset työskentelevät osana kohtuullisen tiivistä ryhmää eli tiimiä kuten työ-

paikoilla asia ilmaistaan. Asiakaspalvelutiimi koostuu ryhmänvetäjästä ja alle kymmenestä 

ryhmäläisestä. It-yrityksen asioita hoidetaan kahden hengen voimin, joista toinen on vakitui-

nen ja toinen vuokratyöntekijä. Asiakaspalvelussa toiminut nainen on hiljattain siirtynyt työl-

listävään yritykseen omalla työsopimuksella, mutta hänet on otettu tutkimukseen mukaan, 

koska hän on työskennellyt kohtuullisen pitkään ryhmässä ainoana vuokratyöntekijänä. Toi-

nen nainen jatkaa vuokratyöntekijänä kahden hengen tiimissä nyt jo kolmatta vuotta. Mo-

lemmat ovat esimerkkejä siitä kuinka vuokratyöntekijä voi asettua kohtuullisen kiinteästi työ-

yhteisöön. 

 

Molemmat naiset kokevat olevansa kiinteä osa työyhteisöä: heitä kohdellaan samalla tavoin 

kuin muitakin työntekijöitä ja vakituiset tuntuvat arvostavan heidän työpanostaan samalla 

lailla kuin muidenkin työpanosta. Tunne siitä, että on työntekijänä tärkeä, syntyy asiakaspal-

velussa olleen naisen mielestä työkavereista: 

 
(Tunne) johtuu siitä ilmapiiristä mikä siellä asiakaspalvelussa vallitsee. Kaikki on to-
della reiluja ja sellaisia innostavia ihmisiä. Varsinkin esimies on hirveän oikeudenmu-
kainen ihminen ja sellainen, että antaa arvoa ja tosiaankin mulla on heti alusta pitäen 
jotenkin ollut sellainen olo, että mua on kaivattu siellä, mua on tarvittu siellä ja olen 
saanut sieltä töitä. -- (N1) 

 

Vuokrasuhteella ei naisen mielestä ollut ollut vaikutusta siihen miten häneen suhtauduttiin. 

Hän tosin arveli, että jollakin toisella osastolla samassa yrityksessä tilanne olisi voinut olla 

toinen, mutta asiakaspalvelussa ryhmähenki oli hyvä, eikä työsuhteen laadulla ollut merki-

tystä. Myös toinen naisista piti asemaansa työyhteisössä hyvänä ja arveli arvostuksen johtu-

van työn laadusta ja työhön liittyvästä vastuusta. Työsuhdetta mutkisti tosin se, että nainen 

teki itse asiassa töitä it-yritykselle alihankkijan työntekijänä. Hän oli siis vuokrattuna logis-

tiikkayritykseen, joka toimi alihankkijana it-yritykselle. Erotuksena muista vuokratyönteki-

jöistä hän oli täten itse asiassa kolmen yrityksen palveluksessa samanaikaisesti. Työpaikalla ei 

monikaan ollut sisäistänyt tätä asetelmaa. 

 

Logistiikkayrityksessä työskennelleet naiset joka tapauksessa kokivat olevansa kiinteä osa 

omaa työyhteisöään, vaikka he olivat töissä vuokrasuhteella. Verrattuna lääke-esittelijään ja 

rakennuksilla olleisiin miehiin logistiikkayrityksen naisten tilanteessa on löydettävissä ainakin 
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yksi ero: naiset olivat rajatun työyhteisönsä ainoat vuokratyöntekijät. Lääke-esittelijällä ei 

käytännössä ollut työyhteisöä lainkaan ja rakennusmiehillä lähin työyhteisö oli toiset vuokra-

työntekijät. Logistiikkayrityksessä sen sijaan ei ollut muuta työyhteisöä kuin yrityksen varsi-

naisten työntekijöiden muodostama yhteisö, joten vuokratyöntekijät asettuivat osaksi sitä. 

Samasta ilmiöstä on kokemuksia myös muilla kuin logistiikkayrityksen sisäpiiriläisillä: 

 
--toisissa paikoissa saattaa olla sanotaan kaksitoista vuokratyöhenkilöä samaan aikaan. 
Jos se projekti kestää pitkään, niin se porukka tietysti vaihtelee, jolloin se suhde jää 
enempi semmoiseksi, että tehkää nyt nuo hommat ja sitten ne  (vakituiset) vähän kyttää 
tekeekö ne niitä hommia. Jossain jos on ollut ainoana pitempään niin silloin se suhde on 
paljon lämpimämpi. (N5) 

 

Tarkoittaisiko tämä, että vuokraus työmuotona ei aina aiheuttaisikaan erottelua työyhteisössä? 

Ei välttämättä. Toinen logistiikkayrityksen naisista nimittäin mainitsee – kerrottuaan ensin 

tuntevansa itsensä työpaikalla yhtä tärkeäksi – seikan, joka lyö kiilan työntekijöiden välille: 

 
Tietysti palkkaus on se mikä tässä varmaan vaikuttaa kaikkein eniten. Kyllä mulla on 
varmaan vähän huonompi palkka vuokratyöntekijänä kuin jos olisin (logistiikkayrityk-
sen) palkkalistoilla. Tämmöinen käsitys mulla on. Sehän on se kaikkein tärkein asia, tai 
isoin ero. (N2) 

 

Kuten aiemmin todettiin nainen työskentelee kahden hengen ryhmässä, jossa toinen on vaki-

tuinen. Työkaveri siis saa oletettavasti parempaa palkkaa samasta työstä. Tilanteen on vaiku-

tettava jollain tasolla arvostuksen tunteeseen. Palkka onkin yksi niistä koetinkivistä5, joiden 

avulla vuokratyöläisen asemaa työyhteisön täysivaltaisena jäsenenä voidaan arvioida. Siirryn 

seuraavaksi tarkastelemaan näitä koetinkiviä, mutta kokoan ensin yhteen edellä löydetyt tavat 

kiinnittyä työyhteisöön. Olen nimennyt tavat mahdollisimman kuvaavin sanoin. Ensimmäistä 

tapaa kutsun ulkopuoliseksi. Esimerkki ulkopuolisesta on lääke-edustaja, joka oli täysin työl-

listävän yrityksen työyhteisön ulkopuolella ja jolla ei ollut työyhteisöä ollenkaan. Toista kiin-

nittymistapaa kutsun jengiläiseksi. Esimerkkinä ovat rakennustyömaalla työskennelleet mie-

het, jotka tunsivat olevansa ulkopuolisia, mutta kokivat vuokraporukan kesken yhteenkuulu-

vuutta. Rakennusmiesten työtehtävät olivat usein vakituisten töitä aliarvostetumpia. Kolmas 

tapa on ulkokehäläinen. Ulkokehäläisiksi kutsun varastotyöntekijöitä, jotka tekivät samoja 

töitä kuin vakituisetkin, mutta tunsivat työsuhteensa takia silti ajoittain olevansa ulkopuolisia 

                                                 
5 Alun perin koetinkivi on merkinnyt kiveä, jota käytetään kulta- ja hopeapitoisuuden määrittämisessä. 
Useimmiten sanaa käytetään kuvainnollisessa merkityksessä kuten tässä. 
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muihin nähden. Ulkokehäläisten kohtelu vaihteli työpaikasta toiseen. Viimeisenä kiinnitty-

mistapana on sisäpiiriläinen, joka on selkeästi osa työyhteisöään. Sisäpiiriläisiä ovat kaksi 

naista logistiikkafirmassa, joiden työyhteisössä ei ole muita vuokratyöläisiä. Sisäpiiriläiset 

olivat myös asetta korkeammalla yrityksen hierarkiassa. 

 

Vuokratyöntekijän asema ja kiinnittyminen työorganisaatioon selittää sitä mihin tahoon hän 

vahvimmin kiinnittyy ja minkälaiseksi hän työnsä kokee. Ulkopuolinen kiinnittyy vahvimmin 

vuokrayritykseen, koska mikään muu organisaatio ei ole hänelle tuttu. Tosin vuokrafirmakin 

voi olla työntekijälle tuntematon, jolloin työntekijä kokee itsensä yksinäiseksi ja ulkopuoli-

seksi. Tällöin työn mielekkyys katoaa helposti. Jengiläisillä on ulkopuolisuuden tunteen li-

säksi toisensa. Vuokratyöntekijät kokevat yhdessä olevansa ulkopuolisia, mikä tuo työhön 

enemmän mielekkyyttä. Ryhmähenki kannustaa työntekoon. Jengiläiset kiinnittyvät vuokra-

porukan lisäksi vuokrayritykseen. Ulkokehäläiset eivät eroa jengiläisistä muutoin kuin, että 

heidät otetaan lämpimämmin mukaan vakituisten työyhteisöön. Koska ulkokehäläiset tekevät 

samoja töitä kuin vakituisetkin erottelu ei ole niin selkeää. He kiinnittyvätkin paremmin työ-

organisaatioon. Sisäpiiriläiset kokevat työnsä mielekkäimmäksi, koska he ovat kiinteä osa 

muutoin vakituisista muodostuvaa työporukkaa. Sisäpiiriläiset eivät kiinnity vuokrafirmaan 

kovinkaan vahvasti, vaan kyse on palkanmaksujärjestelmästä. Olen koonnut edellä käsitellyt 

havainnot seuraavaan taulukkoon. 
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Taulukko 5: Vuokratyöntekijän kiinnittyminen työyhteisöön 
 1: Ulkopuolinen 2: Jengiläinen 3: Ulkokehäläinen 4: Sisäpiiriläinen 

Työyhteisö 
koostuu 

• Työyhteisöä ei ole • Vakituisista ja 
vuokratuista 

• Vahva erottelu 

• Vakituisista ja 
vuokratuista 

• Vaihteleva erottelu 

• Pelkistä 
vakituisista 
• Ei selkeää 
erottelua 

Toimen-
kuva 

Sama kuin 
vakituisilla 

Eri kuin vakituisilla Sama kuin 
vakituisilla 

Sama kuin 
vakituisilla 

Asema 
organisaa- 
tiossa 

Alataso Alataso Alataso Keskitaso 

Kiinnittyy 1. Vuokrayritykseen 1. Vuokraporukkaan
2. Vuokrayritykseen

1. Vuokraporukkaan 
2. Vuokrayritykseen 
3. Vakituisiin 

1. Vakituisiin 
2. Työllistävään 

yritykseen  
3. Vuokrayritykseen

Tunne Täysin ulkopuolinen Ulkopuolinen työpai-
kalla, oma porukka 
kohtuullisen kiinteä 

Vaihtelee riippuen 
organisaatiosta, 
asemasta ja henkilö-
kemiasta 

Sisäpiirissä, yhden-
vertainen vakituisten 
kanssa 

Esimerkki Lääke-edustaja Rakennusmies Varastotyöntekijä Asiakasneuvoja 

 

 

4.1.2. Koetinkiviä 

 

Tutkimukseni keskeisimmän alkuolettamuksen voisi tiivistää siten, että vuokratyö työsuh-

teena synnyttää joukon negatiivisia piirteitä työntekijän työprosessiin. Ilmeisten erojen kuten 

työsuhteen keston ja sitä kautta syntyvän epävarmuuden ohella vuokrattu työntekijä kohtaa 

työssään jatkuvasti pienempiä ja suurempia asioita, jotka muistuttavat häntä ulkopuolisuu-

desta. Edellä käsitellyn työyhteisön koostumuksen ohella erillisyyden tai ulkopuolisuuden 

tunnetta synnyttävät koetinkivet, joista ehdittiin jo aiemmin mainita palkka. Vuokratyönteki-

jän palkka määräytyy vuokrayrityksen ja työllistävän yrityksen välisen sopimuksen mukai-
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sesti. Työehtosopimuksia tosin pitäisi noudattaa, mutta silti palkkataso voi olla erilainen kuin 

vakituisilla työntekijöillä. Esimerkkinä tästä on tapaus, jossa pitkään kaupan alan töitä teh-

neelle miehelle maksettiin vuokratyöntekijänä liian pientä palkkaa: 

 
Se palkka mikä minulle maksetaan, niin sillä ei välttämättä ole mitään tekemistä sen 
kanssa mitkä on esimerkiksi alan taulukkopalkat tai työehtosopimusten palkat, vaikka he 
väittävät, että asia on näin. Se paljastui minulle jossain vaiheessa, että ne maksaa lähes 
poikkeuksetta harjoittelijan palkkaa. Se mitä ne taas laskuttaa yrityksiltä on jotain aivan 
muuta. Siihen liittyy kyllä paljon tämmöisiä työntekijän oikeuksia sortavia asioita, ja jos 
ei itse ole aktiivinen, niin taatusti vedetään höplästä ja saa kärsiä. Toisaalta jos on aktii-
vinen niin saa kyllä hyvin äkkiä hankalan ihmisen maineen. Siihen valitettavasti liittyy 
sellaisia kielteisiä piirteitä. (M4) 

 

Vuokratyöntekijän on siis pidettävä kiinni oikeuksistaan, jos hän haluaa varmistua, että itselle 

maksetaan oikean suuruista palkkaa. Useimmat haastateltavistani mainitsivat eri yhteyksissä, 

että työnteko vuokrattuna vaatii enemmän tarkkaavaisuutta ja omista oikeuksista kiinni pitä-

mistä. Aina on tarkistettava palkkakuitit, koska vuokrafirmassa saattaa olla satoja ihmisiä lis-

toilla ja virheitä sattuu vaikka tarkoituksellista huijausta ei yritettäisikään. Ongelmana on se, 

että työntekijä voi helposti saada vaikean ihmisen maineen. Toisaalta omien oikeuksiensa 

tunteminen vaatii usein lainoppineisuutta, kuten edellisessä tapauksessa, jossa vuokratyönte-

kijä sai apua työkaveriltaan, joka opiskeli oikeustiedettä.  Yhdessä he esittivät asiansa työ-

voiman vuokrausyritykselle, joka viimein vastahakoisesti suostui korjaamaan palkkausta. Sitä 

ennen työntekijälle oli hänen omien laskujensa mukaan maksettu 1,20 euroa liian pientä tunti-

palkkaa, mikä on noin 15 prosenttia taulukkopalkkaa pienempi ja vastaa noin neljän tai viiden 

vuoden palkankorotuksia. Vuokrausyritys ei ollut palkankorotuksesta kovin innoissaan: 

 
He (vuokrafirma) kyllä valitti, että ei heidän katteet kestä mitä tahansa palkkoja teille 
maksaa. Minusta kysymys on siitä miten katteet sitten määritellään, eli sitten teidän 
täytyy vain nostaa sitä tuntihintaa. Toisaalta minä tiesin sitten taas, ettei siellä (työllistä-
vässä) firmassa kukaan katsonut sen perään, että mitä itse asiassa se työtunti heille mak-
soi. Ei ne sen mukaan sitä (vuokra)firmaa valinneet, että laskuttiko tuo vuokrafirma vä-
hemmän kuin tuo toinen. -- Se palkka mitä vuokratyöntekijälle maksetaan ei ole missään 
tekemisissä sen palkan kanssa mitä vakituisessa työsuhteessa olevat työntekijät saavat. 
(M4) 

 

Palkkaerojen suuruudesta ja laajuudesta ei ole varsinaisia tutkimuksia, joten en lähde arvaa-

maan onko edellisen kaltaisia tapauksia Suomessa paljon vai vähän. On kuitenkin selvää, että 

palkka on yksi keskeisimmistä tekijöistä, joka erottelee työntekijöitä työpaikalla vakituisiin ja 

62 



vuokrattuihin. Palkan ohella eriarvoisuuden tunne saattaa johtua toimenkuvasta, kuten todet-

tiin edellä rakennusmiehistä, jotka tekivät työmailla usein epämiellyttävimmät työt, joita muut 

eivät suostuneet tekemään. Yhteenkuuluvuuden tunnetta saattaa koetella myös erot työajoissa 

ja –välineissä, kuten seuraavasta logistiikkayrityksen terminaalityöntekijän kommentista il-

menee: 

 
Kyllä se (työvoima työpaikalla) jakautuu vakituisiin ja vuokratyövoimaan. Kyllähän ne 
toimenkuvat työpaikallakin on erilaiset ja muuta. -- Ja tavallaan se normaali työpäivä, eli 
vakituisilla on se tietty työaika ja meillä se on sitten sellainen häilyvä. Päivä jatkuu sen 
mukaan miten sattuu tavaravirrat olemaan. Työnkuvan ja päivän pituuden erilaisuus ja-
kaa sen porukan tehokkaasti. Tietysti tuosta jakautumisesta vielä...jos ajatellaan se yk-
sinkertainen toimenkuva, että pitää tietokoneella katsoa miten tavara liikkuu ja muuta, 
niin se jakautuminen näkyy siinä, että vakituiselle henkilökunnalle on tunnukset tieto-
hallintasysteemeihin ja meille ei ole. Vaikka me joka päivä sitä joudutaan käyttämään. 
Me käytetään sitten jonkun muun tunnuksia tai mennään tietokoneelle, joka on auki. 
Sillä tavalla se näkyy se jakautuminen aika hassusti, koska se haittaa sitä työntekoa - 
sekä meidän että vakituisten ihmisten. Ei ole tunnuksia, joilla voisi tehdä töitä. (M3) 

 

Mielenkiintoiseksi tämän näkemyksen tekee se tosiasia, että lausuja on ollut vuokrattuna sa-

massa kansainvälisessä logistiikkayrityksessä jo kolmisen vuotta, tehden lähes normaalia vii-

den päivän viikkoa. Työkomennuksen kestäessä työyhteisöön on tullut uusia vakituisia ja 

vanhoja on lähtenyt pois, mutta silti vuokratyöntekijän asema on säilynyt toissijaisena. Hän 

osaa työnsä ja opastaa esimerkiksi uusia työntekijöitä, mutta hänen asemansa on vuokrasuh-

teesta juontuvien työaika ja -väline erojen takia heikompi, ulkopuolisempi. Tietokoneen 

käyttörajoitukset ovat verrattavissa Heinisen (2003, 67–68) pro gradu -työn havaintoihin ali-

hankkijayrityksissä työskentelevien kulkulupaongelmista. Heinisen haastattelemat työntekijät 

joutuivat työssään esimerkiksi kulkemaan tiettyihin tiloihin ulkokautta, vaikka sisätilojen 

kautta reitti olisi ollut lyhyempi. Heillä ei kuitenkaan ollut alihankkija-asemansa takia tarvit-

tavia kulkulupia, joten työtä oli logistiikkayrityksen vuokratyöntekijän tavoin tehtävä vai-

keimman kautta. 

