
 

 

  

 

 

 

LAKKOJEN MONINAISET VAIKUTUKSET 

Asiantuntijanäkemyksiä ja tutkittua tietoa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ellinoora Helin 

         Tampereen yliopisto 

         Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 

         Sosiaalipolitiikan pro gradu –tutkielma 

         Syyskuu 2012 



 

 

TAMPEREEN YLIOPISTO  

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö  

 

HELIN, ELLINOORA: Lakkojen moninaiset vaikutukset – Asiantuntijanäkemyksiä ja 

tutkittua tietoa 

Pro gradu -tutkielma, 85 s., 2 liites.  

Sosiaalipolitiikka  

Ohjaaja: Satu Kalliola  

Syyskuu 2012  

         _______________________________________________________________________ 

Tämän pro gradu –tutkielman tarkoituksena on selvittää lakkojen mahdollisia vaikutuk-

sia työntekijöille, työnantajalle, valtiolle sekä lakon ulkopuolisille kansalaisille. Tutki-

mustehtävä on kaksiosainen: Ensimmäisenä tutkimustehtävänä on selvittää, mitä aikai-

semmat tutkimustulokset kertovat lakkojen vaikutuksista. Toisena tutkimustehtävänä on 

selvittää, mitä työelämän suhteiden asiantuntijat kertovat lakkojen vaikutuksista. Aikai-

sempien tutkimusten ja asiantuntijoiden käsitysten perusteella luodaan kattava kuva lak-

kojen vaikutuksista lakon osapuolille, valtiolle sekä lakon ulkopuolisille kansalaisille.  

Tutkimusaineisto koostuu aikaisemmista lakkoa koskevista koti- ja ulkomaisista tutki-

muksista ja artikkeleista sekä kolmen työelämän suhteiden asiantuntijan haastatteluista. 

Haastattelumenetelmänä käytetään asiantuntijoille suunnattua teemahaastattelua ja mo-

lempia aineistoja analysoidaan sisällönanalyysin avulla. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa ja asiantuntijahaastatteluissa esille nousseet lakon vaiku-

tukset olivat pitkälti yhteneviä tai toisiaan täydentäviä, sillä molemmista aineistoista 

nousi esille myös sellaisia lakon vaikutuksia, jotka eivät toisessa aineistossa tulleet esil-

le. Lakot vaikuttavat työntekijöiden talouteen, sillä palkankorotus lakon vuoksi on mah-

dollinen, mutta lakko aiheuttaa myös ansionmenetystä. Lakon lopulliset taloudelliset 

vaikutukset vaihtelevat paljon eri lakkojen välillä. Joskus lakossa menetetty ansio kor-

vautuu lakon avulla saaduilla palkankorotuksilla, joskus ei.  Lakot aiheuttavat työn-

antajalle lähes aina taloudellisia tappioita. Yrityksen tuotanto katkeaa, jonka vuoksi 

tuotteita ei saada myyntiin, yritys voi menettää lakon vuoksi asiakkaita tai yrityksen 

maine saattaa kärsiä. Työnantaja voi kuitenkin onnistua kuromaan kiinni lakosta aiheu-

tuneet tappiot ajan kuluessa. Lakot vaikuttavat myös valtioon, jossa lakko käydään. 

Maan koko vaikuttaa siihen, millaisia vaikutuksia lakolla on ja miten merkittäviä vai-

kutukset ovat maan taloudelle. Lakkojen runsas määrä voi lisäksi vähentää ulkomaisten 

investoijien kiinnostusta sijoittaa maahan. Vaikka lakko vaikuttaa aina jollain tavalla 

maan talouteen lyhyellä aikavälillä, useimmat lakot eivät nykypäivänä tuota merkittäviä 

tappioita maalle pitkällä aikavälillä. Lakon ulkopuoliset henkilöt kärsivät myös usein 

lakon negatiivisista vaikutuksista. Erityisesti julkisen sektorin lakot, kuten lakot tervey-

denhuollossa, julkisessa liikenteessä ja opetustoimessa, aiheuttavat suurta haittaa lakon 

ulkopuolisille kansalaisille. 

 

Lakon seurauksiin vaikuttavat useat eri tekijät, kuten lakon laajuus, kesto ja toimiala. 

Jotkut lakot ovat myös vaikutuksiltaan vakavampia kuin toiset. Vaikka lakon vaikutuk-

set voivat olla niin positiivisia kuin negatiivisiakin, tässä tutkielmassa nousi esille huo-

mattavasti enemmän lakon negatiivisia kuin positiivisia vaikutuksia. 

 

Avainsanat: lakko, työtaistelu, lakon vaikutus, lakon seuraus



 

 

UNIVERSITY OF TAMPERE 

School of Social Sciences and Humanities 

 

HELIN, ELLINOORA: Various effects of strikes – Expert opinions and researched data 

Master’s thesis, 85 pages, 2 appendix pages 

Social Policy 

Supervisor: Satu Kalliola 

September 2012 

______________________________________________________________________ 

The purpose of this Master's Thesis is to examine the possible effects of strikes to em-

ployee, employer, state and citizens outside of strike. The research problem is twofold: 

the first part of the research problem is to examine what the results of previous research 

tell about the effects of strikes. The second part of the research problem is to examine 

what labour relation experts tell about the effects of strikes. Based on the previous re-

search and the expert opinions, a comprehensive picture of the effects of strikes to the 

parties of the strike, to the state and to citizens outside of the strike is formed. 

 

The research data consist of domestic and foreign studies and articles on strikes and of 

interviews of three labour relations experts. The interview method is theme interview 

for experts and both the previous studies and the expert interviews are analyzed by con-

tent analysis. 

 

The effects of strikes that arose from the previous research and expert interviews were 

largely congruent or supplementary for from both research data emerged effects of 

strikes that did not appear on the other research data. Strikes affect the personal econ-

omy of the employee for a raise is a possible outcome of the strike but a strike also 

causes an income loss. The final economical effects of a strike vary greatly between dif-

ferent strikes. Sometimes the income loss during a strike is covered with a raise as an 

outcome of the strike, sometimes not. Almost always, strikes cause economic losses to 

the employer. The production of a company is halted which causes products not being 

sold, a company can lose clients because of a strike or the public image of a company 

can be damaged. The employer may be able to catch up on the losses caused by a strike 

over time. Strikes also affect the state in which the strike takes place. What kind of ef-

fects a strike has and how significant the effects are on the economy of the state are af-

fected by the size of the state. A large number of strikes can reduce the interest of for-

eign investors to invest in the state. Even though a strike always has short-term effects 

on the state, most of the strikes today do not cause significant long-term losses to the 

state. Persons outside the strike often suffer from the negative effects of the strike. Es-

pecially public sector strikes like strikes in healthcare, public transportation or education 

cause great harm for citizens outside the strike. 

 

The consequences of a strike are affected by many different factors like the scope, dura-

tion and field of industry of the strike. Some strikes have also more severe effects than 

others. Although the effects of strikes can be both positive and negative, the negative 

effects were more emphasized in this study. 
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1 JOHDANTO: KIINNOSTUKSEN KOHTEENA LAKKOJEN 

VAIKUTUKSET 

1.1  Tutkielman taustaa 

Työehtosopimusneuvottelut yhteiskunnallisena järjestelmänä ja yksittäiset sopimusneu-

vottelut eri aloilla nousevat uutisaiheiksi tämän tästä. Tavoitteena on saada uusi sopi-

mus voimaan välittömästi vanhan sopimuksen umpeuduttua, jotta vältyttäisiin niin kut-

sutulta sopimuksettomalta tilalta, joka mahdollistaa lakon aloittamisen. Usein uusi so-

pimus saadaan tehtyä ennen vanhan sopimuksen umpeutumista, mutta vuosittain sopi-

muksettomat tilat nousevat suuriksi uutisiksi mediassa.  

Vuonna 2011 raamisopimuskeskustelu oli erityisen kuuma puheenaihe, jota puitiin eri 

medioissa ympäri vuoden. Lopulta saman vuoden marraskuussa Suomeen syntyi uusi 

keskitetty työmarkkinaratkaisu, jota kutsutaan raamisopimukseksi. Raamisopimus on 

palkansaaja- ja työmarkkinakeskusjärjestöjen sopimus, jossa on päätetty muun muassa 

palkankorotusten rajoista. Raamisopimusta on verrattu vuonna 2008 alusta päättynee-

seen tulopoliittiseen kokonaisratkaisuun, mutta raamisopimus poikkeaa kuitenkin tu-

posta siinä mielessä, että malli asettuu tulopoliittisten kokonaisratkaisujen ja liittosopi-

musten välimaastoon. Raamisopimuksen toivotaan rauhoittavan työmarkkinoita. 

Myös yksittäiset lakot nousevat joskus suuriksi uutisaiheiksi. Esimerkiksi vuonna 2010 

ahtaajien lakosta käytiin kiivasta keskustelua mediassa ja kansan keskuudessa. Lisäksi 

lentoyhtiö Finnairin henkilöstön lakko, kaupan alan lakot ja kuljetusalan lakko olivat 

yleisiä puheenaiheita ympäri vuoden. Vuonna 2010 lakkoja käytiin myös poikkeukselli-

sen paljon, 191, joka on huomattavasti suurempi määrä kuin neljänä aikaisempana 

vuonna (Tilastokeskus 2011). Nämä lakot herättivät myös oman kiinnostukseni lakkoja 

ja erityisesti niiden vaikutuksia kohtaan. 

Lakko on jo pitkään ollut olennainen osa suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen toimin-

taa (Mertanen 2004, 21). Lakkojen määrä kuitenkin vaihtelee aikakausittain runsaasti-

kin. 1970-luvulla lakkojen määrä oli keskimäärin yli 1700 lakkoa vuodessa, 1980-lu-

vulla luku oli laskenut reiluun 1300 lakkoon vuodessa. Tultaessa 1990-luvulle lakkojen 

määrä laski rajusti, sillä 1990- luvulla käytiin vain enää noin 75 lakkoa vuodessa, mutta 
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2000-luvulla lakkojen määrä on taas hieman noussut, keskimäärin 120 lakkoon vuo-

dessa. (Tilastokeskus 2011.)  