 

Ulkopuolisuuden tunnetta aiheuttavat myös erilaiset edut, kuten lomat. Vuokratyöntekijälle ei 

kerry työsuhteen jatkuessa lomapäiviä, vaan hänelle maksetaan lomarahaa jokaisen palkan 

yhteydessä. Vuokratyöntekijältä puuttuu siis mahdollisuus arvioida kertyneiden lomapäivien 

määrää, jota vakituiset työpaikalla harrastavat. Tämä on yhden haastateltavan mielestä osal-

taan vaikuttamassa tunteeseen, että ”itse on helpommin pois heitettävissä ja korvattavissa 

63 



koska tahansa kenellä tahansa muulla” (M1). Lomien saaminen rahana vaatii työntekijältä 

myös enemmän harkintaa ja lomien suunnittelua, koska loman aikainen toimeentulo on sääs-

tettävä itse pitkän ajan kuluessa, kun vakituisilla asia hoituu työllistävän yrityksen kautta. 

Myös muissa pienemmissä asioissa kannattaa olla tarkkana: 

 
Täytyy osata kauhean hyvin suunnitella koska niitä lomia voi pitää. Sitten täytyy katsoa 
jos on näitä palkallisia lomapäiviä esimerkiksi, eli jos niistä haluaa palkan niin sitten 
täytyy olla ennen ja jälkeen sen lomapäivän töissä, niin sitten saa palkan. Ne on täm-
möisiä asioita, jotka täytyy ottaa huomioon. Tai kannattaa ottaa huomioon. (N2) 

 

Koska lomapäiviä ei kerry on pidemmän työkomennuksen aikana työn ja loman vuorottelu-

päätös tehtävä itse, mikä saattaa lievästi ahdistaa työntekijää: 

 
Se tavallaan stressaa joskus kun ei ole selkeätä tietoa milloin on työ ja milloin täysin 
oma vapaa. (M3) 

 

Lomaa voi pitää silloin kuin haluaa, mutta se on selkeästi omasta pussista pois. Tilannetta voi 

hyvin verrata yksityisyrittäjän tilanteeseen. Yrittäjä on vapaa pitämään lomaa silloin kun ha-

luaa, mutta työpanoksen puuttumisen aiheuttamat tappiot on myös nieltävä. Vuokratyöläinen 

on asemansa johdosta eräänlainen yrittäjä, joka myy työpanostaan työllistävälle yritykselle. 

Liian pitkä lomailu ei välttämättä tee syntyneelle kauppasuhteelle hyvää. Työntekijän onkin 

itse arvioitava miten työn ja vapaa-ajan olisi vuoroteltava. Tilannetta voi verrata taloustieteen 

ideaalitilanteeseen, jossa työntekijä päättää itse kuinka paljon aikaansa hän käyttää työhön ja 

vapaa-aikaan. Verrattaessa vuokratyöntekijää yrittäjään on muistettava, että yrittäjää moti-

voivaa suuremman palkkion mahdollisuutta ei vuokratyöntekijällä käytännössä ole lainkaan. 

Palkan nouseminen ei ole kovin todennäköistä. 

 

Lomien ohella sellaiset sinänsä positiiviset asiat kuin työpaikan juhlat saattavat vahvistaa 

vuokratyöntekijän tunnetta ulkopuolisuudesta. Työpaikan yhteiset tapahtumat ja juhlat ovat 

yleensä tarkoitettu kohottamaan työpaikan yhteishenkeä ja parantamaan työntekijöiden työ-

viihtyvyyttä ja -kykyä. Vuokratyöntekijöille tällaiset tapahtumat kuitenkin korostavat usein 

työntekijöiden asemien eroja: 

 
Tiedän että yhdellä firmalla oli pikkujoulut esimerkiksi, ja toinen firma teki jonkun ke-
vätretken muistaakseni. Mutta ne ei koske vuokratyöläisiä, niin meille ei välttämättä 
edes kerrota, vaikka olisi kuinka paljon (toimintaa). (N5) 
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Useimmat vuokratyöntekijöistä eivät ole olleet missään työllistävän yrityksen tapahtumassa. 

Yhteiset tapahtumat muistuttavat vuokratyöntekijää siitä, että hän ei sittenkään ole aivan täy-

sivaltainen jäsen työyhteisössä. Yksi miehistä ja yksi naisista on ollut mukana jossakin työl-

listävän yrityksen tapahtumassa. Molemmat ovat työskennelleet työllistävässä yrityksessä jo 

noin kolme vuotta, joten kutsu tapahtumiin on ollut oikeutettu. Työ menee kuitenkin aina hu-

vin edelle: 

 
Kerran olen ollut niin kutsutussa "kick off" -päivässä. Yhden kerran olin menossa yh-
teen urheilutapahtumaan, turnaukseen, mutta sairaustapauksien vuoksi en saanut sitä 
päivää vapaaksi. Piti olla duunissa. (M3) 

 

Haastateltavieni kertomukset tukevat melko vahvasti alkuolettamustani siitä, että vuokra-

työntekijät kokevat olevansa muun työyhteisön ulkopuolella. Edellä huomattiin, että palkka, 

toimenkuva, työaika, mahdollisuus käyttää työvälineitä kuten tietokonetta, erilaiset lomien 

kertymiset sekä työyhteisön juhlat aiheuttavat työvoiman jakautumista kahteen kastiin. Onko 

tässä sitten kyse työsuhteen aiheuttamista jaotteluista? Kyllä on, koska kaikki edellä mainitut 

erot johtuvat tavalla taikka toisella työsuhteen laadusta. Työsuhteena vuokratyö siis synnyttää 

jakoja henkilöstön välille. 

 

Totuus ei kuitenkaan ole aivan näin mustavalkoinen, sillä kuten olen jo aiemmin todennut 

muutamat haastattelemistani naisista, niin sanotut sisäpiiriläiset, ovat kohtuullisen kiinnitty-

neitä työyhteisöönsä. Samoin osa varastotyöntekijänaisista tuntee olonsa päällisin puolin hy-

väksi työyhteisössään. Mistä tämä johtuu? Ja mistä johtuu ero miesten ja naisten välillä? Yh-

tenä mahdollisena vastauksena on se, että naiset ovat selkeästi enemmän tekemisissä työllis-

tävän yrityksen vakituisen henkilökunnan kanssa myös työpaikan ulkopuolella. 

 
Yhden yrityksen henkilökunnan kanssa olemme käyneet muutaman kerran ulkona. Ja 
yhden kanssa olen edelleenkin, vaikka siitä on pitkä aika kun mä olen siellä ol-
lut...saatetaan soitella joskus ja "mitä kuuluu?" ja "hyvää juhannusta". Sitten aina välillä 
se kyselee, että koska tulet taas. Vaikka hänellä ei ole mitään päätäntävaltaa siitä koska 
he ottaa, niin se vaan kyselee, että olisitko valmis tulemaan taas. (N5) 

 

Haastatelluista viidestä naisesta neljä oli tavalla taikka toisella yhteydessä vakituisiin työnte-

kijöihin. Miehistä sen sijaan kukaan ei ollut tekemisissä työllistävän yrityksen vakituisten 

kanssa vapaa-ajalla. Johtuuko tämä ero sukupuolesta vai toimialoista, joilla naiset ja miehet 

työskentelevät? Toimiala saattaa selittää jotain, mutta miehet ja naiset työskentelevät osittain 
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myös samoilla aloilla. Yhtenä selittävänä tekijänä saattaisi olla työkomennusten kesto. Haas-

tattelemillani miehillä työkeikkojen kesto oli selvästi naisia lyhyempi. Naisia palkataan syystä 

tai toisesta tehtäviin, jotka kestävät kauemmin, jolloin vakituisiin ehtii tutustua paremmin. 

Kaikkea työkomennusten kesto ei kuitenkaan selitä, vaan syitä voi etsiä myös sukupuoliroo-

leista ja henkilökemiasta. Osa miehistä sanoi haluavansa pitää vuokratyön ja vapaa-ajan sel-

keästi erillään, mikä varmasti vaikuttaa siihen, ettei työkontakteja vahvisteta vapaa-ajalla. 

 

Jos miehet eivät ole työn ulkopuolella tekemisissä työllistävän yrityksen vakituisten kanssa 

niin eivät he ole juuri yhteydessä myöskään toisten vuokratyöntekijöiden kanssa. Miehet kyllä 

tunsivat toisia vuokratyöntekijöitä, mutta useimmat näistä tutuista ja ystävistä olivat tuttuja jo 

vuokratyöskentelyä edeltävältä ajalta. Miehet eivät siis juurikaan olleet luoneet uusia ihmis-

suhteita vuokratyön kautta, lukuun ottamatta yhtä haastateltua: 

 
On myöskin tietysti niitä ihmisiä, jotka ovat olleet samassa työpaikassa ja tuntee sitä 
kautta. Jos on pidempiä aikoja varsinkin ollut jossain samassa työpaikassa. Kyllä ne 
komennukset ovat olleet välillä aika hurjia, niin siellä on ollut aika mielenkiintoisia het-
kiä. -- Itse asiassa kesällä käytiin yhden kanssa kaljalla ja olen itse asiassa ajatellut, että 
pitäisi soittaa sille taas, että mitä sille kuuluu. Ei niitä monia ole, mutta kuitenkin. (M4) 

 

Miesten yhteisyyden tunne saattaisi edellisen valossa syntyä osittain äärikokemusten myötä. 

Ilmiössä voi olla jotain samaa kuin varusmiespalveluksen aikana syntyneissä ihmissuhteissa. 

Yhdessä eletyt normaalielämästä poikkeavat kokemukset yhdistävät pitkään jälkeenpäinkin. 

Naiset sen sijaan eivät ainakaan haastattelutilanteessa maininneet erityisistä kokemuksistaan, 

jotka olisivat yhdistäneet heitä toisiinsa. He olivat kuitenkin enemmän tekemisissä toisten 

vuokratyöntekijöiden kanssa kuin miehet. Työnteon kautta osa naisista on löytänyt pitkäaikai-

sia ystäviäkin: 

 
(Vuokrayrityksen) kautta olen saanut paljon ystäviä. -- Jopa kaksi parhainta turkulaista 
ystävää on sitä kautta. (N4) 
 
Tunnen kaksi, tiedän useampia. -- Toisen olen tuntenut enemmin ja toiseen tutustuin 
työn kautta ja sillä tsäkällä, että asuimme silloin samassa talossa. -- Huomenna olisi tar-
koitus mennä ulos. (N5) 

 

Työsuhteena vuokratyö synnyttää jakoja työvoiman kesken. Jakoa voi kuitenkin pehmittää 

vuokrattujen ja vakituisten työntekijöiden vapaa-ajan kanssakäyminen. Tätä kanssakäymistä 

on enemmän naisilla kuin miehillä. Osittain tämä saattaa johtua siitä, että ajatellaan, että nai-
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sille vuokratyön kaltainen epätyypillinen työnteko on jotenkin hyväksyttävämpää kuin mie-

hille, jotka siksi hieman häpeävät tilapäistä työtään. Palkkatyöyhteiskunta on miehinen yh-

teiskunta, jossa työtä tekevä mies on normina. Naisen rooli ei ole niin vahvasti sidoksissa 

työntekoon kuin miehen. Siksi vuokratyöntekijänaiset uskaltavat sukeltaa työyhteisöönsä roh-

keammin kuin miehet, jotka haluavat pitää vuokratyön erillään muusta elämästä. Suomessa, 

kuten muuallakin länsimaissa, on sotien jälkeen totuttu siihen, että erityisesti mies on se, joka 

käy töissä. Miehellä on jatkuva palkkatyö eläkeikään asti ja mies pitää huolen siitä, että per-

heen toimeentulo on turvattu. Mies on palkkatyöyhteiskunnan normi. Naisille työnteko su-

lautuu kiinteämmin osaksi muuta sosiaalista elämää kuin miehillä. Miehet suhtautuvat vuok-

ratyöhön erittäin tavoite-rationaalisesti. He eivät ole tekemisissä myöskään toisten vuokra-

työntekijöiden kanssa vapaa-aikana. Miehien ulkopuolisuus johtuu siis osittain palkkatyöyh-

teiskunnan mentaliteetista. 

 

 

4.2. Sitoutuminen työllistävään yritykseen 

 

4.2.1. Ménage à trois6 

 

Sitoutumista työorganisaatioon on tutkittu viime aikoina jonkin verran. Sen on koettu olevan 

kiinteässä yhteydessä muun muassa työtyytyväisyyteen, sairauspoissaoloihin, työpaikan 

vaihtamishalukkuuteen ja haluun tehdä ylitöitä (Jokivuori 2002, 10). Ilmiönä sitoutuminen 

liitetään usein sosiaalipsykologiaan ja se koetaan vaikeasti tavoitettavaksi käsitteeksi (Joki-

vuori 2002, 17). Päteviä määritelmiä on kuitenkin esitetty. Lincolnin ja Kallebergin (1990, 

22) mukaan työntekijän sitoutuminen työllistävään yritykseen tarkoittaa identifioitumista työ-

organisaatioon ja sen tavoitteiden ja arvojen hyväksymistä. Kun työntekijä sitoutuu yrityksen 

organisaatioon, hän kokee organisaation kohtalon omakseen. Hän on kiinnostunut yrityksen 

menestyksestä myös muutoin kuin oman edun tavoittelun kannalta. Sitoutunut työntekijä ha-

luaa uhrata omia voimavarojaan yrityksen hyväksi, hän kokee yrityksen menestyksen henki-

lökohtaiseksi asiakseen, hän on organisaatiolle lojaali ja haluaa säilyttää työsuhteen vaikka 

hänelle tarjottaisiin parempaa työpaikkaa (emt. 22–23). 

                                                 
6 Ranskankielinen sana ménage tarkoittaa perhettä, pariskuntaa tai avioparia. Käsite ménage à trois 
viittaa kolmen ihmisen talouteen, jonka muodostavat aviopari ja rakastaja. 
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Pertti Jokivuori (2002, 19–20) määrittelee työorganisaatioon sitoutumisen omassa tutkimuk-

sessaan kolmiosaiseksi. Ensinnäkin työntekijä hyväksyy ja uskoo työnantajansa esittämiin 

yritystoiminnan tavoitteisiin ja arvoihin. Toiseksi työntekijä on halukas ponnistelemaan yri-

tyksen hyväksi. Kolmanneksi työntekijä on halukas ylläpitämään työsuhdetta yritykseen eli 

hän haluaa pysyä organisaation jäsenenä. Kaksi ensimmäistä osiota viittaavat työntekijän ha-

luun olla tuottelias, kolmas haluun identifioitua sosiaaliseen ryhmään. 

 

Jokivuoren määritelmä sisältää Lincolnin ja Kallebergin esille ottamat sitoutumisen eri puolet, 

joten tukeudun työssäni Jokivuoren määritelmään. Aineistoani olen lähestynyt siten, että olen 

tarkastellut erikseen työntekijän suhdetta työyhteisöön, yrityksen johtoon ja yrityksen tavoit-

teisiin. Suhdetta työyhteisöön eli muihin työntekijöihin käsiteltiin edellä ja nyt on tarkoitus 

pureutua siihen miten haastateltavat suhtautuivat työllistävään yritykseen, yrityksen johtoon ja 

yrityksen tavoitteisiin. Toisin sanoen hyväksyvätkö ja uskovatko vuokratyöntekijät työnanta-

jan esittämät yritystoiminnan tavoitteet ja arvot, kuinka halukkaita he ovat ponnistelemaan 

yrityksen hyväksi ja haluaisivatko he pysyä työorganisaatiossa? Yhtenä tekijänä on huomioi-

tava myös työntekijöiden suhde vuokrausyritykseen, joka osaltaan vaikuttaa työllistävään 

yritykseen syntyvään suhteeseen. Käsittelenkin ensin näitä teemoja ja siirryn vasta seuraa-

vassa alaluvussa tarkastelemaan työntekijän suhdetta yrityksen johtoon ja tavoitteisiin. 

 

Vuokratyössä työntekijän, työvoiman vuokrausyrityksen ja työllistävän yrityksen välille syn-

tyy suhdeverkosto, joka ei ole normaalissa työsuhteessa tavallinen. Donald Storrie (2003, 2) 

nimittää suhdetta hieman humoristisesti termillä ”ménage à trois”, joka kuitenkin kuvaa hyvin 

tätä hieman outoa järjestelyä. Työntekijän suhde kahtaalle ja sen aiheuttamat ongelmat näky-

vät selvimmin kysyttäessä vuokratyöntekijältä hänen suhteestaan työllistävään yritykseen. 

Seuraavaan taulukkoon on tiivistetty haastateltavien kokemukset siitä kumman yrityksen – 

työllistävän vai vuokrausyrityksen – työntekijäksi he itsensä kokevat. 

 

Taulukko 6: Vuokratyöntekijöiden kiinnittyminen yrityksiin 

 Kiinnittyy 
työllistävään 
yritykseen 

Kiinnittyy 
vuokrafirmaan

Ei kiinnity 
kumpaankaan

Kiinnittyy 
molempiin

Nainen 1 1 0 3 
Mies 0 3 1 0 
Yhteensä 1 4 1 3 
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Yhdeksästä haastatellusta neljä pitää itseään vuokrayrityksen työntekijöinä. Tämä on luon-

nollista, koska vuokrayritys maksaa palkan ja työllistävien yritysten vaihtuessa vuokrayritys 

pysyy samana. Tosin niillä, jotka ovat monen vuokrafirman listoilla suhde vuokrayritykseen-

kin saattaa muuttua varsin pinnalliseksi. Toisaalta kolme samastaa itsensä sekä vuokrayrityk-

sen että työllistävän yrityksen työntekijäksi. Kaksitahoista kiinnittymistä voidaan selittää 

edellisen luvun havainnoilla siitä miten miehet ja naiset kiinnittyvät eri tavoilla työyhteisöön. 

Kaikki kolme työntekijää, jotka kokevat olevansa sekä työllistävän yrityksen että vuokrafir-

man työntekijöitä, ovat naisia. Miehet kiinnittyvät vuokrafirmaan tai kokevat olevansa irral-

laan molemmista yrityksistä. Koska kysymys kiinnittymisestä jompaankumpaan yritykseen 

on kiinteässä yhteydessä edellisen luvun työyhteisön tarkasteluun, on ymmärrettävää, että 

taulukon 6 tiedot mukailevat jo saatuja tuloksia: Toinen sisäpiiriläisistä kiinnittyy työllistä-

vään yritykseen, toinen molempiin. Jengiläiset ja ulkopuolinen nainen kiinnittyvät vuokrafir-

maan tai ovat irrallaan molemmista, kun taas ulkokehäläiset kiinnittyvät molempiin yrityksiin. 

 

Vuokratyöntekijänaisten kaksitahoisen kiinnittymisen takana on usein pitempiaikainen työ-

historia yhdessä yrityksessä: 

 
Kun on mukava paikka, jossa on ollut kauan ja jossa ottaa tavallaan sen vastuun siitä 
omasta hommastaan, niin kyllä siellä työssä ollessaan on enemmän sen työllistävän yri-
tyksen työntekijä. Tietysti kun puhutaan palkanmaksusta, niin silloin on tietysti vuokra-
firman työntekijä. Ja juuri kun on se vapaus sanoa ei, niin se ehkä vetää sinne vuokra-
firman puolelle. (N5) 

 

Suurin osa haastatelluista tunsi olevansa vuokrayrityksen työntekijä, vaikka joidenkin tunteet 

olivat jakautuneet kahtaalle. Huomion arvoista on, että vain yksi eli sisäpiiriläinen nainen, 

tunsi olevansa yksinomaan työllistävän yrityksen työntekijä, jollainen hänestä taannoin tuli-

kin. Muille oma työllistyminen on eräänlaista yritysten peliä, jonka lopputuloksena työtä on 

tarjolla epämääräisin väliajoin eri paikoissa. Vuokrausyrityksen ja työntekijän välistä suhdetta 

luonnehtivat kommentit olivatkin paikoitellen aika raadollisia, ainakin miesten kohdalla: 

 
Kai se on jonkinlainen asiakassuhde. Me mahdollistetaan heidän se toimeentulo. Ollaan 
sellaista työvoimakarjaa. Työnantajat soittaa jostain ja me mennään sitten sinne minne 
halutaan. (M2) 

 

Kokemukset vuokrausyrityksistä vaihtelivat jonkin verran yrityksestä toiseen. Toisissa vuok-

rayrityksissä työntekijät tulivat hyvin toimeen henkilökunnan kanssa ja he tunsivat olevansa 
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samalla aaltopituudella, kun taas toisien firmojen toimintaa epäiltiin ja kohtelu koettiin nui-

vaksi. Suurin osa oli kuitenkin sitä mieltä, että vuokrafirma hoiti hommansa kunnollisesti eikä 

suuria epäkohtia ollut. Aivan tavallisesta työntekijä–työnantaja -suhteesta ei ollut kyse, mutta 

silti haastateltavat mielsivät itsensä ennemmin vuokrausyrityksen työntekijöiksi kuin työllis-

tävän yrityksen työntekijöiksi. 

 

Vaikka asetelmat ajoittain vaihtelivat olivat työnteon lähtökohdat työllistävässä yrityksessä 

usein hataralla pohjalla. Työntekijät eivät useinkaan mieltäneet itseään sen yrityksen työnte-

kijöiksi, jossa he työskentelivät. Kyse on eräänlaisesta äärimmilleen viedystä ”minä olen vain 

töissä täällä” -asenteesta, josta ei liene suurin syyttäminen työntekijöitä. Yritysten asenne 

vuokratyöntekijöitä kohtaan on yleensä nuiva eikä muulla juuri ole merkitystä kuin, että an-

nettu työ tulee hoidetuksi. Joissakin firmoissa asenne on kuitenkin erilainen: 

 
Itse asiassa se (suhde työllistävään yritykseen) riippuu ihan siitä työpaikasta. On hirveen 
erilaisia ollut. On ollut semmoisia, että siellä on suurinpiirtein käynyt sen työn pikaisesti 
tekemässä ja lähtenyt pois. Ja sitten on semmoisia missä on ollut pidempäänkin ja tu-
tustunut niihin ihmisiin, niin on ollut tietysti läheisempää se kanssakäyminen niiden 
muiden työntekijöiden kanssa. Sen on oppinut, että työpaikat on hirveän erilaisia. --  on 
nähnyt ihan todella omituisia työpaikkoja ja tosi kivoja työpaikkoja. Tietysti mitä kau-
emmin on sen enemmän tutustuu niihin ihmisiin ja luo niitä kontakteja. (N2) 

 

Suhde työllistävään yritykseen vaihtelee kertomusten mukaan melko paljon. Toisissa pai-

koissa arvostetaan ja huomioidaan, toisissa ei lainkaan. Eroja yritysten välille luovat yrityksen 

yleinen henki ja vuokratun työkomennuksen pituus. Mitä huonompi yhteishenki yrityksessä 

on sitä huonommin myös vuokratyöntekijä viihtyy ja sitoutuu. Yhteishengen puuttuminen 

yrityksessä voi johtua hyvin moninaisista syistä, kuten johdon ja alaisten kiistoista tai työnte-

kijöiden välisistä huonoista henkilökemioista. Kuten haastateltava edellä totesi suhde työllis-

tävään yritykseen vaihtelee myös työkomennuksen pituuden mukaan: mitä kauemmin yrityk-

sessä on töissä sitä paremmin itsensä mieltää osaksi porukkaa. Tämä tuntuu itsestäänselvyy-

deltä, mutta kuten olen aiemmin todennut, on työpaikoilla myös monia koetinkiviä, jotka 

erottelevat vuokratyöntekijät vakituisista eikä tätä erottelua työssä vietetty aika poista. Silti 

ajan vaikutus on huomioitava ja pääteltävä, että työtovereihin tutustuminen muuttaa suhdetta 

työllistävään yritykseen. Sosiaalisten suhteiden luominen ja rakentaminen tavallaan taivuttaa 

kylmää vuokrasuhdetta yritykseen. Kyse on samankaltaisesta ilmiöstä, mistä työelämän tut-

kimuksen niin sanottu ihmissuhdekoulukunta on puhunut Hawthorne-efektinä (Niemelä 
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1998,109–111). Kyse on pohjimmiltaan siitä, että työntekijöiden keskinäinen kanssakäymi-

nen, siinä syntyvät säännöt, arvot ja käytännöt määrittävät kulloistakin tuotannon tasoa 

enemmän kuin esimerkiksi työntekijöiden fysiologiset ominaisuudet tai taloudelliset motiivit 

(emt. 110–111). Työpaikan toimintakulttuurilla on siis huomattavan suuri merkitys työnteki-

jöiden hyvinvointiin, mikä taas vaikuttaa suoraan työn tuloksellisuuteen. 

 

Työpaikan yleisen hengen ja työkomennuksen keston ohella vaihtelu yrityksittäin juontaa 

yhden haastatellun mielestä juurensa vuokrafirmaan ja siihen minkälaiset yritykset käyttävät 

mitäkin henkilöstövuokrausyritystä: 

 
Jos nyt suoraan sanotaan, niin (vuokrafirma 1:n) kautta se on semmoista, että ei heillä-
kään (työllistävällä yrityksellä) ole välttämättä semmoinen hyvä asenne, niin ei sitä ole 
itselläkään kauhean positiivista asennetta heihin. Se on aika usein semmoista, että tuutte 
tänne, teette hommanne ja morjens. Että tavallaan ei siinä ole semmoista hyvää suhdetta, 
se on vain semmoista molemminpuolista hyväksikäyttöä tavallaan. Toinen saa rahaa ja 
toinen saa sen jonkun työsuorituksen. (M1) 

 

Toisen vuokrayrityksen kautta saamiensa työkomennusten henki on hänen mielestään kuiten-

kin erilainen: 

 
Noissa (vuokrafirma 2:n) hommissa on sitten se, että niissä on aika paljon opiskelijoita 
niissä samoissa töissä ja niissä on enemmän sellaista henkeä sitä kautta myös siihen 
työnantajaan päin. Jos on esimerkiksi joku kolmen viikon pakkauskeikka jossain fir-
massa, jossa kaikki on opiskelijoita, niin se työnantajakin suhtautuu siihen toisella lailla. 
Siinä on jotain sellaista yhdessä tekemisen meininkiä, voisi sanoa näin. (M1) 

 

Vuokratyöntekijän suhde työllistävään yritykseen vaihtelee yrityksestä toiseen. Suhteen laatua 

määrittelee jonkin verran vuokrausyritys, siinä mielessä, että tietyt yritykset vuokraavat työn-

tekijöitä tietyiltä vuokrayrityksiltä, jolloin tietyn vuokrafirman kautta työskentelevä saattaa 

kohdata varsin samankaltaista suhtautumista itseensä työntekijänä. Erilaiset suhtautumistavat 

tosin saattavat myös olla kytköksissä työsuhteen uutuuteen. Eräs haastateltavistani arvioi 

suhtautumisen vuokratyöntekijöihin muuttuneen ajan myötä parempaan suuntaan kun järjes-

tely on tullut tutummaksi: 

 
Minä muistan, että aikanaan (tavaratalossa) käytettiin jonkin verran silloin kun mä itse 
olin siellä töissä. Silloin ne muut työntekijät hieman karsasti, että ne ihmetteli mitä tämä 
nyt on, mutta se on ilmeisesti muuttunut. Kun itse oli tämmöinen (vuokra)työläinen, niin 
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koki olevansa tervetullut joukkoon, ainakin näissä firmoissa, missä minä olin töissä. 
(M4) 

 

Työvoiman vuokrauksen yleistyessä asiaan voidaan suhtautua neutraalimmin eikä ennakko-

luuloja ja hämmästelyä esiinny enää niin paljon. Vuokratyöntekijän ja työllistävän yrityksen 

suhteeseen vaikuttaa siis työpaikan yleinen henki, työkomennuksen pituus, vuokrafirman 

maine, työsuhteen tunnettuus. 

 

4.2.2. Suhde yrityksen johtoon ja tavoitteisiin 

 

Kuten edellisen luvun alussa totesin, muodostuu työntekijän sitoutuminen työorganisaatioon 

osaksi yrityksen johdon tavoitteiden ja arvojen sisäistämisestä ja osaksi halusta ponnistella 

yrityksen hyväksi. Haastattelemani vuokratyöntekijät eivät kokeneet yrityksen johtoa miten-

kään läheisenä, vaan useimmilla suhde oli melko yhdentekevä. Yleensä johtoa ei ollut kos-

kaan edes tavattu, joten suhdetta ei oikein osattu kuvata. Joissakin työpaikoissa yrityksen 

johto tosin saattoi olla hieman lähempänä vuokratyöntekijää: 

 
Oli kyllä joitakin semmoisia pienempiä yrityksiä, missä näki ihan johtajiakin. Ne olivat 
yleensä sen tyyppisiä pomoja, mitkä olivat jonkun perheyrityksen johtajia tai jotain, eli 
hyvinkin tämmöistä...voisi sanoa, että tämmöistä perhepiirissä tapahtuvaa työntekoa. 
Selkeästi huomasi, että sen firman henki oli semmoinen, että siellä yritetään luoda sem-
moinen, että me ollaan yksi perhe ja kohdataan hyvät ja huonot ajat yhdessä. (M4) 

 

Edellisen kaltainen kokemus oli kuitenkin poikkeus siitä kasvottomasta johtoportaasta, jota ei 

näkynyt, mutta jota kohtaan muutamat – etenkin miehet – olivat kriittisiä. 