Savolan (1968, 177) mukaan lakoilla on monenlaisia vaikutuksia ja jokaisesta lakosta 

syntyy taloudellisia tappioita jollekin osapuolelle. Lakon kustannukset voidaan jakaa 

karkeasti kolmeen ryhmään: lakon kustannukset työntekijälle, lakon kustannukset työn-

antajalle sekä lakon kustannukset kansantaloudelle. Lakossa työntekijät menettävät 

palkkaa, työnantajat menettävät voittoa ja kansantaloudelle koituu tuotannonmenetystä. 

Kaiken kaikkiaan lakon kustannukset voidaan saada laskemalla tuotannonmenetys, sillä 

kaksi muuta mainittua ryhmää voidaan sisällyttää siihen. Kuitenkaan kustannusten las-

keminen ei ole aivan yksinkertaista, vaikka tilastoja tarkastelemalla voisi kuvitella, että 

lakkojen suoranainen vaikutus tuotantoon on helposti laskettavissa. (Bernstein 1907, 

76–77.) Edellä mainittujen kustannusten lisäksi lakosta aiheutuu myös sosiaalisia tappi-

oita, joita ei kyetä mittaamaan numeroin (Savola 1968, 178). Sekä Savolan että Bern-

steinin lakkotutkimuksista on kuitenkin jo aikaa, joten heidän saamansa tulokset eivät 

välttämättä ole kaikilta osin verrattavissa nykypäivään. 

Lakkoja on tutkittu Suomessa jonkin verran. Tästä huolimatta lakkojen vaikutuksia ei 

juuri ole tutkittu. Tämä voi johtua siitä, että lakon vaikutuksia on vaikeaa tutkia, sillä 

jokaisella lakolla on mitä erilaisimpia vaikutuksia. Myös vaikutuksen vakavuus vaihte-

lee huomattavasti lakkojen välillä. Lisäksi on vaikea arvioida, mitkä vaikutukset ovat 

juuri lakosta johtuvia ja mitkä olisivat tapahtuneet myös ilman lakkoa. Eri tahojen vai-

kutusten arviointitavat poikkeavat myös usein suurestikin toisistaan, joten täysin luo-

tettavaa tulosta on vaikea saada. Kuitenkin ulkomailla, etenkin Kanadassa ja Iso-Britan-

niassa, on jo pitkään tutkittu lakon sosiaalisia, poliittisia sekä taloudellisia vaikutuksia ja 

tutkimuksissa on esitetty usein hyvin tarkkojakin arvioita lakkojen vaikutuksista (esim. 

Tang & Ponak 1986, Stengos & Swidinsky 1990 ja Alvi 2001). Suomessa lakkojen vai-

kutustutkimus on toistaiseksi kuitenkin ollut hyvin vähäistä. Muutamia tutkimuksia yk-

sittäisen lakon vaikutuksista on tehty, mutta lakkojen vaikutuksista yleensä ei ole tehty 

tutkimusta. Aihe on kuitenkin tärkeä ja aina ajankohtainen, sillä lakot ovat ja todennä-

köisesti tulevat myös vastaisuudessa olemaan osa yhteiskuntaa.  

Yksittäisen lakon aiheuttamat tappiot voivat olla huomattavasti suuremmat kuin saavu-

tetut hyödyt ja lakon negatiiviset vaikutukset ulottuvat usein myös kolmansiin osapuo-
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liin (Bruun, Mikkola & Muona 2011, 34). Rantanen (1986, 1) toteaakin, että vaikka la-

kolla on tarkoitus painostaa työnantajaa, haitallisimmat vaikutukset saattavat usein koh-

distua aivan muualle kuin työnantajaosapuoleen. Viime aikoina onkin käyty keskustelua 

lakkojen aiheuttamista haitoista juuri lakon ulkopuolella oleviin kansalaisiin. Tämä he-

rätti myös oman kiinnostukseni aiheeseen ja aloin pohtia, millaisia vaikutuksia lakoilla 

on ja mihin osapuoliin vaikutukset yleensä kohdistuvat. 

Tämän tutkielman tavoitteena on saada kuva lakkojen yhteiskunnallisista, taloudellisista 

ja sosiaalisista vaikutuksista.  Kiinnostuksen kohteena tässä tutkielmassa eivät kuiten-

kaan ole tarkat rahamääräiset taloudelliset vaikutukset eli tutkielmassa ei pyritä laske-

maan saatuja tai menetettyjä rahallisia tuloja. Vain joitakin tutkijoiden ja asiantuntijoi-

den laatimia arvioita voidaan esittää. Kiinnostus kohdistuukin aikaisempien lakkojen 

vaikutuksia selvittäneiden tutkimusten tuloksiin ja asiantuntijoiden näkemyksiin lakko-

jen vaikutuksista ja niiden kohdentumisesta eri tahoihin.   

1.2  Tutkimustehtävä ja tutkimuksen tavoite 

Tutkimuksen tavoite on siis kuvata monipuolisesti lakkojen vaikutuksia työntekijälle, 

työnantajalle sekä julkiselle sektorille. Lisäksi kiinnostuksen kohteena ovat lakkojen 

vaikutukset lakon ulkopuolisille kansalaisille. Tutkimuksen toteuttamiseksi oli kään-

nyttävä asiantuntijoiden puoleen, sillä aikaisempaa tutkimusta aiheesta on vähän. Lisäk-

si suurin osa aikaisemmista tutkimuksista on ulkomaisia, joten niitä ei välttämättä voi 

suoraan soveltaa Suomen tilanteeseen eri maiden välisten erojen vuoksi. 

Tutkimustehtävänä on kartoittaa aikaisempia koti- ja ulkomaisia tutkimustuloksia ja 

työelämän suhteiden asiantuntijoiden näkemyksiä lakkojen vaikutuksista ja myös ver-

rata näitä keskenään. Lisäksi pyrin selvittämään, millä tavoin lakko koskettaa sen ulko-

puolella olevia kansalaisia ja minkälaisia ovat lakon välittömät ja pitkäaikaiset vaiku-

tukset 

Tutkimuksen aihe on hyvin laaja, joten rajaus on vaikeaa. Kun aiempi tutkimus aiheesta 

on niukkaa, niin tietyn osa-alueen rajaaminen tutkimuksen ulkopuolelle ei ole miele-

kästä. Rajaaminen voisi aiheuttaa liian suppean kuvauksen.  
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Tutkimustehtävä on kaksiosainen: Ensimmäisenä tutkimustehtävänä on selvittää, mitä 

aikaisemmat tutkimukset kertovat lakkojen vaikutuksista. Toisena tutkimustehtävänä on 

selvittää, mitä työelämän suhteiden asiantuntijat kertovat lakkojen vaikutuksista. Aiem-

pien tutkimusten ja asiantuntijoiden käsitysten perusteella pyrin saamaan laajan kuvan 

lakkojen vaikutuksista. Käytän myös aiempaa tutkimustietoa apuna ja tukena tutkimuk-

sen suunnittelussa, tekemisessä ja analysoinnissa.  

Eskolan ja Suorannan (1998, 81) mukaan tieteellisessä tutkimuksessa teoria voi olla it-

seisarvo, päämäärä tai väline. Jos teoria on päämääränä, tutkimuksen tavoite on ole-

massa olevan teorian kehittäminen. Jos teoria on väline, sen on tarkoitus auttaa tutki-

muksen tekemisessä. Tässä tutkielmassa aikaisemmat tutkimukset lakkojen vaikutuksis-

ta toimivat välineenä, mutta olemassa olevaa teoriaa kuitenkin myös pyritään kehittä-

mään siinä mielessä, että pyrkimys on koota aiempien tutkimusten tuloksia yhtenäi-

semmäksi kokonaisuudeksi. 

Lakkojen vaikutusten kattavaan ja perusteelliseen tutkimiseen tarvittaisiin kuitenkin 

pitkäaikaista yhteiskuntatason seurantaa ja eri alojen asiantuntijoita. Tällaisen tutkimuk-

sen tekemiseen ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta tämän pro gradu -tutkielman puit-

teissa. Kuitenkin toivon saavani kattavan kuvan siitä, miten lakko vaikuttaa nykypäi-

vänä ja mihin tahoon lakon vaikutukset kohdistuvat. 

Yhteiskunnallisena ilmiönä lakko kuuluu työmarkkinoiden ja työelämän suhteiden maa-

ilmaan, jota kuvataan ja määritellään tietyillä käsitteillä ja jolla on oma lainsäädäntönsä. 

Seuraavassa luvussa esitellään tutkimuksen ymmärtämisen kannalta olennaisia käsitteitä 

sekä kuvataan lyhyesti Suomen lakkohistoriaa. 
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2  LAKKO YHTEISKUNNASSA: TOIMIJAT JA KÄSITTEET 

2.1 Työmarkkinaosapuolten esittelyä 

Käsite työmarkkinajärjestö tarkoittaa työntekijöiden tai työnantajien etujärjestöä. Niin 

työnantajat kuin työntekijätkin järjestäytyivät ensimmäisen kerran vuonna 1907, jolloin 

perustettiin ensimmäiset keskusjärjestöt. Keskusjärjestö on useiden eri työmarkkinajär-

jestöjen muodostama suuri järjestö. (Koskinen 1992, XI.) Suomessa työntekijöiden kes-

kusjärjestöjä ovat: 

1) Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry on työntekijäpuolen keskusjärjestö. 

SAK koostuu 22:sta julkisen sektorin, teollisuuden ja yksityisten palvelualojen am-

mattiliitoista ja edustaa yhteensä noin 1 040 000 työntekijää. (Kairinen 2009, 148.) 

2) Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry on koulutettujen ammattilaisten ja toimihenki-

löiden edunvalvontajärjestö. STTK:hon kuuluu 21 jäsenliittoa ja jäseniä on yhteensä 

noin 640 000. (Kairinen 2009, 148.) 

3) Akateemisesti koulutettujen toimihenkilöiden keskusjärjestö AKAVA ry on korkeasti 

koulutettujen palkansaajien ja ammatinharjoittajien keskusjärjestö, johon kuuluu 31 

jäsenliittoa. Akavaan kuuluu noin 498 000 jäsentä. (Kairinen 2009, 149.) 

Työnantajien keskusjärjestöjä on Suomessa neljä: 

 

1) Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry on yksityisellä sektorilla toimiva työnantajapuo-

len keskusjärjestö. EK on palvelualojen, teollisuuden ja rakennustoiminnan yritysten 

ja yhteisöjen sekä niiden muodostamien jäsenliittojen yhteenliittymä ja siihen kuu-

luu 16 000 yritystä, joiden palveluksessa on yhteensä noin 930 000 henkilöä. (Kairi-

nen 2009, 147.) 

 

2) Valtion työmarkkinalaitos VTML on valtion työnantaja- ja henkilöstöjohtamisen kes-

kusyksikkö. Valtion työmarkkinalaitos edustaa valtiotyönantajaa ja sen työnantaja-

kenttä koskee valtion virastoja, joiden palveluksessa on noin 85 000 henkilöä. (Val-

tionvarainministeriö 2012.) 
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3) Kuntatyönantajien etujärjestö KT (ennen Kunnallinen työmarkkinalaitos) on kunta-

alan työnantajajärjestö, joka ajaa kuntien etuja työmarkkinoilla. KT:n piirissä ovat 

kunnat ja kuntayhtymät sekä kunnalliset liikelaitokset ja niiden palveluksessa olevat 

palkansaajat. (Kuntatyönantajat 2011.) 

 

4) Kirkon työmarkkinalaitos on evankelis-luterilaisen kirkon työnantajan edunvalvontaa 

työmarkkina-asioissa hoitava työnantajakeskusjärjestö (Suomen evankelis-luterilai-

nen kirkko 2012). 

Ammattiliitto (myös ammattijärjestö) on keskusjärjestöön kuuluva liitto. Jokaiseen kes-

kusjärjestöön kuuluu useita ammattiliittoja, jotka edustavat tietyn ammattiryhmän pal-

kansaajia. (Ahtiainen 2011a, 12.) Ammattiyhdistys (myös ammattiosasto) on puolestaan 

ammattiliiton rekisteröity alayhdistys (Koskinen 1992, XI). Edellä mainitut järjestöt 

neuvottelevat työmarkkina-asioista keskenään keskusjärjestö-, liitto- ja paikallistasolla 

ja ovat siten toisilleen työmarkkinaosapuolia. 

Tilastokeskuksen mukaan palkansaajat luokitellaan sosioekonomisen asemansa mukaan 

toimihenkilöihin sekä työntekijöihin. Alemmat toimihenkilöt ovat palkansaajia, jotka te-

kevät toimisto- tai myyntityötä tai toimivat ammateissa, jotka ovat kehittyneet tavan-

omaisen toimisto- ja myyntityön pohjalta korvaten sen. Ylemmät toimihenkilöt ovat pal-

kansaajia, jotka soveltavat työtehtävissään laajasti teoreettista tietoainesta. Heidän teh-

tävissään on usein suhteellisen suuri itsenäisyys ja vastuu. Työntekijät ovat palkansaajia, 

jotka työskentelevät tavaroiden valmistuksen eri vaiheissa varsinaisissa tuotantotyön 

ammateissa tai tuotantotoimintaan välittömästi liittyvissä tehtävissä. Lisäksi he voivat 

suorittaa varasto-, jakelu-, tai kuljetustehtäviä. (Tilastokeskus 1989.) 

Tässä tutkimuksessa kansalaisia, jotka eivät ole lakossa, kutsutaan kolmanneksi osa-

puoleksi, suureksi yleisöksi tai lakon ulkopuolella oleviksi.  

2.2  Lakon määrittely 

Yksinkertaistaen ilmaistuna lakko on työntekijäpuolen toteuttama työtaistelutoimenpide. 

Lakon määrittely universaalisti on kuitenkin koettu hyvin ongelmalliseksi ja lakon omi-

naispiirteistä on käyty paljon keskustelua. Lakon määrittelyn vaikeus saattaa johtua 
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esimerkiksi siitä, että kaikissa maissa ei ole lakko-oikeutta ja tällöin työntekijät ovat 

ryhtyneet tiettyihin lakkoa muistuttaviin toimenpiteisiin, kuten joukkoirtisanoutumi-

seen. (Toivonen 1972, 9.) Bernsteinin (1907, 1) mukaan lakko on työtaistelutarkoituk-

sessa tapahtunut työnkeskeytys, jota työntekijät käyttävät saavuttaakseen tietyn tavoit-

teen. Knowlesin (1952, 1) näkemyksen mukaan lakko on tietyn joukon suorittama työn-

seisaus, jonka tarkoitus on painostaa niitä, jotka ovat riippuvaisia kyseisen työn tuottei-

den käytöstä tai myynnistä. Savola (1968, 11) on eri tutkijoiden käsityksiä tiivistämällä 

löytänyt lakolle kolme tunnusomaista piirrettä:  

1) Lakko on työn väliaikaista keskeyttämistä, jolloin työntekijöiden tarkoituksena ei ole 

lopettaa työsuhdetta. 

2) Lakolle on ominaista, että on asetettu jokin päämäärä, jonka työntekijät yrittävät la-

kollaan saavuttaa. 

3) Lakko on aina joukkotoimintaa. Näin siitäkin huolimatta, että yhden avainasemassa 

olevan työntekijän työstä kieltäytyminen saattaa aiheuttaa työantajalle huomattavia 

taloudellisia tappioita. 

Toivonen (1972, 10) on esittänyt lisähuomiona Savolan listauksen toiseen kohtaan, että 

olisi mielekkäämpi sanoa ”lakolle on sen alkaessa ominaista tietty etukäteen asetettu 

päämäärä”, sillä lakon päämäärä voi muuttua lakon jatkuessa suunniteltua pidempään.  

Kairinen (2009, 475–476) on puolestaan tehnyt laajemman määrittelyn, jossa on otettu 

huomioon kaikki työtaistelutoimenpiteet. Määrittelystä on nähtävissä samat tunnusmer-

kit, jotka Savolan (1968, 11) mukaan ovat lakon tunnusmerkkejä. Kairisen määritelmä 

sisältää kuitenkin myös muut työtaistelutoimenpiteet kuin lakot. Hänen mukaansa työ-

taistelutoimenpiteen tunnusmerkit ovat seuraavanlaisia: 

1) Painostustarkoitus ja joukkoluonne. Työtaistelutoimenpiteen on oltava luonteel-

taan joukkotoimenpide, jotta se täyttää työtaistelutoimenpiteen tunnusmerkit. Tällai-

sen kollektiivisen toiminnan olemassaolo päätellään siitä, onko toimenpiteen takana 

useampien tekijöiden yhteisiä tarkoitusperiä. Jos painostustoimenpiteeseen on ryh-

dytty yhteistuumin, joukkoluonteisuutta edellyttävä kriteeri täyttyy. Työtaistelutoi-

menpiteessä mukana olevien henkilöiden lukumäärällä ei sinänsä ole merkitystä, 

mutta yksittäisen työntekijän kieltäytyminen työstä ei ole työtaistelutoimi ellei sen 



 

8 

taustalla ole joukkoluonteista painostusta. Työnantajien toteuttamia työtaistelutoi-

menpiteitä puolestaan arvioidaan sen kautta, kohdistuuko toimenpide joukkoon työn-

tekijöitä vai ei. Painostustarkoitus taas arvioidaan siitä, onko toimenpiteellä yritetty 

painostaa vastapuolta tai kolmatta osapuolta, jotta hän hyväksyisi tietyn vaatimuksen. 

Myös vastalauseena suoritettu toimi, kuten ulosmarssi, tulkitaan painostustoimeksi. 

 

2) Tehokkuus. Työtaistelutoimenpiteen tulee olla jokseenkin tehokas. Pelkät puheet 

työtaistelutoimenpiteestä eivät riitä, mutta sen sijaan vakavasti otettavat uhkaukset 

työtaisteluun ryhtymisestä voivat olla työtaistelutoimenpiteitä. Esimerkiksi ammatti- 

tai työnantajajärjestön ilmoittama lakon tai työsulun uhka on työtaistelutoimenpide, 

vaikka uhkaa ei toteutettaisi. 

 

3) Liittyminen työsuhteisiin. Työtaistelutoimenpiteen tulee liittyä jollain tavalla työ-

suhteisiin. Työsuhteisiin liittyminen voi olla myös välillistä, esimerkiksi niin, että 

toimenpide on toteutettu taloudellisena boikottina, mutta työmarkkinajärjestöllä, joka 

on boikotin takana, voi olla työsuhteisiin liittyviä tarkoitusperiä. Lakolla ja työsululla 

on puolestaan välitön liityntä työsuhteisiin, sillä ne merkitsevät jo itsessään työsuh-

teen ehtojen vastaista käyttäytymistä, jonka lisäksi ne usein koskevat työehtoja.  

Kunnallisessa virkaehtosopimuslaissa (6.11.1970/669) ja valtion virkaehtosopimuslaissa 

(6.11.1970/664) lakon määritellään olevan ”viranhaltijayhdistyksen kuntaan tai kuntain-

liittoon/valtioon kohdistamaa työnseisausta, jonka tarkoituksena on vastapuolen pai-

nostaminen työriidassa keskeyttämällä työnseisauksen piiriin kuuluvien viranhaltijoi-

den/virkamiesten kaikkien virkatehtävien suorittaminen.”  

Työtaistelutoimet käsittävät lakkojen lisäksi työntekijöiden hidastustoimet, ylityökiellot 

tai yrityksen asettamisen saartoon, joka tarkoittaa, että järjestäytyneet työntekijät sitou-

tuvat olemaan hakematta yrityksen työpaikkoja tai ostamasta sen tavaroita ja palveluita. 

Käsitettä pidetään kuitenkin yleisesti hyvin laajana ja se voi lähtökohtaisesti koskea 

kaikenlaisia painostustoimia. (Bruun & von Koskull 2004, 130.) 