 
Perustyöntekosuhteet ovat minusta erittäin hyvät. Ei siinä mitään. Se mikä tähän firmaan 
syö sitä luottamusta on se ylimmän johdon toiminta ja johtamistyyli, koska se on sem-
moista, jos sitä yhdellä sanalla kuvaa niin vähän tempoilevaa. Tulee raa'asti sanottuna 
tämmöisiä paniikkihäiriökohtauksia. Ei oikein tiedä mitä tapahtuu. (M3) 

 

Kommentin taustalla on ylimmän johdon arvaamaton tapa johtaa yritystä ja karsia kustannuk-

sia. Yhdessä vaiheessa vuokratyöntekijöille saatettiin sanoa puolentoista tunnin työskentelyn 

jälkeen työpäivän olevan ohi, mikä merkitsi sitä, että päivän palkka riitti juuri ja juuri kodin ja 

työpaikan välisiin matkakustannuksiin. Ennalta arvaamaton työpäivän pituus on samantyyp-

pistä mihin Geogre Ritzer (1998, 66) tarttuu omassa tutkimuksessaan. Hänen mukaansa 

työntekijän lähettäminen kotiin hiljaisena päivänä ennen työpäivän päättymistä kuuluu osana 
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McDonald’s-pikaruokaketjun toimintamalliin, jossa yrityksen menoja pienennetään alenta-

malla työvoimakustannuksia eri keinoin. Mcdonaldisoidussa työssä ei vain makseta työnteki-

jälle tämän tuottavuuteen nähden liian pientä palkkaa, vaan häneltä myös poistetaan varmuus 

työtuntien määrästä. Vuokratyö on poikkeuksetta työtä, jossa päivän pituutta ei voi etukäteen 

tietää. Haastattelemani vuokratyöntekijän tapauksessa työpäivien pituudesta neuvoteltiin 

työllistävän yrityksen ja vuokrayrityksen kesken ja lopulta sovittiin, että kolmen tunnin työ-

päivä on lyhin mahdollinen. Työntekijälle tällainen toiminta on tempoilevaa, mutta yrityksen 

näkökulmasta kyse on kulujen minimoinnista. Toinen esimerkki tempoilevasta toiminnasta 

olivat nopeat irtisanomiset: 

 
Sitä luottoa tähän työllistävään firmaan söi erittäin paljon se, kun pari ihmistä potkaistiin 
ulos sanotaan minuutin varoitusajalla. Vaikka omasta mielestä suhteet tähän työllistä-
vään firmaan ovat hyvät ja vahvat ja vakaat, mutta perimmältään ei siinä luottamusta oi-
kein ole pätkääkään. Tommoinen tempoileva toiminta vie sen perusluottamuksen koko-
naan pois. (M3) 

 

Kuten luvussa 4.1. totesin varastotyössä ja teollisessa työssä suhde lähimpiin työkavereihin 

saattoi usein olla hyvä. Yrityksen johtoon ei kuitenkaan samaistuttu, vaan se koettiin epä-

luotettavaksi. Voidaan tietysti kysyä onko epäilevä suhtautumistapa yhteinen, ei vain vuok-

ratyöntekijöille, vaan kaikille alemman portaan työntekijöille. Vakituisten työntekijöiden 

suhtautuminen yrityksen johtoon ei kuulu tämän tutkimuksen piiriin, joten on tyydyttävä ha-

vaintoon, että ainakin vuokratyöntekijät suhtautuvat johtoon epäilevästi. Oletettavaa on, että 

vakituisten työntekijöiden suhtautuminen on hieman positiivisempaa. 

 

Useimmille haastatelluista suhde työllistävän yrityksen tavoitteisiin oli myös melko yhdente-

kevä. Yrityksen etu ei ollut heidän etunsa. Varsinkaan oman palkan ei koettu olevan missään 

yhteydessä yrityksen taloudellisen menestyksen kanssa. Palkan määritteli vuokrafirma eikä 

siihen ollut mahdollisuutta itse vaikuttaa. Vaikka useimmat kokivat oman palkkansa olevan 

työllistävän yrityksen menestyksestä irrallaan, muutamat arvioivat hyötyvänsä edes osittain 

yrityksen menestymisestä: 

 
Kun taloudellisesti menestyy niin silloin tietysti on mahdollisuus tehdä halutessaan 
enemmän työtunteja, eli siitä tulee se hyöty. Jos ajatellaan tuntipalkkaa, niin siihen mi-
nulla ei ole mahdollisuutta hyötyä. (M3) 

 

73 



Työntekijät siis kokivat, että työllistävän yrityksen menestys saattoi heijastua heille asti vain 

lisääntyneinä työtunteina. Muihin etuihin kuten korkeampaan tuntipalkkaan tai työsuhteen 

vakinaistamiseen ei uskottu. Kaksi naisista piti työllistävän yrityksen etua kuitenkin selvem-

min yhtenevänä omiin etuihinsa nähden. Heidän mielestään yhteys oli ilmiselvä: yrityksen 

menestys takasi heille töitä ja siten varmuutta. Tosin heillekin varmuus oli suhteellista, 

eräänlainen pieni saareke suuressa epävarmuuden valtameressä: 

 
Jos se (firma) menestyy niin sillä on todennäköisesti varaa myös pitää työpaikalla. Jos 
se ei menesty ja rupeaa menemään huonosti niin saa potkut. Ja potkut on niin helppo 
antaa vuokratyövoimalle. Senkun sanotaan, että huomenna ei tarvitse tulla. Siinä mie-
lessä tottakai menestys tuo varmuutta. (N2) 

 

Haastatelluista miehistä yksi kritisoi yritysten motiiveja, vaikkakin näki myös yrityksen ja 

työntekijöiden etujen olevan joiltakin osin sidoksissa toisiinsa: 

 
Jos firmalla menee hyvin niin silloin niillä on varaa palkata ihmisiä ja silloin se ihmi-
nenkin saa sen korvauksen, että se on siellä töissä. -- Mutta voisin tähän liittyen sanoa, 
että usein tällaisilla firmoilla saattaisi olla myös taloudellinen menestys muutenkin koh-
dallaan ja olisi varaa palkata vakituisia työntekijöitä, mutta ne ottaa vuokratyöntekijöitä, 
koska niistä päästään saman tien eroon ja niitä voidaan käyttää helposti. (M1) 

 

Mikäli yritys toimii yksioikoisen taloudellisesti sen kannattaa työllistää vain vuokratyöläisiä, 

koska heitä on helppo käyttää ja heistä pääsee eroon milloin tahansa. Toimintamalli ei täten 

ole työntekijän etujen mukaista, vaikka hän olisikin työllistynyt yritykseen, koska vuokratyö-

läisenä hänen asemansa yrityksessä on mahdollisimman huono. Kyse on George Ritzerin 

hahmottelemasta mcdonaldisoidusta työstä: työtä on, mutta se on mahdollisimman palkitse-

matonta sekä henkisesti että taloudellisesti. Yrityksen ja työntekijän edut ovat ristiriidassa 

keskenään. 

 

Haastattelemani vuokratyöntekijät eivät sitoudu työllistävään yritykseen kovinkaan vahvasti. 

Yrityksen johto on heille etäinen eikä sen tavoitteet ja arvot ole sellaisia, joihin vuokratyönte-

kijä voisi samaistua. Pikemminkin johto koetaan voittoa tavoittelevaksi tahoksi, jonka toi-

mintalogiikka merkitsee työntekijälle epävarmuutta omasta toimeentulosta. Osa työntekijöistä 

haluaa ponnistella yrityksen hyväksi, mutta harva uskoo hyötyvänsä yrityksen taloudellisesta 

menestymisestä. Tavoitteet eivät ole yhtenevät. Suurin osa haastatelluista ei myöskään ilmaise 

haluavansa jatkaa samassa yrityksessä kovin pitkään. Yli kolme vuotta logistiikkayrityksessä 
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työskennellyt mies vastaa kysymykseen ”miten pitkään olisit valmis työskentelemään nykyi-

sessä yrityksessä” seuraavasti: 

 
Se tietysti palaa hyvin pitkälti tähän palkkaan, eli jos olisi mahdollisuus saada parempi 
palkka...ja kun on kolmekin vuotta tuossa ollut käytännössä ilman lomia. Jos saisi sellai-
sen työsuhteen, että olisi palkallinen loma, niin se olisi aika luksusta. (M3) 

 

Vuokratyö työsuhteena heikentää tavalla taikka toisella työntekijän sitoutumista työorgani-

saatioon. Joko on kyse siitä, että vuokratyöntekijä jää kokonaan työyhteisön ulkopuolelle tai 

sitten jokin luvussa 4.1.2. havaituista koetinkivistä estää sitoutumisen. Jos palkka on pieni, 

lomia tai muita etuja ei juuri ole ja työ on jatkuvasti katkolla, ei sitoutuminen luvun 4.2.1. 

alussa määritellyllä tavalla onnistu. 

 

 

4.3. Yrityksen ja vuokratyöntekijän välinen luottamussuhde 

 

4.3.1. Luottamuksen synty 

 

Luottamus on Piotr Sztompkan (1999, 25) mukaan arvaus toisten tulevista kontingenteista te-

oista, kuten totesin luvussa 2.3.3. Veikkaus ei kuitenkaan ole irrallaan tiedosta, vaan luotta-

mus perustuu jonkinasteiselle tiedolle toisesta. Luottamus perustuu pohdinnalle siitä, onko 

luottamuksen kohde luottamuksen arvoinen. Siirryn seuraavaksi tarkastelemaan mitä tämä 

tarkoittaa vuokratyöntekijän ja työllistävän yrityksen välisen luottamuksen synnyssä. 

Sztompkan mukaan luottamuksen arvoisuutta pohditaan pääasiassa maineen, esiintymisen ja 

ulkonäön perusteella. Lisäksi luottamukseen syntyyn vaikuttavat vastuullisuus, sopimukselli-

sen sitoutuminen ja luottamusta edistävät tilanteet. (Sztompka 1999, 70–97.) 

 

Kysyin haastateltaviltani kokivatko he, että heihin luotettiin ja miten he arvioivat mahdollisen 

luottamuksen syntyneen. Useimmat pohtivat luottamussuhdettaan työllistävään yritykseen 

varsin monipuolisesti. Useimmin luottamuksen synnyn yhteydessä mainittiin oma työpanos ja 

motivaatio tehdä töitä. Jos työpaikalla heti alusta asti tarttui tuumasta toimeen ja näytti työl-

listävän yrityksen vakituiselle henkilökunnalle, että on tullut tekemään töitä, niin yritys alkoi 

luottamaan vuokratyöntekijään muutamien päivien kuluttua. Piotr Sztompkan teoriaa mu-

kaillen haastatellut kokivat esiintymisen olevan keskeisellä sijalla luottamuksen synnyssä. 
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Helpottaakseen työntekijän esiintymistä työllistävä yritys saattoi työrupeaman aluksi antaa 

vuokratuille hieman yksinkertaisempia tehtäviä: 

 
Useimmiten luotettiin, koska mitään kovin vaikeita juttuja ei annettu. Ne oli semmoisia 
mistä ajateltiin että tavallinen tappiainen selviää. Sitten se luottamus syntyi siitä, kun 
huomattiin, että tekee ajallaan työt, että ei tarvitse koko ajan katsoa perään. (M2) 

 

Oli työ kuinka yksinkertaista tahansa, työn moitteeton suorittaminen ja ahkeruus olivat haas-

tateltavien mielestä avainasemassa luottamuksen rakentumisessa. Eräänlaisena uhkana muu-

tamat mainitsivat sellaiset vuokratyöntekijät, jotka eivät ottaneet töitä tosissaan: 

 
Jos annetaan joku homma, niin kanssa tekee sen. Ei mene nurkan taakse lorvimaan ja 
lähettelemään tekstiviestejä vaan tekee sitä työtä. Ja jos on kysyttävää, niin menee kysy-
mään, eikä tee väärin. Se juuri, että kohtele muita niin kuin haluaisit muiden kohtelevan 
sinua. Sillä idealla. Eli jos mä haluaisin palkata jonkun, niin mieluummin mä palkkaisin 
semmoisen, joka tekee sitä hommaa kuin semmoisen, joka lorvii nurkan takana. Osoit-
taa sen, että minä tartun toimeen ja minulle voi antaa homman ja mä teen sen. Näyttää, 
että minuun voi luottaa. Kyllä ne sitten luottaa ja tosiaan soittaa suoraan. Ei soita (vuok-
rafirmaan) ja kysy olisiko siellä joku, vaan soittaa suoraan ja kysyy voisitko tulla meille 
taas. (N5) 

 

Ei-motivoituneet vuokratyöntekijät koettiin hidasteeksi oman luottamuksellisen suhteen luo-

misessa. Toisten vuokratyöntekijöiden aiheuttama huono maine oli todistettava vääräksi en-

tistä ahkerammalla työnteolla. Oma ahkeruus oli myös edellytys uusien työkomennusten saa-

miseksi: hyviin työntekijöihin otettiin työllistävästä yrityksestä suoraan yhteyttä. Toisaalta 

hyvä työmoraali oli eduksi myös uusiin paikkoihin työllistymisessä, koska vuokrafirmat ke-

räävät tietoja työntekijöistään työllistäviltä yrityksiltä. Vuokrafirma antaa työkomennuksia 

mieluummin niille, jotka ovat ahkeria, koska silloin vuokrayrityksen maine työvoiman tarjo-

ajana paranee. Tällä mekanismilla vuokratyöntekijöistä seulotaan parhaimmat jatkamaan. 

Taloudessa, jossa henkilökohtaiset suhteet muuttuvat ohuemmiksi, maineen merkitys luotta-

muksen saavuttamisessa kasvaa. Näin ollen sekä vuokrayrityksen että -työntekijöiden on yl-

läpidettävä hyvää mainetta. 

 

Työntekijöiden seulonta tapahtuu usein työllistävän yrityksen ja vuokrafirman yhteistyönä. 

Työllistävä yritys tarkkailee työntekijöitä työpaikalla ja välittää kokemuksia eteenpäin vuok-

rafirmalle, joka ei koskaan omakohtaisesti näe työntekijöitänsä työssä. Kun vuokratyöntekijä 

on todistanut olevansa ahkera, häntä ei enää vahdita niin intensiivisesti kuin alussa. Lähes 
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kaikki haastateltavani olivat kuitenkin kokeneet tarkkaa vahtimista työkomennusten alkuvai-

heessa: 

 
Oikeastaan vasta firmassa numero kaksi tulin tietoiseksi siitä kuinka hyvin ne (työllistä-
vässä yrityksessä) syynää kaikki uudet naamat, mutta se johtui siitä kun mä tunsin ne jo 
hyvin siinä vaiheessa. Heillä oli kyllä aina tavoitteena saada niitä vakiohenkilöitä sinne. 
Ja pyytää aina mieluummin samoja, kuin että tulisi eri ihmisiä, jotka pitää tietysti aina 
opettaa uudelleen. Siellä oli kuitenkin aika paljon eri tapoja käsitellä sitä tavaraa mitä 
siellä käsiteltiin. Ei kukaan jaksanut sitä jatkuvasti opettaa alusta. (N4) 

 

Työllistävä yritys luottaa, että vuokrafirma toimittaa sille sen tarvitsemaa työvoimaa. Käytän-

nön kokemuksien perusteella yritykset kuitenkin epäilevät työvoimaa aluksi ainakin jonkin 

verran, mikä lienee ihan ymmärrettävää. Tämä johtaa tarkkailuun ja siihen, että työntekijöistä 

seulotaan parhaimmat. Jossain mielessä voi ajatella, että vuokratyöntekijän työkomennus on 

yhtä pitkää työhönottohaastattelua, jossa yritys pohtii kannattaako työntekijää ollenkaan pal-

kata. 

 

Tarkkailu kuuluu laajemminkin nykyaikaiseen työelämään ja jatkuva tarkkailun lisääntymi-

nen on yksi niistä työelämän mcdonaldisoitumisen piirteistä, joita George Ritzer (1998, 60–

65) korostaa useaan otteeseen. Ritzerin huomio kasvavasta teknologian käytöstä työntekijöi-

den kontrolloinnissa ilmenee myös omassa aineistossani, kuten seuraavasta logistiikkayrityk-

sen asiakaspalvelussa toimivan sisäpiiriläisen kokemuksesta käy ilmi. 