Työtaistelutoimenpidettä ei ole Suomessa määritelty laissa. Sen sijaan Suomen oikeus-

käytännössä työtaistelutoimenpiteen on katsottu olevan sellainen toimenpide, jonka ta-

voitteena on vastapuolta painostamalla saada myönnytyksiä. Työtaistelun tulee lisäksi 
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olla joukkotoimenpide sekä sillä tulee ajaa vaatimuksia, jotka liittyvät työolosuhteisiin 

jollain tapaa. Missään ei ole kuitenkaan määritelty, miten tehokas toimenpiteen on ol-

tava ollakseen työtaistelutoimenpide. (Bruun & von Koskull (2004, 130–131.) Kuiten-

kin Kairisen (2009, 476) mukaan juuri tehokkuus on yksi työtaistelutoimenpiteen tun-

nusmerkeistä.  

Työnantajat voivat käyttää työsulkua työtaistelutoimenaan. Sitä käytetään lähinnä lak-

kojen vastatoimena ja käytännössä työsulku tarkoittaa, että kaikkia työntekijöitä este-

tään tulemasta työhön riippumatta siitä, ovatko he lakossa vai eivät. (Bruun ym. 2011, 

13.) Työsulun tarkoituksena on painostaa työntekijät hyväksymään työnantajien asetta-

mat ehdot (Savola 1968, 17). 

 2.3  Lakon muodot 

Lakko voidaan toteuttaa monella eri tavalla ja lakkoja voidaan myös luokitella eri ryh-

miin monin perustein. Suomessa usein lakot luokitellaan niiden strategian perusteella, 

joista tunnetuimmat ovat (Warneck 2007, 13): 

Istumalakko, jossa työntekijät keskeyttävät työnteon kokonaan, mutta eivät kuitenkaan 

poistu työpaikalta. Istumalakossa työntekijät saattavat ”käydä” työssä montakin päivää 

ilman, että he varsinaisesti tekevät työtä.  

Italialainen lakko eli hidastuslakko (work-to-rule) on lakko, jossa työntekijät tekevät 

työtä, mutta normaalia hitaammin ja jokaista sääntöä pikkutarkasti noudattaen ja tehden 

vain sen mitä työnantaja käskee. Työntekijät pitävät kiinni täsmälleen niistä työtehtä-

vistä kuin työsopimuksessa on sovittu ja noudattavat turvallisuusmääräyksiä tarkasti. 

Osalakossa puolestaan lakkoon ryhtyvät vain merkittävimpien työkohteiden erityisen 

tärkeässä asemassa olevat työntekijät.  

Osittaisessa lakossa vain osa työntekijöistä lopettaa työnteon yrityksessä muiden jatka-

essa normaalisti työntekoa. 

Pistelakossa työntekijät keskeyttävät työnteon eri pisteissä hyvin lyhyeksi ajaksi, muu-

tamiksi tunneiksi ja toisinaan vain minuuteiksi.  
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Porrastetussa lakossa toimeenpannaan lyhyitä lakkosarjoja tietyn ajan sisällä. 

Työehtolakko, jossa työntekijät vaativat työnantajaltaan muutoksia työsuhteeseensa ja 

ilmaisevat vaatimuksensa jättämällä neuvottelujen jälkeen työpaikkansa kuitenkin sään-

töjä noudattaen.  

Valikoiva lakossa lakko keskittyy vain yksittäisen toimialan tai yrityksen tiettyihin 

osiin. 

Varoituslakko on lyhyt lakko ennen varsinaisen lakon alkamista. 

Vuorottelevassa lakossa vain osa työntekijöistä on kerrallaan lakossa ja kun lakossa 

oleva ryhmä jatkaa työntekoa, seuraava ryhmä aloittaa lakkoilun.  

Yleislakko on myös yksi lakon strateginen muoto. Yleislakossa suurin osa tai jopa kaik-

ki järjestäytyneistä työntekijöistä kieltäytyy tekemästä työtään. Yleislakon syy voi olla 

taloudellinen, myötätuntoa osoittava tai yleislakkoa voidaan käyttää aseena pyrittäessä 

hankkimaan työntekijöille uusia lakeihin perustuvia oikeuksia. Yleislakko on hyvin har-

vinainen lakon muoto, eikä sitä nykypäivänä juuri käytetä. (Savola 1968, 12–13, War-

neck 2007, 13.) 

Luonteeltaan lakko voi olla esimerkiksi myötätuntolakko, joka tarkoittaa, että lakko on 

toimeenpantu toisen ammattiryhmän tukemiseksi sen työtaistelutoimissa. Lakko voi 

myös olla poliittinen lakko, jolloin se kohdistuu hallituksen tai muun elimen politiikan 

kielteisiä vaikutuksia vastaan. Poliittisen lakon tavoitteena voi lisäksi olla työntekijöille 

haitallisten organisatoristen vaikutusten estäminen tai kansallisten sekä ylikansallisten 

säännösten muuttaminen tai säilyttäminen. Myötätuntolakot ovat useissa maissa lailli-

sia, mutta puhtaasti poliittiset lakot ovat useimmissa maissa kiellettyjä. Vain Suomessa, 

Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa, Irlannissa ja Italiassa puhtaasti poliittiset lakot ovat sal-

littuja. Tosin joissain maissa vain lyhytaikaiset poliittiset lakot hyväksytään, jolloin niitä 

ei varsinaisesti voida pitää lakkoina vaan mielenosoituksina. (Bruun ym. 2011, 33–34.) 

Savolan (1968, 15–16) mukaan lakoissa olennaisin ryhmittely on jako korpi- ja järjes-

tölakkoihin. Korpilakko on toteutettu vastoin ammattiliiton sääntöjä eikä ammattiliitto 

ole tukemassa lakkoa. Korpilakoissa ei noudateta työehtosopimusta eikä lakia. Järjestö-

lakko puolestaan on toteutettu ammattiliiton sääntöjä noudattaen ja ammattiliitto on la-
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kon takana. Lakot voidaan erottaa toisistaan myös laillisuuden perusteella eli onko lak-

ko aloitettu rikkomatta työehtosopimusta ja lakia vai ei. Alasoinin (1985, 120) mukaan 

Suomessa suurin osa lakoista on sopimuksen vastaisia eli niin sanottuja laittomia lakko-

ja. Laiton lakko voi olla sekä korpilakko että järjestölakko. 

2.4  Lakkoja koskeva lainsäädäntö 

2.4.1  Lakko-oikeus 

Vuonna 1961 Euroopan sosiaalisen peruskirjan 6 § 4 artiklassa säädettiin ensimmäisen 

kerran lakko-oikeudesta kansainvälisessä sopimuskäytännössä. Kuudes pykälä määrit-

telee lakon ihmisoikeudeksi ja tämä säännös oli ensimmäinen kansainvälisiin sopimuk-

siin mukaan otettu säännös, jolla tunnustettiin työntekijöiden oikeus lakkoon. (Bruun 

ym. 2011, 35, 81.)  

Suomen työrauhaa sekä työtaisteluoikeutta säädellään niin kansallisella kuin kansainvä-

liselläkin tasolla. Työrauhaa ja työtaisteluoikeutta koskevia sopimuksia ja lakeja ovat 

työehtosopimuslaki (26.10.2001/864), työsopimuslaki (26.1.2001/55), laki työriitojen 

sovittelusta (27.7.1962/420), EU:n perusoikeusasiakirja, Euroopan ihmisoikeussopimus 

ja Kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimus numero 87.  Demokraattisessa yh-

teiskunnassa lakko on työntekijöille kuuluva oikeus, jonka on katsottu Euroopan ihmis-

oikeustuomioistuimessa olevan oleellinen osa työntekijöiden järjestäytymisoikeutta. 

(Bruun ym. 2011, 18.) 

2.4.2  Työehtosopimus ja työrauhavelvollisuus 

Työehtosopimus on keskeinen tapa säännellä työelämää. Ensimmäinen työehtosopi-

muslaki säädettiin vuonna 1922 ja näin ollen järjestövoiman käytölle annettiin lakisää-

teinen tunnustus (Mertanen 2004, 21). Työehtosopimuksella valtakunnalliset työnan-

taja- ja työntekijäliitot sopivat ehdoista, joita työsuhteissa on noudatettava. Tällaisia 

ovat muun muassa työaika ja ylityökorvaukset, lomat, palkat ja palkankorotukset sekä 

työtaistelutoimet. Euroopan Unionin komission määritelmän mukaan työehtosopimus 

on työnantajan ja ammattiliiton, työnantajajärjestön ja ammattiliiton tai keskusjärjestö-

jen välisten työmarkkinaneuvottelujen avulla saatu sopimus. Sopimus sääntelee sen 

osapuolten suhteita sekä yksittäisten työntekijöiden kohtelua.  Lisäksi sopimuksessa on 
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määritelty asianomaisten työntekijöiden palkat ja työehdot. (Bruun ym. 2011, 12; Kos-

kinen 1992, 3.) Työ- ja elinkeinoministeriön julkaiseman selvityksen mukaan vuonna 

2011 työehtosopimusten piiriin kuului Suomessa 89,5 prosenttia palkansaajista, joka on 

huomattava osa kaikista palkansaajista (Ahtiainen 2011b, 5). Suomessa työehtosopi-

muksilla pyritään takaamaan työrauha sopimuskauden ajaksi eli työnantaja pyrkii työeh-

tosopimuksen solmimisen avulla ikään kuin ostamaan työrauhaa työntekijältä. Työnte-

kijät puolestaan turvaavat työehtosopimuksen avulla vähimmäistyöehdot sopimuskau-

den ajaksi. (Koskinen 1992, 25.) 

Työrauhavelvollisuus tarkoittaa työtaistelutoimista pidättäytymistä tai niiden rajoitta-

mista. Työrauhavelvollisuudesta ei yleensä säädetä lailla, vaan sääntely tapahtuu sopi-

muspohjaisesti ja sen normatiivisena lähtökohtana on periaate, jonka mukaan sopimus 

sitoo sen osapuolia (pacta sund servanda). Kansallisella tasolla työrauhavelvollisuuden 

sääntely perustuu useimmiten yksittäisten työehtosopimusten määräyksiin, joiden mu-

kaan osapuolet sitoutuvat olemaan ryhtymättä työtaistelutoimiin sopimusta koskevissa 

asioissa tai sopimuksen voimassa ollessa. Tämän lisäksi osapuolten on ratkaistava työ-

riitansa sovittelun avulla. Suppeammassa merkityksessä työrauhavelvollisuus liittyy 

työehtosopimusten sitovuuden kunnioittamiseen niin, ettei työtaisteluun ole lupa ryhtyä 

sellaisessa asiassa, josta on työehtosopimuksessa sovittu.  (Bruun ym. 2011, 13–16.)  

Työrauhavelvollisuus voidaan jakaa aktiiviseen ja passiiviseen työrauhavelvollisuuteen. 

Passiivinen työrauhavelvollisuus tarkoittaa, etteivät tietyt tahot saa ryhtyä sellaisiin työ-

taistelutoimenpiteisiin, jotka kohdistuvat voimassaolevaan työehtosopimukseen tai työ-

ehtosopimuksen johonkin määräykseen. Tällaiset työtaistelutoimenpiteet, jotka koh-

distuvat työehtosopimuslakia vastaan, ovat kiellettyjä. Passiivinen työrauhavelvollisuus 

koskee työehtosopimuksen osapuolia, työnantajia ja sopimukseen muuten sidottuja yh-

distyksiä. Näiden lisäksi passiivinen työrauhavelvollisuus koskee niin kutsuttuja suos-

tujayhdistyksiä, esimerkiksi keskusjärjestöjä. (Kairinen 2009, 476–477.) 

Aktiivinen työrauhavelvollisuus puolestaan kohdistuu ainoastaan työehtosopimukseen 

sidottuihin yhdistyksiin, ei työantajiin eikä suostujayhdistyksiin. Nämä yhdistykset ovat 

velvollisia pitämään huolta, että niiden alaiset työntekijät, työnantajat ja yhdistykset, 

joita sopimus koskee, pidättäytyvät kielletyistä työtaistelutoimenpiteistä. Esimerkiksi 

yhdistykseen kohdistuva, ilman järjestöjen päätöstä aloitettu lakko edellyttää, että yh-
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distyksen on ryhdyttävä riittäviin toimenpiteisiin työrauhan palauttamiseksi. (Kairinen 

2009, 477.) Työrauhan puolestaan voidaan ajatella olevan tila, jossa työtä voidaan tehdä 

ja teettää ilman työntekijöistä ja työnantajista johtuvia työnteon katkeamisia tai muita 

työtaistelutoimia (Bruun ym. 2011, 16). 

Työehtosopimuslain (TEhtoL) mukaan Suomessa vallitsee kuitenkin vain relatiivinen 

työrauhavelvollisuus, joka tarkoittaa, että työtaisteluvapaus on olemassa myös työehto-

sopimuksen voimassa ollessa. Sallittuja työtaistelutoimenpiteitä ovat kaikki sellaiset, 

joita ei ole kielletty. Kiellettyjä työtaistelutoimenpiteitä ovat ainoastaan ne, jotka koh-

distuvat työehtosopimukseen kokonaisuudessaan tai työehtosopimuksen yksittäiseen 

määräykseen. Sallittuja työtaistelutoimenpiteitä ovat esimerkiksi poliittiset työtaistelut 

ja muut tilanteet, joissa kohteena ei ole työehtosopimus kokonaisuudessaan tai jokin 

työehtosopimuksen säännös tai jokin TEhtoL:n normi. Lisäksi sallittuja ovat puhtaat 

myötätuntotyötaistelut, joita ovat sellaiset tukityötaistelut, joilla ei pyritä millään tavalla 

vaikuttamaan omaan työehtosopimukseen. Kuitenkin, jos tuettava työtaistelu on laiton, 

on myös myötätuntotyötaistelu laiton.  Sallittuja työtaistelutoimenpiteitä kutsutaan lail-

lisiksi työtaisteluiksi ja kiellettyjä kutsutaan laittomiksi tai sopimuksen vastaisiksi työ-

taistelutoimenpiteiksi. (Kairinen 2009, 478–479; Bruun & von Koskull 2004, 130.) 

Työehtosopimuslain 7 §:n mukaan työntekijäosapuoli voi joutua maksamaan sopimuk-

sen vastaisen lakon toimeenpanosta hyvityssakkoa, jonka suuruus on korkeintaan 

29 500 euroa (7.6.1946/436). 

2.4.3  Työriitojen sovittelu 

On yhteiskunnan kannalta edullista, etteivät riidat ja neuvottelut sopimuksettoman tilan 

aikana johda liian helposti lakkoon tai työsulkuun. Tästä johtuen laissa työriitojen so-

vittelusta kielletään lakkoon tai työsulkuun ryhtyminen työriidan johdosta ellei vasta-

puolelle sekä valtakunnansovittelijalle ole toimitettu kirjallista ilmoitusta lakosta tai 

työsulusta viimeistään kahta viikkoa ennen työnseisauksen alkamista.  Ilmoitusvelvolli-

suuden tarkoituksena on antaa mahdollisuus löytää sopu osapuolten välille neuvottelu-

jen avulla ennen työnseisauksen alkamista. Neuvotteluihin on työriitalain mukaan osal-

listuttava eli Suomessa on voimassa pakkosovittelu. Pakkosovintoa Suomessa sen sijaan 

ei ole eli työriidan osapuolia ei voida lailla pakottaa hyväksymään sovittelijan tekemää 

sovintoehdotusta. (Bruun & von Koskull 2004, 149.) 
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Työtaistelun sovitteluorganisaatio muodostuu valtakunnansovittelijasta ja tarpeellisesta 

määrästä piirisovittelijoita. Sovittelutehtävää varten voidaan myös asettaa tilapäinen so-

vittelija tai sovittelulautakunta. Valtakunnansovittelijan (sovittelu)tehtäviin kuuluu huo-

lehtia työriitojen sovittelutoiminnasta koko maassa. (Koskinen 1992, 147–148.) 

2.4.4  Yhteiskunnalle vaarallisten työtaisteluiden rajoittaminen 

Rantanen käsitteli jo vuonna 1986 tutkimuksessaan yhteiskunnalle vaarallisen työtais-

telutoimenpiteen määritelmää ja työtaistelutoimien ehkäisemistä lailla (Emt., 5). Kes-

kustelua työtaistelutoimenpiteen yhteiskuntavaarallisuudesta käydään kuitenkin yhä, jo-

ten Rantasen tutkimus on ajankohtainen tänäkin päivänä. 

Ongelmallista Rantasen (1986, 5–6) mukaan on pitkään ollut se, miten määritellään yh-

teiskunnalle vaarallinen työtaistelu. Täsmällisen määritelmän esittämisen on nähty ole-

van hyvin hankalaa, jopa mahdotonta. Sopimuksessa tai laissa on juridisteknisesti mah-

dollista määritellä yhteiskunnalle vaarallinen työtaistelutoimenpide, mutta ongelmana 

määrittelyssä on ollut se, luetellaanko määritelmässä erilaisia yhteiskunnalle välttämät-

tömiä ja tärkeitä toimintoja yksityiskohtaisesti vai onko määritelmä yleisessä muodossa.  

Yhteiskuntavaarallisuuden käsitteen on nähty olevan subjektiivinen sekä riippuvainen 

sen hetkisestä tilanteesta. Perinteisesti yhteiskunnalle vaarallisen työtaistelutoimenpi-

teen on nähty olevan sellainen, jonka haitalliset vaikutukset kohdistuvat työtaistelun ul-

kopuolella oleviin ihmisiin tai koko yhteiskuntaan. Yhteiskunnalle vaarallinen työtais-

telutoimenpide voi esimerkiksi vaarantaa maan sisäisen tai ulkoisen turvallisuuden tai 

aiheuttaa yksityisen kansalaisen hengen ja terveyden vaarantumisen. Lisäksi työtaiste-

lutoimenpide on toisinaan katsottu yhteiskunnalle vaaralliseksi myös silloin, kun se ei 

kohdistu suoranaisesti yhteiskunnalle elintärkeisiin toimintoihin, mutta voisi aiheuttaa 

vakavaa vahinkoa kansantaloudelle. (Rantanen 1986, 5.) 

Nykyisin yhteiskunta on aiempaa haavoittuvampi työtaistelun vaikutuksille. Eri yhteis-

kunnan alueilla suoritettavat toiminnot ovat esimerkiksi nykyisin enemmän riippuvaisia 

toisistaan, minkä lisäksi pienellä ryhmällä työntekijöitä voi olla keskittyneitä työtehtä-

viä, joiden suorittaminen on välttämätöntä sen takaamiseksi, että monet muut työntekijät 

voivat suorittaa omat työtehtävänsä. Näitä pieniä ryhmiä on kutsuttu nimellä avainryh-

mät ja niiden asemaa on myös pohdittu runsaasti eri yhteyksissä. Erityisesti huomiota 
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on kiinnitetty siihen, että avainryhmät pystyvät vaatimaan itselleen parempia sopi-

musehtoja kuin muilla työntekijöillä on. Vuosien saatossa on tehty useita esityksiä, joi-

den mukaan avainryhmiä koskeva työriita olisi mahdollista ratkaista käyttämällä pak-

kosovintomenettelyä. Suomessa ei kuitenkaan ole toistaiseksi käytössä pakkosovinto-

menettelyä. (Rantanen 1986, 6.) 

Joidenkin ammattiryhmien, kuten lääkärien, poliisien ja palomiesten lakko-oikeutta on 

yleensä rajoitettu, sillä näiden on katsottu olevan yhteiskunnan kannalta kriittisiä am-

mattiryhmiä. Tällaiset ammattiryhmät ovat lakon aikanakin velvoitettuja tekemään suo-

jelutyötä, mutta toimisto- ja hallinnollinen työ jätetään tekemättä. Suojelutyöllä tar-

koitetaan työtä, jonka tekeminen työtaistelun aikana on välttämätöntä kansalaisten hen-

gen tai terveyden turvaamiseksi tai sellaisen omaisuuden suojelemiseksi, joka työtais-

telun johdosta vaarantuu. (6.11.1970/664.)  

2.5  Lakot Suomessa  

Suomen ensimmäisenä lakkona on pidetty Turun ahtaajien lakkoa vuonna 1491. 