 
Se vahtiminen tulee sitä kautta, että puhelimet on yhdistetty sellaiseen laitteeseen, mikä 
sitten mittaa sitä kuinka nopeasti vastaa puhelimeen ja kuinka paljon puheluita käsittelee 
päivässä. Eli siinä mitataan vastausaika ja sisään tulevat puhelut ja kuinka paljon itse 
soittaa ulos. Ja sitten vielä on niin sanottuja "mystery shoppereita" jotka soittaa firmaan 
ja siinä pitää niille puhua niitä asioita, mitä on ylin johto määritellyt. Sitten nämä "mys-
tery shopperit" merkkaa omiin papereihinsa, että tuliko ne nyt kaikki. (N1) 

 

Työntekijöiden edesottamuksia puidaan asiakaspalvelutiimin viikkopalavereissa ja kerran 

kuussa järjestettävässä pidemmässä tilaisuudessa. Kyseisessä kansainvälisessä yrityksessä, 

jonka voi ajatella edustavan yrityselämän nykyaikaa, työntekijät – niin vakituiset kuin vuok-

ratutkin – ovat siis lähes koko ajan tarkkailun alaisia. Tarkkailun lisääntyminen ei siten ole-

kaan ainoastaan työvoiman vuokraukseen liittyvä kehityssuunta, vaan nykyiseen työelämään 

laajemmin liittyvä piirre. Työvoiman vuokrauksessa tarkkailun lähtökohdat ja motiivit ovat 

kuitenkin selvemmin nähtävissä: työllistävällä yrityksellä ei ole entuudestaan mitään koske-
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tusta työntekijöihin, joita vuokrafirma sille lähettää. Yrityksen on vain luotettava vuok-

rausyritykseen ja toivottava parasta. Ei edes kehittynyt teknologia poista luottamuksen tar-

vetta. Logistiikkayrityksen terminaalityöntekijät ovat jatkuvasti kameravalvonnan alaisia, 

mutta se ei välttämättä estä varkauksia. Teknologian avulla luottamus voidaan ainoastaan 

jälkikäteen paremmin osoittaa oikeaksi tai vääräksi; varkaus voidaan varmistaa nauhalta. 

Asetelma liittyy laajemminkin moderniin yhteiskuntaan, jossa joudutaan luottamaan ilman 

kattavaa tietoa (ks. esim. Giddens 1990; Bauman 1997). 

 

Täysin ilman tietoa ei työllistävän yrityksen ja vuokratyöntekijän välinen luottamus synny. 

Sztompkan esittämistä luottamuksen syntyyn vaikuttavista tekijöistä erityisesti esiintyminen ja 

maine tulivat esille haastateltavien puheessa. Voittaakseen työllistävän yrityksen luottamuk-

sen vuokratyöntekijän on esiinnyttävä työpaikalla edukseen. Hänen on tehtävä työnsä hyvin ja 

todistettava oma korkea työmoraali. Luottamuksen syntyyn vaikuttaa myös se mistä vuokra-

firmasta työntekijä tulee. Hyvämaineisen vuokrafirman työntekijään luotetaan helpommin. 

Joskus luottamuksen synty voi jopa ihmetyttää, kuten edellisissä luvuissa esiteltyä lääke-esit-

telijää: 

 
Mä vähän ihmettelin miksi ne (työllistävä yritys) luottivat, koska ne eivät tunteneet mi-
nua yhtään. Se firma ei ollut koskaan mua haastatellut, eikä yhtään mitään. Ne olivat 
nähneet minut siellä koulutuksessa. Mä en edes koskaan henkilökohtaisesti jutellut ke-
nenkään kanssa sieltä firmasta. Sinänsä minä ihmettelin sitä, että ne luottivat. Ehkä niillä 
on sitten sellainen kokemus tästä (vuokra)firmasta, jonka palkkalistoilla mä olin. Ehkä 
he sen takia luottivat. En oikein tiedä. Todennäköisesti se suhde olisi ollut ihan erilainen 
jos olisin ollut heidän palkkalistoillaan, koska silloin he olisivat tunteneet minut oike-
asti. (N3) 

 

Työllistävän yrityksen ja vuokratyöntekijän välinen luottamus syntyy sekä henkilötasolla että 

yritystasolla. Henkilötasolla tärkeitä asioita ovat riittävä aika työpaikalla ja sitä kautta syntyvä 

tuttuuden tunne, sopivat työt ja hyvät näytöt tehdystä työstä. Yritystasolla tärkeää on työllistä-

vän yrityksen luottamus vuokrafirmaan ja sitä kautta työntekijöiden taustoihin. Vuokrafir-

malla on oltava tietynlaista auktoriteettia omalla alallaan. Sillä on oltava hyvä maine, jotta se 

voi menestyä liiketoiminnassaan. Koska työllistävät yritykset ovat kuitenkin skeptisiä vuok-

ratyöläisiä kohtaan, ei pelkkä yritystason luottamus riitä, vaan luottamusta on rakennettava 

myös henkilötasolla. Kohtaaminen kasvokkain työpaikalla ja ihmisten välinen henkilökemia 

ovat tärkeitä. 
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Petri Ruuskanen (2003, 98–99) on tutkinut luottamuksen rakentumisesta ja hänen mukaansa 

joustava tuotanto ei itsessään ole yksiulotteisesti positiivista tai negatiivista luottamuksen 

suhteen, vaan paljon riippuu siitä millaisessa institutionaalisessa ja sosiaalisessa ympäristössä 

joustavuutta toteutetaan. Vuokratyösuhteen ohella työntekijöiden ja työllistävän yrityksen 

välisen luottamuksen rakentumiseen vaikuttaa henkilöiden väliset mikrotason suhteet ja mak-

rotason formaalit instituutiot. Makrotason tekijöitä ovat muun muassa työvoiman vuokrausta 

koskeva lainsäädäntö ja suomalainen luottamuskulttuuri, joka on syntynyt pitkän historiallisen 

prosessin tuloksena. Luottamuksen synty ei ole kiinni ainoastaan työsuhteesta, vaan kyse on 

monen tekijän yhteisvaikutuksesta. Haastattelujen perusteella vuokratyösuhteen ohella kes-

keisiä tekijöitä olivat työilmapiiri sekä se miten työllistävän yrityksen vakituiset työntekijät 

suhtautuivat vuokratyöntekijöihin. Seuraavaan taulukkoon olen koonnut luottamuksen synnyn 

eri tasot ja tasoihin liittyvät tekijät. 

 

Taulukko 7: Luottamuksen rakentumisen tasot työvoiman vuokrauksessa 
 Yleisesti Työvoiman vuokrauksessa 

Mikrotaso • Henkilöt ja henkilöiden väliset suhteet 
(Ruuskanen) 

• Maine, esiintyminen ja ulkonäkö 
(Sztompka) 

• Yksilön taipumus luottamukseen; biolo-
gia, psykologia (Sztompka) 

• Vakituisten ja vuokratyöntekijöiden väli-
set henkilökohtaiset suhteet 

• Kohtaaminen työpaikalla 
• Työnäytöt 

Mesotaso • Yrityskohtaiset kulttuurit ja organisatori-
set toimintamallit, niihin liittyvät roolit ja 
roolien väliset suhteet sekä sosiaalisten 
verkostojen rakenteet (Ruuskanen) 

• Vastuullisuus, sopimuksellinen 
sitoutuminen ja toiminta-konteksti 
(Sztompka) 

• Ilmapiiri työpaikalla; ylä- ja alatason 
työntekijöiden suhteet 

• Vuokratyöntekijän rooli työorganisaa-
tiossa 

• Kirjalliset sopimukset yritysten kesken ja 
vuokratyöntekijän ja vuokrafirman kes-
ken 

Makrotaso • Formaalit instituutiot (Ruuskanen) 
• Luottamuskulttuuri (Sztompka) 

• Työlainsäädäntö ja laki työvoiman vuok-
rauksesta 

• Suomalaisen yhteiskunnan luottamus-
kulttuuri 

• Palkkatyöyhteiskunta ja riskiyhteiskunta 
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Luottamus vuokratyöntekijän ja työllistävän yrityksen välillä syntyy kolmella tasolla: mikro-, 

meso- ja makrotasolla. Mikrotasolla on kyse työpaikan kasvokkaisista kohtaamisista, joissa 

vuokratyöntekijä ja vakituinen tekevät töitä yhdessä. Tällä tasolla tärkeitä tekijöitä ovat työn-

tekijän esiintyminen, hänen maineensa työntekijänä, ulkonäkö ja henkilökemia toisten työnte-

kijöiden kanssa. Mikrotason suhteet ovat niitä primaareja suhteita, joihin sosiologian olisi 

Georg Simmelin mukaan myös keskitettävä huomio. Laajemmat yhteiskunnalliset suhteet ja 

instituutiot kun lepäävät primaarien suhteiden varassa. Mesotasolla luottamuksen syntyyn 

vaikuttavat työpaikan toimintakulttuuri sekä sosiaalisten verkostojen rakenteet. Keskeisiä ovat 

esimerkiksi johdon ja suorittavan tason työntekijöiden suhteet, vuokratyöntekijän rooli työor-

ganisaatiossa sekä työllistävän yrityksen luottamus vuokrauspalveluyritykseen. Kirjalliset 

sopimukset osapuolten välillä kuuluvat samaten mesotasoon. Makrotason muodostavat for-

maalit instituutiot ja luottamuskulttuuri. Työlainsäädäntö ja suomalaisen yhteiskunnan luot-

tamuskulttuuri luovat yhteiskunnallisen kontekstin, jossa työvoimaa vuokrataan. Olen liittänyt 

makrotasoon myös palkkatyöyhteiskunnan ja riskiyhteiskunnan, koska teoreettisina käsitteinä 

ne täydentävät yhteiskunnallista kontekstia. Omassa tutkimuksessani makrotaso jää pienim-

mälle huomiolle, vaikka olen palkkatyöyhteiskuntaa ja riskiyhteiskuntaa tutkielman alkupuo-

lella käsitellytkin. 

 

Työsuhteena työvoiman vuokraus asettuu mesotason ja makrotason välimaastoon. Lainsää-

däntö asettaa toiminnan rajat, jotka konkretisoituvat eri yrityksissä eri tavoin riippuen yritys-

ten toimintakulttuureista. Työsuhteena vuokratyö määrittelee työprosessia ja luottamukselli-

sen suhteen syntyä. Työsuhteen vaikutus ei ole yksiselitteinen, koska vaikuttavia tekijöitä on 

muitakin. Vuokratyöhön liittyviä yleisiä ongelmia ja mahdollisuuksia voidaan kuitenkin löy-

tää. 

 

4.3.2. Ongelmat ja mahdollisuudet 

 

Luottamuksen merkityksen kasvu on, riskien ja epävarmuuden lisääntymisen ohella, yhtey-

dessä rooliepävarmuuden kasvuun yhteiskunnassa (Seligman 1997, 24–25). Tämä näkyy 

myös työvoiman vuokrauksessa. Rooliodotukset työnantajan ja vuokratyöntekijän välillä 

pohjautuvat vanhoihin malleihin, vaikka tilanne on uusi. Vuokratyöntekijällä ei ole vakituisen 

työntekijän kaltaista sidettä yritykseen tai työnantajaan, ja hän on useimmiten vain käymässä 
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työpaikalla. Tämä voi johtaa työntekijän välinpitämättömyyteen työnsä tuloksista, kuten 

haastateltavani kuvasivat joidenkin vuokratyöntekijöiden kohdalla käyneen. Työpaikalla lais-

koteltiin, kirjoiteltiin tekstiviestejä ja välteltiin töitä mahdollisimman tehokkaasti. 

 

Haastattelemiini vuokratyöntekijöihin rooliepävarmuus vaikutti kuitenkin kohonneena työmo-

raalina, haluna osoittaa oma pätevyys työnantajalle. Vuokratyöntekijät pitivät itseään ahkerina 

ja motivoituneina ja korostivat näitä ominaisuuksia välttämättöminä kaikille vuokratyönteki-

jöille. Epävarmuus omasta roolista ja asemasta yrityksen organisaatiossa sai vuokratyöntekijät 

ponnistelemaan yhä ahkerammin asemansa puolesta. Mikäli ponnistelu näyttäytyy turhana, 

saattaa työntekijän suhde työhönsä muuttua välinpitämättömäksi. Haastateltavani kokivat, että 

heidän ponnisteluillaan oli merkitystä. Vaikka juuri kukaan ei uskonut työllistyvänsä yrityk-

siin omalla sopimuksella, hyvien työesitysten uskottiin tuovan lisää keikkoja vuokrafirman 

kautta muissa yrityksissä. 

 

Vuokratyöntekijä työskentelee aina suhteessa vähintään kahteen yritykseen. Hän joutuu luo-

maan luottamuksellisen suhteen sekä vuokrayritykseen että työllistävään yritykseen. Tällä on 

luottamuksellisen suhteen synnyn kannalta sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia. En-

sinnäkin asetelma kannustaa työskentelemään tunnollisemmin, vaikka työrupeama olisi lyhyt, 

koska suhde vuokrayritykseen jatkuu, vaikka työllistävät yritykset vaihtuvat. Työ kannattaa 

tehdä mahdollisimman hyvin, jotta saisi uusia keikkoja. Vuokrausasetelma luo työntekijälle 

kannustinjärjestelmän, joka periaatteessa edesauttaa myös työllistävän yrityksen luottamuksen 

syntyä väliaikaista työntekijää kohtaan. On vuokratyöntekijän edun mukaista tehdä työ hyvin. 

Huonot työolot ja huono palkka vievät kuitenkin pohjan kannustinjärjestelmältä. Samaten 

ohut suhde vuokrapalveluyritykseen heikentää järjestelmän toimivuutta. Mikäli työntekijä ei 

koe kiinnittyvänsä vuokrayritykseen ja sen henkilökuntaan, ei hän myöskään koe velvolli-

suutta vuokrayritystä kohtaan. 

 

Vuokratyöntekijän suhde kahtaalle hajottaa työntekijän ja työnantajan suhdetta. Työnantajaksi 

koetaan useimmiten vuokrafirma, jolla ei kuitenkaan ole mitään tekemistä itse työprosessin 

kanssa. Työllistävässä yrityksessä, jossa työ tehdään, vuokratyöntekijä tuntee olonsa ulko-

puoliseksi. Työntekijältä häviää välitön suhde työnantajaan, koska työpaikat vaihtuvat eikä 

kosketusta vuokrafirmaankaan oikein synny. Työllistävän yrityksen kannalta työntekijöiden 
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suuri vaihtuvuus työorganisaatiossa vie resursseja työnteolta, koska uusia on opastettava työ-

hön yhä uudelleen. Näin menetetään myös tekemällä opittua tietoa (engl. learning-by-doing). 

Tappiot ovat tosin sitä pienempiä mitä yksinkertaisemmista tehtävistä on  kyse. Jos vuokra-

työntekijöiden suhde yrityksen johtoon on kuitenkin kovin kielteinen ja epäilevä ei työtulos 

voi olla hyvä. 

 

Työsuhteena työvoiman vuokraus irrottaa toimijat kontekstista. Eritoten tämä pätee vuokra-

työntekijään, joka irtaantuu työorganisaatiosta ja työhön liittyvistä ihmissuhteista. Työvoiman 

vuokraus liittyy osaksi niitä monia keksintöjä ja käytäntöjä, jotka yhteiskuntien kehittyessä 

ovat eriyttäneet ja irrottaneet asioita kontekstista. Aikanaan kirjoitetun kielen kehittäminen 

vapautti kielen puhujasta (ks. Eriksen 2004, 56). Samoin kellon keksiminen irrotti ajan kulu-

misen luonnon ilmiöistä. Työvoiman vuokraus irrottaa työntekijän työorganisaatiosta, koska 

vuokratyöntekijästä tulee liikkuva toimija, jota ei ole sidottu mihinkään tiettyyn työyhteisöön. 

Hän liikkuu organisaatiosta toiseen työn perässä. Kontekstista irrottaminen ei kuitenkaan ole 

pelkästään negatiivinen asia, kuten monet haastateltavani kertoivat. Työvoiman vuokraus ni-

mittäin myös vapauttaa työntekijän työorganisaatiosta, jolloin hän on vapaa kokeilemaan eri 

työympäristöjä ja oppimaan uusia taitoja, joita muuttuvilla työmarkkinoilla saattaa tarvita. 