(Alasoini 1985, 1). Lakko erosi nykyaikaisesta lakosta kuitenkin suuresti. Lakkojen 

luonne on muuttunut vuosien saatossa valvomattomasta ja purkauksenomaisesta lakosta 

organisoituun ja suunnitelmalliseen lakkoon, jolle on asetettu selkeä päämäärä. Sekä 

lakkojen toteutustavat että syyt ovat siis aikojen saatossa muuttuneet huomattavan pal-

jon. Ensimmäisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä lakot olivat lähinnä työn-

antajien ja työntekijöiden välisiä taisteluita. Lakkojen syyt muuttuivat sotia edeltäneestä 

ajasta sikäli, että enää ei tarvinnut taistella työehtosopimusten saamisesta vaan lakkoilu 

kohdistui työehtosopimusten sisältöön. (Mertanen 2004, 21–22.)  

Nummila (2009, 2007) tiivistää Suomen työtaistelut 1800-luvun lopulta tähän päivään: 

Palkansaajien määrä alkoi kasvaa Suomessa nopeasti 1800-luvun lopulle tultaessa ja 

samoihin aikoihin toteutettiin myös ensimmäisiä organisoituja työtaisteluja. Työtaiste-

luiden määrä alkoi kasvaa Suomessa 1900-luvun alusta alkaen ja vuonna 1917 Suomen 

itsenäistymisen ja poliittisen liikehdinnän yhteydessä työtaisteluja käytiin jo hyvin ah-

kerasti. Työtaisteluiden määrä väheni 1920-luvun alkupuolella, mutta vuosikymmenen 

lopulla lakkojen määrä kasvoi. Vuonna 1927 lakoissa menetettyjen työpäivien määrä 



 

16 

kohosi ennätyksellisen suureksi, mutta 1930-luvulla työtaistelutoiminta oli jälleen vä-

häisempää, mikä johtui vuosikymmenen alkupuolen lamasta sekä vuosikymmenen lop-

pupuolen poliittisesti epävakaista olosuhteista. (Emt., 2007.) 

1940-luvun lopulla valtion tavoitteena oli työrauhan säilyttäminen sotakorvauksien 

maksamisen vuoksi. Vuonna 1945 valtio teki palkkasäännöstelypäätöksen, jossa määri-

teltiin palkan määräytymisen piirteet ja ohjetuntipalkat. Osittain palkkasäännöstelyn 

vuoksi työtaistelujen määrä oli suhteellisen pieni aina vuoteen 1948 asti. Palkkasään-

nöstelyt päättyivät tammikuussa 1950, mikä johti laajoihin teollisuuden alojen työriitoi-

hin ja vuodesta 1950 tulikin suurin työtaisteluvuosi, joka Suomessa oli koskaan ollut. 

Palkkasäännöstelyyn palattiin taas vuoden 1950 lopulla ja vuonna 1951 työmarkkina-

osapuolet sopivat niin kutsutun linnarauhan, jonka tarkoituksena oli hintojen ja palkko-

jen korotusten estäminen. Linnarauhan vuoksi työtaistelutoiminta oli hyvin vähäistä 

Suomessa 1951–1955. (Nummila 2009, 176–177.) 

Vuonna 1956 ajauduttiin jälleen vaikeaan tilanteeseen, kun maataloustuottajat nostivat 

hintoja ja hallituksen toimintakyky oli heikko presidentinvaalien vuoksi. SAK vaati 

maataloustuotteiden hintojen alentamista tai palkkojen nostamista, mutta sopimukseen 

ei päästy. Tämän seurauksena SAK aloitti 1.3.1956 yleislakon, josta tuli Suomen histo-

rian suurin työtaistelu. Kaiken kaikkiaan vuonna 1956 työtaisteluissa menetettiin lähes 7 

miljoonaa työpäivää. Yleislakko päättyi sopimukseen palkankorotuksista, mutta kuiten-

kin työtekijöiden hyöty jäi pieneksi veronkorotusten ja hintojen nousun vuoksi. (Num-

mila 2009, 177.) 

Yleislakon jälkeen ammattiyhdistysliike oli hajanainen ja teollisuusalojen ammattiliitot 

jakaantuivat SAK:hon ja Suomen ammattijärjestöön. Ammattiyhdistys oli hajanainen 

osittain poliittisista syistä ja Suomen ammattijärjestöä hallitsikin SDP kun taas SAK:ta 

hallitsivat muut vasemmistopuolueet. Vuoden 1956 yleislakon jälkeen ja ennen 1970-

luvun alkua Suomessa ei ollut muita suuria työtaisteluja kuin 1963 vuoden virkamies-

lakko, sillä työväenliikkeen hajaannus vähensi ammattiyhdistysten joukkovoimaa. Am-

mattiyhdistysliike alkoi eheytyä hiljalleen ja samalla punamultahallituksesta tuli vallit-

seva hallituskokoonpano. Näissä olosuhteissa syntyi voimakas ajatus suomalaisten elin-

tason nousua hidastavasta inflaatiokierteen katkaisusta. Tämän ajatuksen seurauksena 

kehitettiin suomalainen tulopolitiikka, jossa ajatuksena oli sopia palkoista, valtion talo-
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uspolitiikasta ja tuottajahinnoista samanaikaisesti valtiovallan, työmarkkinajärjestöjen ja 

maataloustuottajien kesken. Ensimmäinen tulopoliittinen kokonaisratkaisu syntyi 1968 

ja tämän jälkeen Suomessa onkin tehty enemmän tupo-sopimuksia kuin liittokohtaisia 

sopimuksia. (Nummila 2009, 177.) 

Lakkojen määrä kasvoi taas huomattavasti 1970-luvun alussa ja silloin myös korpilakot 

olivat yleisiä. Vuosi 1973 oli yksi Suomen vilkkaimmista lakkovuosista ja erityistä oli 

myös se, että tuona vuonna käydyistä lakoista vain yksi sadasta oli laillinen. Politiikan 

merkitys työtaistelutoiminnassa väheni jonkin verran 1980-luvulla, mutta lakot olivat 

yhä yleisiä. Lisäksi toimihenkilöiden lakot yleistyvät huomattavasti. (Nummila 2009, 

178.) 

1990-luvulla työtaisteluiden määrä putosi 1960-luvun tasolle ja suurin syy tähän oli 

vuosikymmenen alun syvä lama. Huoli työpaikan menettämisestä oli suuri työttömyy-

den noustessa lähes 20 prosenttiin eikä lama-aikana taisteltu palkkojen korottamiseksi, 

vaan tehtiin puolestaan harvinaisia nollakorotuksiin perustuvia työehtosopimuksia. 

Yleisin työtaistelun muoto 1990-luvun alussa oli korkeintaan päivän kestävät ulosmars-

sit, joiden syynä olivat työnantajien suunnitelmat työvoiman vähentämisestä. Merkittä-

vimmät laman jälkeiset lakot käytiin hoitoalalla sekä palo- ja pelastusalalla. Näissä la-

koissa pelastustehtävien ja terveydenhuoltoalan lakko-oikeudet nousivat erityisesti esil-

le. (Nummila 2009, 179.) 

Vuonna 2005 käytiin paperiteollisuudessa suuri työtaistelu, jonka arvioitiin johtuvan sii-

tä, että työntekijäpuoli ja työantajapuoli olivat eri mieltä metsäteollisuuden tulevai-

suudennäkymistä. Ennen tätä yhtä suuri työtaistelu teollisuudessa oli käyty 1970-

luvulla. Vuonna 2007 terveyden- ja sosiaalialan koulutetun henkilöstön ammattijärjestö 

Tehy ilmoitti jäsentensä joukkoirtisanoutumisesta, jotta palkankorotusneuvottelut no-

peutuisivat. Joukkoirtisanoutuminen jäi kuitenkin toteutumatta kun osapuolet hyväksyi-

vät sovittelulautakunnan sovintoesityksen viime hetkellä. (Nummila 2009, 19.)  

Vuonna 2010 Suomessa lakkojen määrä nousi aikaisempiin vuosiin nähden. Vuonna 

2010 käytiin yhteensä 191 lakkoa. Lakkoihin osallistui yhteensä 137 526 palkansaajaa 

ja menetettyjä työpäiviä kertyi 314 667. Näin paljon lakkoja, osallisia lakkoon ja mene-

tettyjä työpäiviä oli edellisen kerran vuonna 2005, jolloin työtaisteluja ja menetettyjä 
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työpäiviä oli lähes puolet enemmän. Vuonna 2011 työtaistelujen määrä laski 163:een. 

(Tilastokeskus 2012.)  

Työtaisteluiden määrä vaihtelee runsaasti eri vuosina ja työtaistelujen historiaan kuu-

luukin vuosia, joina ei työtaisteluja käyty kovinkaan paljon ja vuosia, joina työtaisteluja 

oli useita satoja vuodessa. Seuraavat kuviot ilmentävät työtaistelujen, menetettyjen työ-

päivien ja työtaisteluun osallistuneiden työntekijöiden määrää Suomessa vuosina 1970–

2011.  

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Työtaistelut Suomessa vuosina 1970–2011 (Lähde: Tilastokeskus 2011; Tilastokes-

kus 2012). 

Yllä olevasta kuviosta 1 voi nähdä Suomessa käytyjen työtaistelujen määrän vuodessa 

viimeisten 40 vuoden aikana. Kuviosta voi huomata, että työtaisteluiden määrä on ollut 

huomattavasti vähäisempi viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana kuin sitä edeltä-

vänä ajanjaksona. Tarkasteluajanjaksosta selvästi eniten työtaisteluja on käyty vuonna 

1976, jolloin työtaisteluja käytiin peräti 3282 vuodessa. Myös vuosina 1980 ja 1983 

työtaistelujen määrä oli suuri. 2000-luvulla selvästi eniten työtaisteluja on ollut vuonna 

2005, jolloin työtaistelujen määrä oli 365. Kuviosta voi päätellä, että työtaistelujen mää-

rä on vähentynyt pysyvästi, sillä vuoden 1989 jälkeen Suomessa ei ole ollut ainoatakaan 

vuotta, jolloin olisi käyty yli 500 lakkoa vuodessa. Sen sijaan kahdenkymmenen tätä 

edeltävän vuoden aikana käytiin vuosittain runsaasti yli 500 lakkoa. Poikkeuksena on 

vuosi 1970, jolloin lakkojen määrä oli 240.  
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Alla olevasta kuviosta 2 voi nähdä työtaisteluissa menetettyjen työpäivien määrän ja 

työtaisteluun osallistuneiden työntekijöiden määrän vuodessa viimeisten 40 vuoden ai-

kana. Menetettyjä työpäiviä kertyi eniten vuosina 1971, 1973, 1977 ja 1986. Vuoden 

1986 jälkeen menetettyjen työpäivien määrä on ollut jonkin verran alhaisempi. Kuiten-

kin vuosina 1990, 1995 ja 2005 menetettyjen työpäivien määrä oli lähivuosien tasoon 

nähden poikkeuksellisen korkea.  