 

Vuokratyöhön liittyy siis sekä hyviä että huonoja puolia. Edut ja hyödyt vaihtelevat myös sen 

mukaan minkä tahon näkökulmasta asiaa tarkastellaan. Omassa tutkimuksessani painottuu 

työntekijän näkökulma, josta nähtynä työsuhteeseen liittyy etuja ja haittoja. Vuokratyön 

suoma vapaus voidaan esimerkiksi kokea rasitteena tai helpotuksena. Todennäköiseltä kuiten-

kin tuntuu, että joustavassa verkostotaloudessa – josta työvoiman vuokraus on esimerkki – 

luottamuksesta ja työorganisaatioon sitoutumisesta tulee yhä keskeisempiä asioita. Luotta-

muksen edellytykset muuttuvat kun toimijat erkaantuvat toisistaan: työnantaja ei enää välttä-

mättä ole tavannut työntekijöitä, jotka tulevat työorganisaatioon, vaan heidät on rekrytoinut 

ulkopuolinen vuokrausfirma. Tämä asettaa toimijoiden luottamuksen uudenlaiseen konteks-

tiin. Työvoiman vuokrauksessa tarve luottamukseen lisääntyy samalla kun luottamuksen an-

saitsemisen arviointi vaikeutuu. Keskeiseen asemaan nousee tällöin työntekijän ja vuokrayri-

tyksen maine. Työllistävä yritys luottaa työntekijään, koska hänet on lähettänyt hyvämainei-

nen vuokrayritys. Luottamuksen arvioinnissa maine korvaa tuttuuden. 
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Kehitys muistuttaa läheisesti kaupungistumista, jossa yhä suurempi joukko ihmisiä asuu tii-

viimmin tietyllä alueella tuntematta kuitenkaan toisiaan. Suhteet kaupunkilaisten kesken 

muuttuvat pinnallisemmiksi verrattuna pienien kylien ihmissuhteisiin. Pinnallisuus ei kuiten-

kaan ole synonyymi huonolle, vaan tarkoittaa ainoastaan pinnallista. Suuressa kaupungissa 

syvällisten suhteiden luominen useiden kymmenien tai satojen ihmisten kanssa olisi mahdo-

tonta. Pinnallisten suhteiden suuri määrä mahdollistaa ihmisen vapaamman toiminnan kau-

pungissa. Samalla tavalla vuokratyöntekijä luo pinnallisia suhteita eri yritysten kanssa, muttei 

kiinnity tiukasti mihinkään. Tämä on etu, mikäli arvostaa työsuhteen tuomaa vapautta liikkua 

työorganisaatiosta toiseen, mutta haitta, jos hakee vakaata työuraa ja työympäristöä. Vuokra-

työsuhde luo siis sekä ongelmia että mahdollisuuksia työllistävän yrityksen ja työntekijän 

välisen luottamuksen synnylle. 

 

 

4.4. Vuokratyöntekijän muotokuva 

 

Olen edellisissä luvuissa etsinyt vastauksia kolmeen tutkimuskysymykseeni. Kokoan seuraa-

vassa havaintoni yhteen ja arvioin vielä kertaalleen osuivatko alkuolettamukseni oikeaan. 

Yhteenvedon lisäksi hahmotan edeltävien havaintojen perusteella kaksi vuokratyöntekijän 

muotokuvaa. Toiselle vuokratyö sisältää enemmän positiivisia puolia, toiselle enemmän ne-

gatiivisia. Korostan vielä, että tutkimuksessani on kyse nuorten akateemisten opiskelijoiden 

vuokratyökokemuksista. Haastateltavani edustavat vuokratyöntekijöiden etuoikeutettua ryh-

mää. He eivät ole täysin riippuvaisia vuokratyöstä, vaan hankkivat työllä usein lisäansioita. 

 

Tutkielmani ensimmäinen tutkimuskysymys oli miten vuokratyöntekijä kokee muun työyhtei-

sön suhtautuvan häneen. Haastateltavieni kertomukset tukevat alkuolettamustani, jonka mu-

kaan vuokratyöntekijät kokevat olevansa muun työyhteisön ulkopuolella. Yhdellä ei ollut 

juuri lainkaan kosketusta varsinaiseen työyhteisöönsä, rakennuksilla työskentelevät tunsivat 

olevansa toisarvoinen ryhmä työmaalla ja osalle ulkopuolisuuden tunne syntyi esimerkiksi 

epäsäännöllisestä työajasta ja pienemmästä palkasta. Olen nimennyt nämä vuokratyöläisten 

ryhmät seuraavasti: ulkopuoliset, jengiläiset ja ulkokehäläiset. Neljäs ryhmä, eli sisäpiiriläiset, 

tunsi olonsa kohtuullisen hyväksi työyhteisössä, mutta heidänkin työtään varjosti vuokra-

työsuhde. 
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Sisäpiiriläisiä lukuun ottamatta kaikki muut tunsivat olevansa työyhteisön ulkopuolella. 

Haastateltavilleni vuokratyö työsuhteena siis aiheuttaa ulkopuolisuuden tunnetta. Sisäpiiriläi-

set tosin osoittavat, että lähelle normaaliolosuhteita voidaan vuokratyössäkin päästä. Sisäpii-

riläisyys saattaisi osittain myös selventää sitä ristiriitaisuutta, joka näyttää syntyvän oman ja 

Rantalan (2003) pro gradu -tutkielmien välille. Rantalan (2003, 71) mukaan hotelli- ja ravin-

tola-alalla työskentelevät vuokratyöntekijät eivät juurikaan tunteneet oloaan ulkopuolisiksi 

työpaikalla. Tämä saattaa johtua juuri sisäpiiriläisyydestä, asemasta työpaikalla. Ravintola-

alalla vuokratyövoiman käyttö on myös yleisempää ja vakiintuneempaa kuin muilla aloilla, 

minkä johdosta vuokratyöntekijöillä on vahvempi ammatti-identiteetti kuin muilla vuokra-

työläisillä. On kuitenkin huomioitava, että vaikka monissa asioissa vuokratyöntekijä olisikin 

vakituisten kanssa yhdenvertainen, on hän aina helpommin irtisanottavissa. Työsuhde on kir-

jaimellisesti katkolla joka päivä. 

 

Koetinkiviä, joilla vuokratyöntekijän asemaa työyhteisössä voidaan arvioida, ovat palkka, 

toimenkuva, työaika, työvälineiden käyttö, lomat ja työpaikan yhteiset tapahtumat. Näiden 

koetinkivien perusteella vuokratyöntekijä jää hyvin usein muun työyhteisön ulkopuolelle. 

Vuokratyön aiheuttamaa ulkopuolisuuden tunnetta voi toisaalta pehmentää työntekijöiden 

kanssakäyminen työpaikan ulkopuolella. Omassa aineistossani varsinkin naiset tunsivat kuu-

luvansa kiinteämmin työyhteisöön juuri työpaikan ulkopuolisen kanssakäymisen ansiosta. 

Työpaikan ulkopuoliset suhteet erottivat naiset selvästi miehistä. Naisille työkavereiden ta-

paaminen vapaa-ajalla oli merkittävämpää ja yleisempää kuin miehille. Haastattelemani mie-

het sen sijaan halusivat pitää työn ja vapaa-ajan täysin erillään toisistaan. Osittain tästä syystä 

he kokivat olevansa työpaikalla ulkopuolisempia kuin naiset. Rakennuksilla työskennelleet 

miehet kokivat asemansa myös selvästi alempiarvoiseksi. ”Orjatyömiehet tulevat” oli heille 

työmailta tuttu lause. Näidenkään työntekijöiden asema ei kuitenkaan ollut yksiselitteisesti or-

juuttava, koska miehet tiesivät asemansa ja sen, että keikka ei kestäisi kauan. He myös hyväk-

syivät ”riiston” hetkelliseksi olotilaksi, koska työn pääasiallisena kannustimena oli raha. 

 

Havaitut erot miesten ja naisten välillä selittyvät osittain palkkatyöyhteiskunnan murroksella 

ja uusien pehmeämpien arvojen esiin nousulla. Useat empiiriset tutkimukset osoittavat, että 

ihmisten arvot ja tavoitteet elämässä ovat siirtyneet työelämästä myös muille elämänalueille 

(esim. Inglehart 1990; Juuti 1991; Nuoret ja työ 2003 -barometri). Ihmiset hakevat tasapainoa 
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työn, vapaa-ajan, perheen ja ystävien välillä. Toisaalta suomalaisessa yhteiskunnassa elää yhä 

vahvana palkkatyöyhteiskunnan mentaliteetti, joka määrittää etenkin miesten itseymmärrystä. 

Palkkatyöyhteiskunta on miehinen yhteiskunta, jossa pitää pärjätä omalla työllä. Työ myös 

määrittää ihmisen aseman yhteiskunnassa. Miehet ovat naisia selkeämmin näiden kahden 

virtauksen välissä: toisaalta työn merkitys elämän keskipisteenä on häviämässä, toisaalta 

palkkatyöyhteiskunnan ajatusmallit elävät vahvoina. Koska palkkatyö on naisille 

historiallisesti tuoreempi asia, ei palkkatyöyhteiskunnan vaateet rasita naisia niin paljon, vaan 

he ovat vapaampia toimimaan esimerkiksi vuokratyöntekijöinä. Miehille vuokratyön kaltainen 

epätyypillinen työ on alentavampaa, koska palkkatyöyhteiskunnassa kokopäiväistä työtä 

tekevä mies on normi. Tulkintani tavoitteena ei ole osoittaa, että epätyypilliset työsuhteet 

sopivat naisille paremmin kuin miehille, vaan selittää miksi ainakin omassa aineistossani 

naiset sopeutuvat vuokratyösuhteeseen miehiä helpommin. Samantyyppisiä, historiallisiin 

syihin vetoavia, selityksiä voidaan esittää myös naisten ja miesten palkkaeroista 

työmarkkinoilla. 

 

Toisena tutkimuskysymyksenäni oli vaikuttaako työsuhde työntekijän haluun sitoutua työl-

listävään yritykseen ja sen tavoitteisiin. Pertti Jokivuoren (2002, 19–20) määritelmän mukaan 

sitoutuminen tarkoittaa sitä, että työntekijä hyväksyy ja uskoo työnantajansa esittämiin yri-

tystoiminnan tavoitteisiin ja arvoihin. Toiseksi työntekijä on halukas ponnistelemaan yrityk-

sen hyväksi. Kolmanneksi työntekijä on halukas ylläpitämään työsuhdetta yritykseen eli hän 

haluaa pysyä organisaation jäsenenä. Olettamukseni siitä, että vuokratyöntekijä ei sitoudu 

työllistävään yritykseen kovinkaan vahvasti saa tukea useimpien haastateltavien puheista. 

 

Vuokratyö työsuhteena heikentää tavalla taikka toisella työntekijän sitoutumista työorgani-

saatioon. Haastattelemani vuokratyöntekijät eivät kokeneet työllistävien yritysten johtoa ko-

vinkaan läheiseksi – useat eivät olleet koskaan edes tavanneet johtoa. Työnantaja, eli työllis-

tävä yritys, koettiin rationaaliseksi toimijaksi, joka tuotantoa tehostaakseen palkkasi vuokra-

työvoimaa silloin kun siitä koitui sille suurin hyöty. Yritysten tavoitteiden ei koettu useinkaan 

yhtenevän omien tavoitteiden kanssa, koska yrityksen kannalta järkevä toiminta merkitsi 

työntekijöille kasvavaa epävarmuutta. Koskaan ei tiedä miten pitkäksi työpäivä muotoutuu tai 

onko seuraavana päivänä töitä. Kaikki haastateltavani olivat kuitenkin valmiita ponnistele-

maan työllistävien yritysten hyväksi. Kaikilla oli hyvä työmoraali ja he pitivät omaa positii-
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vista asennettaan työhön, keskeisenä uusien työkomennusten saamisessa. Työvoiman vuok-

raus luo työntekijälle kannustinjärjestelmän, jossa hyvät työsuoritukset helpottavat uusien 

keikkojen saamista. 

 

Vuokratyössä syntyvä suhdeverkosto työntekijän, vuokrafirman ja työllistävän yrityksen vä-

lillä aiheuttaa sitoutumisen kannalta sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia. Toisaalta se 

luo kannustinjärjestelmän, jossa kokemukset työntekijästä siirtyvät työllistävältä yritykseltä 

vuokrafirmalle, joka niiden perusteella arvioi uusien työkomennusten antamista. Jos kuitenkin 

palkka on pieni, lomia tai muita etuja ei juuri ole ja työ on jatkuvasti katkolla, heikkenee ase-

telman kannustava ja sitouttava vaikutus. Kolmen toimijan suhdeverkosto myös hajottaa 

työntekijän suhdetta työllistävään yritykseen. Useimmat haastateltavistani nimittäin identifi-

oituvat ensisijaisesti vuokrausyrityksen. Neljä haastatelluista mieltää itsensä työvoiman vuok-

rausyrityksen työntekijäksi ja kolme sekä vuokrafirman että työllistävän yrityksen työnteki-

jäksi. Yksi ei kiinnity kumpaankaan ja yksi mieltää itsensä pelkästään työllistävän yrityksen 

työntekijäksi. Vuokratyöntekijä on tavallaan kahden tulen välissä eikä tiedä kumman suojaan 

olisi tukeuduttava. Juuri kukaan haastateltavistani ei ilmaise olevansa halukas työskentele-

mään työllistävän yrityksen organisaatiossa kovinkaan pitkään. Jokivuoren määritelmän mu-

kaan vuokratyöntekijät eivät siis ole kovinkaan sitoutuneita työllistävän yritykseen. 

 

Vuokratyöntekijän ja työllistävän yrityksen suhteeseen vaikuttavat myös työpaikan yleinen 

henki, työkomennusten pituus, vuokrafirman maine ja työsuhteen tunnettuus. Kahdella haas-

tateltavallani vuokratyö on jatkunut samassa työpaikassa jo niin pitkään, että heidän sitou-

tumisensa aste on noussut. Vuokratyöjärjestely kuitenkin nakertaa heilläkin täyden sitoutumi-

sen mahdollisuutta. Edellä mainitut koetinkivet, kuten palkka ja työaika ovat esimerkkejä 

tästä. Joskus vuokratyöntekijä taas saattaa jäädä kokonaan työyhteisön ulkopuolelle, kuten 

lääke-esittelijän tapauksessa. Vuokratyöläisen sitoutumisprosessissa vaikuttavat osittain risti-

riitaiset voimat: toisaalta yritykset käyttävät tilapäistä työvoimaa hyväkseen ilman pitempiai-

kaisia suunnitelmia, toisaalta ne haluavat kasvattaa potentiaalisia vakituisia työntekijöitä. 

Tällöin sekä työllistävä yritys että työntekijä saattavat tavallaan kokeilla miltä sitoutuminen 

tuntuu. Yritys tunnustelee onko työntekijässä ainesta vakituiseen työsuhteeseen, ja työntekijä 

arvioi onko yritys miellyttävä työpaikka. Kyse on eräänlaisesta yrityksen ja työntekijän avo-

liitosta, joka heijastelee sitoutumista, ja eritoten työhön sitoutumista, koko yhteiskunnassa. 
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Palkkatyöyhteiskuntaan usein liitetty elinikäinen ura tietyssä ammatissa tai yrityksessä ei enää 

tunnu realistiselta eikä välttämättä edes houkuttele. Työntekijät haluavat kokeilla eri työpaik-

koja ja tähän tavoitteeseen vuokratyö on oiva mahdollisuus. Tekijä, joka tukee haastattele-

miani vuokratyöntekijöitä muuttuvissa työympäristöissä, oli hyvä työporukka, joka muodostui 

usein toisista vuokratyöntekijöistä. Hyvät tyypit, joihin oli tutustunut aikaisemmilla työko-

mennuksilla motivoivat monia tekemään työtä, jossa sinänsä on hyvin vähän mielekästä si-

sältöä. 

 

Kolmas tutkimuskysymykseni oli minkälaisia mahdollisuuksia ja ongelmia työvoiman vuok-

raus luo työllistävän yrityksen ja vuokratyöntekijän välisen luottamuksen synnylle. Kertaan 

havaintoni melko lyhyesti, koska käsittelin kolmatta tutkimuskysymystä edellisessä luvussa. 

Työvoiman vuokrauksessa luottamuksella on keskeinen rooli. Vaikka vuokratyöntekijöitä 

palkataan usein suorittamaan melko yksinkertaisia töitä on työllistävän yrityksen silti voitava 

luottaa työntekijöihinsä. Yritys ei itse valitse työntekijöitä vaan antaa vuokrafirman tehdä 

valinnan puolestaan, jolloin työllistävä yritys luottaa vuokrausyritykseen ja sen arviointiky-

kyyn. Keskeistä luottamuksen synnylle on vuokrayrityksen hyvä maine. Yritysten välinen 

luottamus muuntautuu työtilanteessa työllistävän yrityksen ja vuokratyöntekijän väliseksi 

luottamukseksi. Työtilanteessa, joka on tämän tutkimuksen kiinnostuksen kohde, kohtaavat 

siis toisaalta institutionaalinen luottamus (yritys–yritys) ja henkilökohtainen luottamus (vaki-

tuinen–vuokratyöntekijä). Tarkemmin eritellen yrityksen ja työntekijän välinen luottamus 

rakentuu mikro-, meso- ja makrotason prosessien myötä. Mikrotasolla keskeistä on työnteki-

jän esiintyminen ja henkilökohtaiset suhteet työpaikalla. Mesotasoon kuuluvat sellaiset asiat 

kuten kirjalliset sopimukset, vuokratyöntekijän rooli organisaatiossa ja työpaikan yleinen il-

mapiiri. Makrotasoon kuuluvat esimerkiksi työlainsäädäntö ja suomalainen luottamuskult-

tuuri. 

 

Luottamuksellisen suhteen syntymiselle työvoiman vuokraus luo sekä mahdollisuuksia että 

ongelmia. Koska työllistävällä yrityksellä ei entuudestaan ole mitään kosketusta työpaikalle 

tuleviin vuokratyöntekijöihin, on sen luotettava vuokrafirman ammattitaitoon. Luottamuksen 

merkitys kasvaa, koska työllistävällä yrityksellä ei ole täydellistä tietoa vuokrafirmasta tai 

vuokratyöntekijästä. Sen on luotettava kumpaankin pitkälti maineen perusteella. Työvoiman 

vuokraus tuokin esiin sen nyky-yhteiskuntaan liittyvän kehityksen, jossa luottamuksen mer-
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kitys kasvaa samalla kun sen ansaitsemisen arviointi vaikeutuu. Työvoiman vuokraus myös 

irrottaa työntekijää kontekstista, mikä on tyypillistä monille moderniin aikaan liitetyille kek-

sinnöille ja käytännöille. Vuokratyön myötä työntekijästä tulee entistä liikkuvampi toimija, 

joka ei kiinnity mihinkään tiettyyn organisaatioon, vaan kulkee työn perässä organisaatiosta 

toiseen. Vuokratyöntekijä on nykyajan kulkuri. 

 

Sosiaalisena instituutiona ja uuden talouden työsuhteena vuokratyö on varsin mielenkiintoi-

nen. Vaikka vuokratyövoiman osuus Suomen työvoimasta on tällä hetkellä marginaalinen, on 

varsin todennäköistä, että määrää kasvaa tulevaisuudessa. Pelkän työmarkkinamielenkiinnon 

ohella työvoiman vuokraukseen liittyy laajempiakin kysymyksiä, jotka vaikuttavat ihmisten 

suhteeseen työhön ja työorganisaatioon. On kaikin tavoin hyödyllistä ja mielenkiintoista etsiä 

vastauksia kysymykseen mitä vuokratyö työntekijälle, työyhteisölle ja koko yhteiskunnalle 

merkitsee. ”Paitsi toimijoilla, myös heidän välisillä suhteillaan, suhteiden rakenteella ja va-

kiintuneiden toimintatapojen seurauksena rakentuneilla instituutioilla on merkittävä vaikutus 

talouden toimintaan ja toiminnan seurausvaikutuksiin” (Ruuskanen 2003, 213). 

 

Epätyypillisiä työmuotoja tutkittaessa on usein tullut ilmi, että toisille työntekijöille epätyy-

pillisyys sopii, kun taas toiset kärsivät siitä (Kalleberg 2000). Sama asia ilmenee myös 

omassa tutkimuksessani. Toisille vuokratyö sopii paremmin kuin toisille. Kuten luvun alussa 

lupasin, piirrän vielä aineistoni pohjalta kaksi vuokratyöntekijän muotokuvaa, jotka tuovat 

esille suhtautumistapojen eroja. 

 

Ensimmäinen vuokratyöntekijä kokee vuokratyöjärjestelyn sopivan hänen elämäntilantee-

seensa hyvin. Vuokratyö mahdollistaa lisäansioiden saamisen, vaatimatta kuitenkaan työnte-

kijältä kiinteää sitoutumista tiettyyn työpaikkaan. Liikkuminen työorganisaatiosta toiseen 

tuokin mielenkiintoa välillä yksitoikkoisiin työtehtäviin. Työntekijä voi nauttia vapaudesta ja 

käydä töissä silloin kun mielii, esimerkiksi opiskelun tai lastenhoidon ohessa. Vuokratyö tuo 

hänelle myös lisää kontakteja, joista jotkut muuttuvat ystävyyssuhteiksi. Liikkuvaisuudesta 

huolimatta hän kiinnittyy joihinkin organisaatioihin, lähinnä työn ulkopuolella luotavien ih-

missuhteiden avulla. Vakituiset työntekijät saattavat soittaa vuokratyöntekijälle ja kysellä 

kuulumisia ja mahdollisuutta tulla taas töihin. Kaikkein parhaiten vuokratyöntekijä takaa 

oman työllistymisensä luomalla suhteita sekä työllistävän yrityksen että vuokrayrityksen hen-
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kilökuntaan. Ensimmäinen vuokratyöntekijä on ahkera ja pitää tiukasti kiinni omista oikeuk-

sistaan. Hän myös kiinnittyy omasta tahdostaan joihinkin työyhteisöihin kohtuullisen kiinte-

ästi. Tämä saattaa osittain johtua naisen roolista työelämässä. Ensimmäinen vuokratyöläinen 

ei välttämättä ole nainen, mutta omassa otoksessani naiset edustivat useammin tätä vuokra-

työntekijän tyyppiä. Kuten olen jo aiemmin todennut tämä saattaa johtua suomalaisen palk-

katyöyhteiskunnan mentaliteetista, jossa epätyypillinen työ on naisille hyväksyttävämpää. 

 

Toinen vuokratyöntekijä kokee vuokratyön tuottavan hänelle epävarmuutta. Hän haluaisi 

tehdä enemmän töitä, mutta keikkoja tulee vain silloin tällöin. Työkomennukset ovat usein 

lyhyitä ja saattavat sisältää epämiellyttäviä tehtäviä ja epäsäännöllisiä työaikoja. Vuokratyö-

läinen kokee olevansa jossain määrin pakotettu vuokratyöhön taloudellisista syistä. Omassa 

tutkimuksessani korostuu se, ettei opiskelijoille ei ole tarjolla normaaleja töitä, vaan heidän on 

otettava mitä annetaan. Vuokratyö on eräänlainen välttämätön paha. Myös toiselle vuokra-

työntekijälle liikkuminen organisaatiosta toiseen tuo näkemystä erilaisista töistä ja mahdolli-

suuden luoda kontakteja, mutta hän suhtautuu työsuhteen tuomiin etuihin pessimistisemmin. 

Hän on vuokratyöntekijä, koska työllistävä yritys haluaa säilyttää mahdollisuuden irtisanoa 

hänet, jos tarve niin vaatii. Hän ei usko saavuttavansa vakituista työsuhdetta työllistävässä 

yrityksessä. Vuokratyöntekijä pysyttelee omasta tahdostaan useimmiten työyhteisön ulko-

puolella, eikä hän ole tekemisissä vakituisten työntekijöiden kanssa työpaikan ulkopuolella. 

Toinen vuokratyöntekijä, joka omassa tutkimuksessani on useimmiten mies, erottaa vuokra-

työn muusta elämästään ja toteuttaa itseään muualla kuin töissä. Hänelle vuokratyö on pel-

kästään mahdollisuus ansaita rahaa. 

 

Tutkimukseni laadullisesta luonteesta johtuen en pysty arvioimaan kuinka suuri osa kaikista 

vuokratyöntekijöistä edustaa ensimmäistä ja kuinka moni toista tyyppiä. Omassa tutkimukses-

sani erot piirtyivät pitkälti sukupuolen mukaan. Toki miehetkin kokivat joissakin asioissa 

vuokratyön ensimmäisen vuokratyöntekijätyypin tavoin, ja naiset toisen tyypin mukaisesti. 

Yhteistä kaikille vuokratyöntekijöille on kuitenkin se, että heidän on oltava selvillä kaikista 

oikeuksistaan, jotta he osaavat niitä perätä. Vuokratyöntekijän etuja ei ole ainakaan vielä ku-

kaan ajamassa, joten hänen on itse oltava valppaana. Kuten olen moneen otteeseen todennut, 

liittyy vuokratyöhön työntekijän näkökulmasta sekä positiivisia että negatiivisia puolia. Osa 

näistä seikoista tulee hyvin esille yhden haastateltavani kommentissa, jossa hän arvioi onko 
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työvoiman vuokrauksesta jäänyt hänelle kokonaisuudessaan positiivinen vai negatiivinen 

kuva: 

 
Sikäli positiivinen, että se oli helppoa, eli kävi vain täyttämässä siellä (vuokrafirmassa) 
sen paperin. Sitten jos suostui ja oli yhteistyöhaluinen niin yleensä riitti keikkaa. Jos teki 
innokkaasti hommat niin sai sitä rahaa. Työpaikat eivät olleet kovin kiinnostavia. Jos oli 
hyvä porukka niin se olisi ehkä mennyt. Aina työpaikoilla ei tuntenut itseään osaksi sitä 
porukkaa. -- Vuokraporukkaan oli helpompi samaistua, mutta koko porukkaan työpai-
kalla ei. Oli vähän vierahtava olo. Se kuitenkin palveli niitä tarpeita mitä oli. (M2) 

 

Työvoiman vuokraus yhtenä uuden talouden ilmiönä valottaa niitä trendejä, jotka työelämässä 

vallitsevat. Lopullisia seurauksia työnteolle ja ihmisten elämälle on kuitenkin vaikea arvioida, 

koska ihmisten taipumus sosiaalisten suhteiden luomiseen uusissa tilanteissa on uskomatto-

man vahvaa. Sosiaalinen taipumus taivuttaa talouden kylmiä käytäntöjä inhimillisempään 

suuntaan. 
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5. PÄÄTELMIÄ 

 

Työvoiman vuokrausta voidaan tarkastella joko työntekijän tai yrityksen näkökulmasta. Mo-

lempiin näkökulmiin liittyy sekä etuja että haittoja. Ylijohtaja Anne Brunilan johtaman glo-

balisaatiotyöryhmän loppuraportissa (Suomi maailmataloudessa -selvitys 2004, 125–126) 

käsitellään lyhyesti työvoiman vuokrauspalveluja – työaikapankkien ohella – työajan jouston 

institutionaalisena muotona. Raportin mukaan työvoiman vuokrauspalveluiden muotoja tulisi 

kehittää ”keinona lisätä toiminnallista joustoa yrityksen näkökulmasta ja vähentää työajan 

epäsäännöllisyydestä työntekijälle aiheutuvia haittoja”. Työvoiman vuokrauspalveluja olisi 

siis kehitettävä siten, että kaikki hyötyvät. Ajatuksena tämä on kannatettava, mutta käytän-

nössä työntekijän ja työnantajan edut ovat usein ristiriidassa keskenään. Yrityksen toiminnal-

lisen jouston lisääminen johtaa työntekijän kokemien riskien ja epävarmuuden kasvuun. Ris-

kit siirtyvät toimijalta toiselle. 

 

Mikäli vuokratyöntekijän kohtaamia, epäsäännöllisestä työajasta johtuvia haittoja voitaisiin 

jollakin tavalla vähentää, jää jäljelle silti vuokratyön sisällölliset ongelmat, jotka liittyvät si-

toutumiseen ja luottamukseen. Kuten olen aiemmin todennut, vahvistuu luottamuksen merki-

tys, osin riskien ja yleisen epävarmuuden, mutta myös roolien epävarmuuden myötä (Selig-

man 1997). Modernissa ja jälkimodernissa yhteiskunnassa roolit ovat neuvoteltavia, eikä mi-

tään kiinteitä positioita ole. Vuokratyöntekijälle epävarmuutta tuo oman roolin epämääräi-

syys. Hän ei ole vakituinen, ei edes työllistävän yrityksen palkkalistoilla. Silti hän työskente-

lee yrityksessä muiden työntekijöiden mukana. Vuokrafirmaan hänellä ei myöskään ole kiin-

teää suhdetta. 

 

Vuokratyöntekijä on riisuttu työntekoon liittyvistä sosiaalisista siteistä. Hänen ainoa roolinsa 

on suhteessa työhön – ei ihmisiin työpaikalla. Vuokratyössä työ erotetaan kontekstistaan ja 

samalla työntekijästä tulee yhä irrallisempi toimija yhä eriytyneemmässä työorganisaatiossa. 

Hänestä tulee yhä enemmän yksilö. Yksilöllistymiskehitys on keskeinen osa yhä jatkuvaa 

modernisaatiota, ja vuokratyö on osa työelämän modernisoitumista. Vuokratyö on suomalai-

silla työmarkkinoilla yhä marginaali-ilmiö, eikä se siten ole vielä kovin merkittävä tapa jous-

taa työvoimakustannuksissa. Sen suosio saattaa kuitenkin olla kasvussa, koska se vastaa osit-

tain uuden talouden vaatimuksiin. Käytäntö onkin paikoitellen laajennut yhä uusille ammat-
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tisektoreille. Nykyään esimerkiksi suomalaiset lääkärit ja Silicon Valleyn huippuammattilai-

set vuokraavat omaa osaamistaan. 

 

Vuokratyö aiheuttaa ongelmia työorganisaatioon sitoutumisen kannalta. Liikkuvan työnteki-

jän on vaikeampi sitoutua työyhteisöön. Ongelma on sikäli merkityksellinen, että sitoutumi-

sen merkitys kasvanee tulevaisuuden työelämässä, koska tuotanto muuttuu jossain määrin 

joustavammaksi. Tuotanto vaatii yksilöllisiä ratkaisuja ja innovaatioita, joita ajatellaan synty-

vän vain organisaatioissa, joissa työntekijät kokevat tavoitteensa yhteisiksi. Liikkuvan vuok-

ratyöntekijän ei ole helppo sitoutua tällaiseen organisaatioon. Toisaalta jos itse organisaatiot 

muuttuvat joustaviksi ja liikkuviksi, ei liikkuvan vuokratyöntekijän ongelma ole niin keskei-

nen. Vuokratyötä saatetaan myös käyttää työtehtävissä, joissa sitoutumista ei nähdä niin tär-

keänä tekijänä. Kuten jo mainitsin, on kuitenkin nähtävissä, että vuokratyösuhde yleistyy 

muissakin kuin suorittavan tason töissä. 

 

Irrallisuuden ohella vuokratyöntekijän on todistettava oma arvonsa lähes päivittäin. Tämä 

liittyy siihen laajempaan yhteiskunnalliseen kehitykseen, jonka myötä luottamuksesta on tul-

lut uudessa taloudessa yhä mielenkiintoisempi käsite. Yhteiskunnan modernisaatio jatkuu ja 

sen myötä luottamuksen merkitys kasvaa samalla kun sen synnyn edellytykset heikkenevät. 

Luottamus perustuu yhä useammin maineeseen ja siksi esimerkiksi yritykset kokevat imagon 

luomisen niin tärkeänä. Mainosten avulla luodaan mainetta, jolla tuotteita myydään. Tiettyyn 

rajaan asti esiintymisessä olevia puutteita voidaan korvata hyvin rakennetulla brändillä. Työ-

voiman vuokrauksessa maineen merkitys kasvaa myös, mutta samalla esiintymisen intensi-

teetti kasvaa: vuokratyöntekijän on todistettava oma arvonsa uudelleen ja uudelleen yhä lyhy-

empien työkomennusten aikana. 

 

Vuokratyöntekijän irrallisuus työyhteisöstään ja jatkuva tarve uusintaa oma arvonsa saattaa 

vaikuttaa hänen koko elämäänsä. Vaikka työ ei enää ole monillakaan elämän ainoa sisältö, on 

irrallisuudella ja epävarmuudella varmasti vaikutusta. Omassa tutkimuksessani vuokratyön 

vaikutukset eivät olleet kovin suuria, koska haastattelemilleni akateemisille nuorille vuokra-

työ ei ollut elämän keskeinen sisältö. Toisaalta irrallisuutta pehmensi sosiaalisten suhteiden 

syntyminen toisiin työntekijöihin. Vuokratyössä onkin nähtävissä kahdensuuntaisia proses-

seja: toisaalta rationaalinen eriytyminen, joka johtaa työntekijän irtaantumiseen työhön liitty-
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vistä sosiaalisista siteistä, toisaalta halu sosiaaliseen sitoutumiseen, joka etsii alati uusia ilme-

nemismuotoja. 