KUVIO 2. Lakon alaiset työntekijät ja menetetyt työpäivät vuodessa 1970–2011 (Lähde: Tilas-

tokeskus 2011; Tilastokeskus 2012).  

Työtaisteluun osallistuneiden työntekijöiden määrä on tavallisesti yhteydessä menetet-

tyjen työpäivien määrään. Mitä enemmän työntekijöitä työtaisteluun on osallistunut, sitä 

enemmän on myös menetettyjä työpäiviä. Mitä suurempi erotus on, sitä pidempään lak-

ko on kestänyt. Esimerkiksi vuonna 1971 menetettyjen työpäivien määrä on hyvin kor-

kea kun taas osallistuneiden työntekijöiden määrä ei ole aikaan nähden niin poikke-

uksellisen korkea. Tällöin lakot ovat kestäneet normaalia pidempään. Vuosina 1979 ja 

1985 menetettyjen työpäivien määrä on lähes saman verran kuin työtaisteluun osallistu-

neiden työntekijöiden määrä. Tästä voi päätellä, että kyseisinä vuosina lakot ovat kestä-

neet keskimäärin vain yhden päivän. 

Kiinnostavia ovat myös vuodet, jolloin työtaisteluun osallistuneiden työntekijöiden 

määrä on suurempi kuin menetettyjen työpäivien. Näinä vuosina on käyty poikkeuksel-
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lisen lyhyitä lakkoja, esimerkiksi muutamien tuntien ulosmarsseja. Tällaisia vuosia ovat 

1988, 1992, 1993, 1996 ja 2003. Lyhyet, alle päivän kestävät lakot näyttäisivät yleisty-

neen tai korvanneen pidempiä lakkoja viimeisten 20 vuoden aikana. 

Vertailemalla kuviota 1 ja kuviota 2 voi myös havaita, että menetettyjen työpäivien 

määrä ei välttämättä ole verrannollinen käytyjen työtaistelujen määrän kanssa. Esimer-

kiksi vuonna 1986 käytyjen työtaistelujen määrä ei ole poikkeuksellisen korkea verrat-

tuna lähivuosien työtaistelujen määrään, mutta menetettyjä työpäiviä on enemmän kuin 

tarkastelujakson muina vuosina. Tämä tarkoittaa sitä, että lakkoihin on osallistunut usei-

ta ihmisiä ja lakot ovat kestäneet poikkeuksellisen kauan. 

2.6  Lakkojen vaikutusten arvioinnin nykytila 

Tilastokeskus tekee vuosittaista tilastoa käydyistä työtaisteluista. Tilastoista on saata-

villa tieto vuositasolla mitattuna työtaisteluiden määrästä, työtaisteluihin osallistuneiden 

työntekijöiden määrästä, menetetyistä työpäivistä sekä työtaisteluihin osallistuneiden 

prosentuaalisesta osuudesta kaikista työntekijöistä. Edellä mainitut tiedot työtaisteluista 

on saatavilla vuodesta 1970 lähtien. Lisäksi vuodesta 2002 ja sen jälkeen käydyistä työ-

taisteluista on saatavilla tietoa työtaisteluista vuosineljänneksittäin sekä toimialoittain. 

Työtaistelujen vaikutuksia ei tilastokeskuksessa kuitenkaan arvioida tai tilastoida. 

Myös eri työmarkkinaosapuolet tilastoivat lakkojen syitä, lukumääriä sekä lakoissa me-

netettyjä työpäiviä. Sekä työntekijä- että työnantajakeskusjärjestöt tilastoivat lakkojen 

määriä sekä menetettyjä työpäiviä omissa jäsenyhdistyksissään. Tilastointitavoissa on 

kuitenkin eroja ja tiedot työtaisteluista voivat olla peräisin eri lähteistä. Esimerkiksi 

Elinkeinoelämän Keskusliitto käyttää tilastojensa pohjalla työnantajajärjestöjensä ilmoi-

tuksia työtaisteluista, kun taas työntekijäjärjestöt saavat tietonsa työtaisteluista työnteki-

jäpuolelta. Näin ollen myös samasta lakosta voi toisinaan olla toisistaan eriävää tietoa 

työntekijä- ja työnantajajärjestöjen tilastoissa. Tilastokeskuksen työtaistelutilasto on 

lakkotilastoista kattavin.  

Lakkojen vaikutuksia ei kuitenkaan tilastoida. Jos vaikutuksia ryhdyttäisiin tilastoimaan 

esimerkiksi tilastokeskuksen tai ammattiyhdistysliikkeen toimesta, ei tälle tutkimukselle 

olisi edes tarvetta. 
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 3  TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

3.1  Tutkimusaineiston keruu ja kuvaus 

3.1.1  Aikaisemmat tutkimukset 

Aikaisempia suomalaisia lakkotutkimuksia etsin pääasiassa kolmella tavalla. Aloitin 

lakkotutkimusten etsimisen eri kirjastojen tietokannoista tekemällä hakuja lakko-aihei-

silla hakusanoilla. Näitä ovat esimerkiksi lakko, työriita ja työtaistelu. Lisäksi yhdistin 

näihin omaan aiheeseeni sopivia termejä, kuten vaikutus, seuraus ja tulos. Samoja haku-

sanoja käyttämällä etsin myös lakon vaikutuksia koskevia artikkeleita. 

Toinen tapa löytää suomalaisia lakkotutkimuksia oli jo löytämieni teosten lähdeluette-

lon tarkastelu. Tällä tavalla löysin merkittävän osan käyttämistäni lakkoteoksista.  

Edellisten lisäksi käytin Google-hakupalvelua apunani lakko-aiheisia teoksia etsiessäni. 

Edellä mainittuja hakusanoja käyttämällä löysin jonkin verran kiinnostavia teoksia. Li-

säksi muutama aiheeseen liittyvä artikkeli löytyi edellä mainitulla tavalla.  

Kaiken kaikkiaan löysin yhdeksän suomalaista lakkotutkimusta:  

Harri Nummila: Järjestäytyminen ja työtaistelut Suomessa. Teoksessa Anna Pärnänen 

& Kaisa-Mari Okkonen (toim.) Työelämän suurten muutosten vuosikymmenet (2009) 

Tomi Mertanen: Kahdentoista markan kapina? Vuoden 1956 yleislakko Suomessa 

(2004) 

Jukka Kohtanen & Timo Kauppinen: Työtaistelut Suomessa vuosina 1971–1984 (1988) 

Taina Rantanen: Yhteiskunnalle vaarallisten työtaistelutoimenpiteiden ehkäiseminen 

(1986) 

Tuomo Alasoini: Suomen lakot ekonomististen ja poliittis-organisatoristen lakkoteori-

oiden valossa (1985) 

Timo Kauppinen & Tuomo Alasoini: Työtaistelut Wärtsilän Pernon telakalla vuosina 

1976–82 (1984) 

Matti Savola: Lakko työelämän ristiriitana. Tutkimus suomalaisen yhteiskunnan la-

koista (1968) 

Timo Toivonen: Lakot ja yhteiskunnan muutos: Tutkimus suomalaisen yhteiskunnan la-

koista vuosina 1919–1969 (1972) 

Eduard Bernestein: Lakko. Sen luonne ja vaikutukset (1907) 
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Ulkomaisia lakkotutkimuksia ja -artikkeleita etsin myös kirjastojen tietokannoista. 

Hakusanoina käytin strike, industrial action, job action, work stoppage ja industrial con-

flict. Näihin yhdistin lisäksi lakkojen vaikutuksiin viittaavia sanoja, kuten impact, effect 

ja cost. Tutkielmaani sopivia ulkomaisia lakkotutkimuksia löysin neljä: 

Sergi Jiménez-Martín: Strike outcomes and wage settlements in Spain (2004) 

 

Richard Hyman: Strikes (1972) 

 

Neil Chamberlain & Jane Schilling: The Impact of Strikes. Their Social and Economic 

Costs (1954) 

 

Knowles, Kenneth: Strikes. A study in industrial conflict (1952) 

 

Yksikään lakkotutkimus ei keskittynyt tarkastelemaan juuri lakon vaikutuksia. Kuiten-

kin lähes kaikissa tutkimuksissa jokin kappale käsitteli lakon vaikutuksia ja näin pelk-

kien lakon vaikutusten löytäminen teoksista oli helpompaa. Kuitenkin selailin kaikki te-

okset läpi varmistaakseni, että olin varmasti löytänyt kaikki teoksessa esitetyt lakon 

vaikutukset. 

Löytämäni lakkotutkimukset ovat pääosin hyvin vanhoja, ainoastaan yksi tutkimus on 

tehty 2000-luvulla. Lakkotutkimusten lisäksi löysin runsaasti aiheeseen liittyviä artik-

keleita Nelli-portaalin artikkelitietokannasta sekä Google-hakupalvelun avulla. Ulko-

maisista tutkimuksista ja artikkeleista suuri osa on pohjoisamerikkalaisia ja isobritannia-

laisia. Lakkoja käsittelevien tutkimusten vanhuuden vuoksi kaikkia tutkimuksia ei voida 

pitää täysin ajanmukaisina. Tutkimusten lievä vanhentuminen haittaa jonkin verran nii-

den hyödynnettävyyttä, sillä työmarkkinat ja samalla lakot ja niiden vaikutukset muut-

tuvat kokoajan. Ja kuten aiemmin mainittiin, ulkomaisia tutkimuksia ei voi kaikilta osin 

verrata suoraan Suomen tilanteeseen eri maiden välisistä eroista johtuen. 