 

Työvoiman vuokraus on esimerkki siitä, miten työmarkkinoiden säätelyä pyritään purkamaan 

ja miten riskit siirtyvät taloudelta ja yrityksiltä työntekijöille. Pitkän ajan ratkaisuna työvoi-

man vuokraus ei ole kovin suositeltava toimintastrategia, koska se ainakin nykyisellään hei-

kentää työntekijän asemaa ja lisää työhön liittyvää epävarmuutta. Lyhyellä ajalla työsuhde voi 

olla toimiva, mutta silloinkin vuokratyöntekijöiden hyvinvointiin olisi kiinnitettävä huomiota. 

Erityisesti olisi huomioitava tutkielmassa mainitut koetinkivet. Uuden talouden kehityksestä 

työvoiman vuokraus on myös hyvä esimerkki. Se ei kerro kehityksen koko totuutta tai tarkkaa 

suuntaa, mutta se toimii opasteena.  

 

Johdannossa mainitsin, että työvoiman vuokraus on monisyinen ilmiö. Tämä on tullut esille 

myös läpi tutkielman. Olen pyrkinyt työssäni avaamaan työntekijän, vuokrafirman ja työllis-

tävän yrityksen muodostamaa suhdeverkostoa, mutta tutkittavaa riittäisi yhä. Arne L. Kalle-

berg (2000, 358) arvioi tulevan tutkimuksen tarvetta omassa – epätyypillisiä työsuhteita kos-

kevia tutkimuksia kartoittavassa artikkelissaan – näin: ”more sophisticated indicators of 

workers’ relationships to temporary help agencies and contract companies are also necessary 

to appreciate better the content and complexity of these relations.” Omassa työssäni olen kes-

kittynyt lähinnä vuokratyöntekijän ja työllistävän yrityksen väliseen suhteeseen, mutta olisi 

mielenkiintoista paneutua tarkemmin myös työntekijän ja vuokrafirman suhteeseen. Aiheen 

monipuolisemman käsittelyn kannalta olisi järkevää myös asettua vuokratyövoimaa käyttä-

vien yritysten asemaan, ja tutkia miten yrityksissä suhtaudutaan vuokratyövoimaan ja mitkä 

ovat keskeisimmät syyt vuokrattujen työntekijöiden käyttöön. Looginen jatko pro gradu -

työlleni olisikin kääntää näkökulmaa ja tarkastella työvoiman vuokrausta yrityksen vinkke-

listä. Toisaalta pro gradu -tutkielmassa saatuja tuloksia voisi hyödyntää määrällisen tutkimuk-

sen rakentamisessa. Voisin toteuttaa jatkotutkimuksen esimerkiksi lomakekyselynä, jolloin 

ainoaksi suureksi ongelmaksi jää otoksen kokoaminen. Ilman vuokrauspalveluyritysten apua 

lomakekyselyn toteuttaminen vaatii runsaasti kekseliäisyyttä – ja tietysti sosiologista mieliku-

vitusta. 
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Liite 1: Haastattelukysymykset 

 
Taustoittavia kysymyksiä (lyhyitä vastauksia) 
1. Nimi ja ikä? 
2. Miten määrittelisit nykyisen ammattisi ja elämäntilanteesi? 
3. Onko sinulla perhettä vai asutko yksin? 
4. Minkälainen koulutus sinulla on? 
5. Kuinka pitkään suunnilleen olet ollut työelämässä? 
6. Minkä tyyppisiä työsuhteita sinulla on ollut – vakituisia, määräaikaisia työsuhteita, 

kesätöitä tai osa-aikatyötä opiskelun ohella? 
 
Työvoiman vuokraus –tausta 
7. Miten pitkältä ajalta sinulla on kokemusta työvoiman vuokrauksesta? 
8. Kuinka monen työvoiman vuokrausfirman listoilla olet ollut? 
9. Minkälaisia töitä olet vuokratyöntekijänä tehnyt? Työnkuva tarkemmin. 
10. Minkä alan töissä olet ollut (toimisto, ravintola, teollisuus)? 
11. Miten pitkäkestoisia keikkoja/työkomennuksia sinulla on ollut? 
12. Oletko tehnyt töitä monessa eri firmassa vai vain muutamassa? 
13. Miksi alunperin hakeuduit työvoiman vuokrausfirman listoille? 
14. Miksi teet töitä työvoiman vuokrausyrityksen kautta? 
15. Muodostavatko vuokratyöstä saamasi tulot tällä hetkellä pääasiallisen toimeentulosi? 
16. Tuottaako vuokratyö elämääsi ylimääräistä epävarmuuden tunnetta? 
 
Suhde työvoiman vuokrausyritykseen 
17. Minkälaisen prosessin jälkeen sait töitä työvoiman vuokrausyrityksen kautta? 
18. Minkälaiseksi koet suhteesi työvoiman vuokrausyritykseen? 
19. Tunnetko olevasi ystävällisessä suhteessa työvoiman vuokrausyrityksen henkilökunnan 

kanssa? 
20. Tunnetko henkilökuntaa nimeltä? 
21. Miten usein olet heihin yhteydessä? 
22. Missä asioissa/tilanteissa olette yhteydessä? 
23. Soittavatko he sinulle, soitatko sinä heille, käytkö toimistolla, s-postilla?  
24. Tunnetko monia muita juuri tämän työvoiman vuokrausfirman kautta työskenteleviä? 
25. Oletteko tutustuneet työn kautta vai tunnetteko toisenne muutoin? 
26. Oletko heihin yhteydessä vapaa-aikana? 
27. Pitääkö työvoiman vuokrausyritys mielestäsi hyvää huolta sinusta työntekijänä? Ovatko 

he mielestäsi kiinnostuneita hyvinvoinnistasi? Mistä tämä tunne johtuu? 
 
Suhde työllistävään yritykseen 
28. Minkälaiseksi koet suhteesi työllistävään yritykseen/yrityksiin? 
29. Oletko usein työssäsi tekemisissä työllistävän yrityksen vakituisen henkilökunnan kanssa? 
30. Kenen kanssa olet eniten tekemisissä? 
31. Mikä on asemasi yrityksen organisaatiossa? 
32. Tunnetko olevasi ystävällisessä suhteessa työllistävän yrityksen henkilökunnan kanssa? 
33. Tunnetko henkilökuntaa nimeltä? 
34. Tunnetko itsesi yhtä lailla tärkeäksi työntekijäksi kuin vakituisetkin työntekijät? Miksi? 

Vaikuttaako se seikka, että olet vuokratyöntekijä tilanteeseen mitenkään? 
35. Arvostavatko vakituiset työntekijät mielestäsi omaa työpanostasi? 

 



 

36. Viihdytkö työpaikallasi? 
37. Tapaatko vakituisia työntekijöitä vapaa-aikana? Entä määräaikaisia työntekijöitä? 
38. Onko työntekijöillä työn ulkopuolista toimintaa (yhteistä liikuntaa tai 

kulttuuriharrastuksia) ja jos on niin oletko mukana tässä toiminnassa? 
39. Jakautuuko työvoima mielestäsi vakituisiin ja määräaikaisiin työntekijöihin työpaikalla tai 

sen ulkopuolella? 
 
Sitoutuminen työllistävään yritykseen 
40. Koetko hyötyväsi työllistävän yrityksen taloudellisesta menestyksestä? 
41. Kuinka mielekkääksi koet työsi? 
42. Mitkä ovat ensisijaiset kannustimet tämän työn tekemisessä? (Raha, työporukka, työ 

itsessään, jokin muu syy?) 
43. Miten pitkään olisit valmis työskentelemään nykyisessä yrityksessä? 
44. Kuinka itsenäistä työntekosi on? 
45. Saatko työssäsi tarpeeksi vastuuta? 
46. Luottaako työllistävä yritys mielestäsi sinuun vai vahditaanko työntekoasi jollain tavalla? 
47. Onko vuokratyö-järjestely sinänsä vaikuttanut luottamuksen syntyyn jollain lailla? 
48. Jos sinuun luotetaan, niin miten arvioit luottamuksen syntyneen? Toisin sanoen miksi 

sinuun luotetaan? 
49. Koetko saavasi riittävästi palautetta työsi laadusta? Keneltä saat palautetta? 
 
Työntekijän suhde kahtaalle 
50. Tunnetko olevasi työvoiman vuokrausyrityksen työntekijä vai työllistävän yrityksen 

työntekijä? 
51. Miten se seikka, että olet allekirjoittanut työsopimuksen vuokrafirman kanssa vaikuttaa 

tähän tunteeseen? 
52. Kumpaan yritykseen luotat enemmän – työvoiman vuokrausyritykseen vai työllistävään 

yritykseen? Vai luotatko molempiin yhtä lailla? Miksi? 
53. Kumman yrityksen henkilökunnan/johtajien kanssa tunnet olevasi läheisemmässä 

suhteessa? Mitkä seikat mielestäsi vaikuttavat tämän tunteen syntymiseen? 
54. Oletko tyytyväinen nykyiseen työsuhdetilanteeseesi? 
55. Haluaisitko vielä tarkentaa jotakin seikkaa tai tuleeko mieleesi jotain muuta aiheeseen 

liittyvää mielenkiintoista kerrottavaa? 

 



 

Liite 2: Lumipallo-otannan eteneminen 

 
Pro gradu –tutkielman haastattelut 

 
Oma kontakti  Taso 1  Taso 2 
N1 (3.2.2004) 
pilotti 

 N2 (11.2.2004) 
 

 M3 (24.3.2004) 
 

  M1 (11.2.2004) 
 

 M2 (16.3.2004) 

(informantti, jota en 
haastatellut) 

 N3 (18.3.2003) 
 

  

N4 (5.4.2004) 
 

 N5 (1.4.2004) 
 

 M4 (15.4.2004) 
 

 
Haastateltavia 9 kpl 
Naisia (N) 5 kpl, miehiä (M) 4 kpl 
 

 



 

Liite 3: Haastateltaville lähetetty kutsukirje 

 
Turun yliopisto Pro gradu -tutkielma 
Sosiologian laitos Henrik Jussila 
Kevät 2004 
 

TYÖVOIMAN VUOKRAUS UUDENLAISENA SUHDEVERKOSTONA 

 

Olen tekemässä pro gradu –tutkielmaa Turun yliopiston sosiologian laitokselle. Aion tarkas-

tella tutkimuksessani työvoiman vuokrausta uudenlaisena työnteon muotona ja suhdeverkos-

tona, jossa työntekijän, työllistävän yrityksen ja työvoimaa vuokraavan yrityksen välille syn-

tyy perinteisestä poikkeava asetelma. Minua kiinnostavia kysymyksiä ovat muun muassa: 

Vaikuttaako uusi työnteon muoto työntekijän haluun sitoutua työllistävään yritykseen? Miten 

muu työyhteisö suhtautuu vuokratyöntekijään? Ja minkälaiset mahdollisuudet työvoiman 

vuokraus luo työllistävän yrityksen ja työntekijän välisen luottamuksen synnylle? 

 

Työvoiman vuokraus liittyy kiinteästi talouden viime aikaiseen kehitykseen, työsuhteiden 

määräaikaistumiseen ja yrityksen toimintojen ulkoistamiseen. Yleensä yritykset hakevat 

työnvuokrausyritysten kautta työntekijöitä hyvin lyhytaikaisiin tehtäviin, vaikka toisinaan 

työrupeama voi kestää hyvinkin pitkään. Työvoiman vuokraus on yleistä hyvin moninaisilla 

aloilla. Pyrin tutkimuksellani pureutumaan näihin ajankohtaisiin aiheisiin. 

 

Tutkimustani varten yritän löytää haastateltavia, jotka tekevät, tai ovat aivan hiljattain tehneet, 

töitä työvoiman vuokrausyrityksen kautta. Käytän haastateltavien etsinnässä niin sanottua 

lumipallo-menetelmää, eli kysyn edelliseltä haastateltavalta tuntisiko hän jotakuta, joka voisi 

osallistua tutkimukseeni. Tekemäni haastattelut ovat täysin luottamuksellisia. Aikaa haastat-

teluun kuluu noin 30-45 minuuttia. 

 

Apusi on arvokasta. 

 
Yhteystiedot: Tutkielman ohjaaja: 
Henrik Jussila Sosiologian professori  
(Osoite) Harri Melin 
(Puhelinnumero) (Puhelinnumero) 
(S-postiosoite) (S-postiosoite) 

 



 

Liite 4: Nud*ist-ohjelmistossa käyttämäni koodausjärjestelmä 

 
    Nainen   
  Sukupuoli  Mies   
       
    Opiskelija   
  Koulutus  Valmistunut   
       

   Sinkku   Taustamuuttujat  Perhe  Avoliitossa   
    Avioliitossa   
       
      Alle vuoden 
    Ajallinen kokemus  1-3 vuotta 
      Yli kolme vuotta 
       
      1 yritys 
    Vuokrayritykset  2-3 yritystä 
      4-5 yritystä 
  Vuokratyökokemus     
      1 yritys 
     2-5 yritystä 
    

Työllistävät 
yritykset  6-10 yritystä 

      Yli 10 yritystä 
       
      
      

Hallinto-, atk- ja 
toimistotyö 

    Alat  Rakennustyö 
      Varastotyö 
      Teollinen työ 
      Kaupan alan työ 
      Myyntityö 
       
    Vapaus   
     
  

Positiiviset 
kokemukset  

Työn saannin 
helppous   

    Hyvä työporukka   
    Työn itsenäisyys   
       
    Epävarmuus   
    Huono palkka   

    Vuokratyön 
kokeminen  

Negatiiviset 
kokemukset  

Työn sisällön 
köyhyys   

    Arvostuksen puute   
    Huonot työolot   
       
    Raha   
    Työ itsessään   
  Työnteon motiivit  Työporukka   
    Uramahdollisuudet   
    Vapaus   
    Vaihtelu   

 



 

 
      
  

Työntekijä- 
vuokrafirma     

      
 

Työntekijä- 
työllistävä firma     Toimijoiden 

suhteet      
  

Työntekijä- 
vakituiset     

      
  

Vuokratyöntekijä- 
vuokratyöntekijä     

       
       
       
  Syntyminen     

Luottamus  Edistävät tekijät     
  Heikentävät tekijät     
  Vuokratyön 

vaikutus 
    

       
      
      

Yksin 
vuokrattuna 

     
    

Työporukan 
koostumus  

Vuokratyöläisiä ja 
vakituisia 

      
      

Pelkästään 
vuokratyöläisiä 

       
     Ylhäällä 
    

Asema 
organisaatiossa  Keskellä 

      Alhaalla 
  Suhde työyhteisöön     
      
    Vapaa-aikana  

Tekemisissä 
vakituisten kanssa 

      
      

Ei ollenkaan 
tekemisissä 

       
    Yhteenkuuluvuuden  Eri edut 
    koetinkiviä  Eri työaika 
      Eri palkka 

     Työpaikan juhlat 
   Halu sitoutua   

Sitoutuminen 
työllistävään 
yritykseen    työorganisaatioon   

       
       
   Yhdentekevä   
  

Suhde yrityksen 
johtoon  Positiivinen   

    Negatiivinen   
       
   Yhdentekevä   
  

Suhde yrityksen 
tavoitteisiin  Edut yhtenevät   

    Edut ristiriidassa   
       
      
    

Kiinnittyy työllis-
tävään yritykseen   

      
  Menage a trois  

Kiinnittyy 
vuokrafirmaan   

      
    

Ei kiinnity 
kumpaankaan   

      
    

Kiinnittyy 
molempiin   

 



 

 
  Hyvät sitaatit     
  Loppukommentit     
  Työnsaantiprosessi     

 Työmuoto nyt     Vapaat noodit      
  

Työn sisällön 
kuvauksia     

  Keikkojen kesto     
      
  

Syy firmaan 
listautumiselle     

  Luottamuksesta     
  Lakiseikkoja     
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