3.1.2  Haastatteluaineisto 

Haastattelut suoritin asiantuntijahaastatteluna. Asiantuntijahaastattelu on mielekkäin ja 

kenties ainoakin tapa saada tietoa lakkojen vaikutuksista laajasti, sillä aiheesta ei ole 

riittävästi tutkimustietoa eivätkä muut tutkimusmenetelmät mielestäni soveltuneet asi-

antuntijoiden näkemysten kartoittamiseen riittävän kattavasti. Asiantuntijahaastattelussa 

haastateltavat valitaan heidän asemansa perusteella ja haastateltava on yleensä jonkin 



 

23 

organisaation asiantuntija. Lisäksi haastateltavan valintaan vaikuttaa hänen tietonsa tut-

kittavasta aiheesta. Asiantuntijahaastattelussa haastateltavien joukko on yleensä rajalli-

nen eikä haastateltavia ole helppo korvata. (Alastalo & Åkerman 2010, 374–375.) Myös 

tässä tutkielmassa haastateltavien korvaaminen olisi ollut hankalaa, sillä haastateltavat 

asiantuntijat ovat tehneet hyvin pitkään työtä työelämän suhteiden kysymysten parissa 

ja ovat siis tämän tutkielman aiheen vankkoja asiantuntijoita.  

Asiantuntijahaastattelut toteutin teemahaastatteluna. Teemahaastattelulle ominaista on, 

että haastateltaville ei esitetä valmiita kysymyksiä, vaan keskustelua käydään aiemmin 

valittujen teemojen ympärillä. Teemojen järjestys voi vaihdella eri haastattelujen välillä. 

Teemahaastattelun keskeisin tarkoitus kartoittaa haastateltavien omat näkemykset ai-

heesta. Lisäksi teemahaastattelu antaa mahdollisuuden haastateltaville tuoda myös tee-

mojen ulkopuolisia aiheita esille. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75–76.) Tutkielmani aihe 

on minulle suhteellisen uusi ja vieras, joten tarkkojen kysymysten laatiminen etukäteen 

ei olisi mielekästä. Lisäksi haastatteluissani tavoitteena oli, että haastateltavat vastaavat 

omin sanoin ja voivat tuoda esille asioita, joita en itse osaa ottaa esille. Näin haastatelta-

vien näkökulmat tulevat mielestäni paremmin esille.  

Alastalon ja Åkermanin (2010, 375) mukaan asiantuntijahaastattelussa aineistoa tarkas-

tellaan yleensä faktanäkökulmasta. Kuitenkin tässä tutkielmassa aineiston tarkastelemi-

nen faktanäkökulmasta ei ole mahdollista, sillä aikaisempi tutkimus aiheesta on niukkaa 

eikä faktoja näin ollen pysty vahvistamaan. Kiinnostuksen kohteena tässä tutkielmassa 

on asiantuntijoiden käsitykset lakkojen vaikutuksista, ei niinkään faktatieto aiheesta. 

Haastateltavien hankinta oli vaikeaa. Lähetin sähköpostiviestin 12 mahdolliselle asian-

tuntijalle, jotka kaikki olivat Porin seudulta. Yksikään näistä ei vastannut haastattelu-

tiedusteluihini. Lopulta haastatellut asiantuntijat valikoituivat pro gradu -tutkielmani oh-

jaajan avustamana. Hän otti yhteyttä kolmeen työelämän suhteiden asiantuntijaan ja 

kaikki heistä suostuivat haastateltaviksi, joten sovin haastatteluajat heidän kanssaan. 

Haastateltavat edustavat työntekijäpuolen edunvalvontaorganisaatiota ja työnantaja-

puolen edunvalvontaorganisaatiota. Lisäksi yhdellä haastateltavista on kokemusta sekä 

työntekijä- että työnantajapuolen organisaatioista. Lisäksi hän on toiminut valtion pal-

veluksessa työelämän suhteiden kysymysten parissa. Tässä asetelmassa on taustalla 
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kolmikantaisuuden periaate eli kolmikanta, kuten puhekielessä usein sanotaan. Kolmi-

kanta tarkoittaa väljästi ilmaistuna, että työntekijöiden ammattiliitot, työnantajien järjes-

töt ja maan hallitus tekevät yhteistyötä ja neuvottelevat. 

Ennen haastattelujen tekemistä on tarpeellista muodostaa haastattelurunko, joka auttaa 

haastattelun sujumisessa. Haastattelurungon laadin pääasiassa aikaisempien lakkotutki-

musten analysoinnin yhteydessä. Osa haastattelujen tarkentavista kysymyksistä muo-

dostin mediassa esille nousseiden ajankohtaisten lakkoa koskevien aiheiden perusteella.   

Aikaisempien tutkimusten analyysissa esille nousi selkeitä teemoja, joiden perusteella 

muodostin teemahaastattelun teemat. Rungon ensimmäinen taso muodostui päätee-

moista, joita oli yhteensä neljä. Ensimmäisen pääteeman jaoin selkeyden vuoksi vielä 

neljäksi alateemaksi. Toinen, kolmas ja neljäs pääteema ovat huomattavasti suppeampia 

kuin ensimmäinen, joten niiden jakaminen alateemoihin ei ollut tarpeellista. Toisen, 

kolmannen ja neljännen pääteeman tarkoitus oli ennemminkin tuoda taustatietoa ja li-

sätä omaa ymmärrystäni aiheesta. Lisäksi haastattelurungossa oli jokaisen pääteeman tai 

alateeman yhteyteen muodostettu apulauseita, joita pystyisin tarvittaessa käyttämään 

haastattelussa saadakseni tarkempaa tietoa tietystä aiheesta. 

Tuomen ja Sarajärven (2009, 73) mukaan haastattelun päätavoite on saada mahdolli-

simman paljon tietoa tutkittavasta asiasta. Tavoitteen saavuttamiseksi on perusteltua an-

taa haastattelukysymykset tai aiheet haastateltaville etukäteen tutustuttavaksi, jotta haas-

tattelu onnistuisi mahdollisimman hyvin. Lähetin haastateltaville haastattelurungon pää-

teemat noin kaksi viikkoa ennen haastattelua (ks. liite 1). Koin, että on mielekkäämpi 

antaa vain haastatteluteemat, eikä koko haastattelurunkoa, jotta keskustelu on mahdolli-

simman vapaata. 

Haastattelut suoritin toukokuussa 2011. Haastattelut järjestettiin kahdessa osassa, koska 

aikataulujen sovittaminen osoittautui hankalaksi. Kahdelle haastateltavalle sopi nimit-

täin sama aika. Toisessa haastattelussa oli vain yksi haastateltava. Molemmat haastatte-

lut kestivät hieman yli kaksi tuntia ja ne pidettiin työnantajaorganisaation kokoustilassa, 

jossa oli rauhallista keskustella. Nauhoitin haastattelut myöhempää litterointia varten. 

Litteroitua haastatteluaineistoa syntyi yhteensä 44 sivua. 
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3.2  Aineiston analysointi 

3.2.1  Sisällönanalyysi tutkimusmenetelmänä 

Molempien aineistojeni tutkimusmenetelmäksi valitsin sisällönanalyysin. Sisällönana-

lyysi on menettelytapa, jolla analysoidaan dokumentteja objektiivisesti ja systemaatti-

sesti sekä kuvataan aineiston sisältöä sanallisesti. Mikä tahansa kirjallisessa muodossa 

oleva materiaali voi toimia dokumenttina. Sisällönanalyysissä pyrkimyksenä on saada 

kuvaus tutkittavasta asiasta tiivistetyssä ja yleisessä muodossa. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 103.)  

Sisällönanalyysiä on kolmenlaista: aineistolähtöistä, teoriaohjaavaa ja teorialähtöistä. 

Aineistolähtöisessä analyysissä pyrkimyksenä on luoda tutkimusaineistosta teoreettinen 

kokonaisuus. Aiemmat teoriat, tiedot ja havainnot eivät ole olennaisia aineistolähtöi-

sessä sisällönanalyysissä, vaan tutkija päättää itse analyysin kohteet aineistosta tutki-

muksen tarkoituksen mukaan. Teoriaohjaavassa analyysissa on tiettyjä teoreettisia kyt-

kentöjä, mutta analyysi ei kuitenkaan täysin pohjaudu teoriaan. Teoria voi toimia apuna 

analyysin tekemisessä ja aikaisempi tieto aiheesta auttaa analyysin tekoa. Analyysissa 

on nähtävissä aikaisemman tiedon vaikutus, mutta sen merkitys ei ole teoriaa testaava. 

Kolmas analyysitapa on teorialähtöinen analyysi, jossa valitaan tietty teoria, jota apuna 

käyttäen määritellään tutkimuksen kannalta kiinnostavat käsitteet.  

Teorialähtöisessä analyysissa kyse on pitkälti aiemman tiedon testaamisesta teorian 

pohjalta (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95–97, 117). Tämän tutkielman analyysitapana on 

lähinnä teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä, mutta analyysissa on myös piirteitä aineisto-

lähtöisestä sisällönanalyysistä. Analyysin kohteet valitsen itse aineistosta tutkielman 

tarkoituksen mukaan. Kuitenkin analyysissa on myös teoreettisia kytkentöjä, sillä aikai-

semmista tutkimuksista saatu tieto on apuna analyysin tekemisessä. Lisäksi vertailen ai-

empia tutkimustuloksia haastatteluaineiston analyysin tuloksiin. Analyysin tarkoituk-

sena ei kuitenkaan ole testata teoriaa, sillä aiheesta ei ole olemassa yhtä tiettyä teoriaa.  

Teoriaohjaava sisällönanalyysi etenee aineiston ehdoilla. Keskeistä tässä analyysita-

vassa on se, poimiiko tutkija aineistosta asioita tietyn teorian mukaan vai lähestyykö 

tutkija aineistoa niin, että vasta analyysin edetessä tutkija ”pakottaa” sen sopivaksi kat-

somaansa teoriaan. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 117.)  
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Tässä tutkielmassa lähestyn kumpaakin aineistoa ensin mainitulla tavalla, tosin en nou-

data tätä tapaa täydellisesti aiempien tutkimusten vähäisyyden vuoksi. Kuten aiemmin 

mainitsin, haastattelurunko syntyi rinnan aiempien tutkimustulosten analyysin kanssa si-

ten, että haastattelurunkoon tiivistin ensimmäiset tutkimustulokseni. Aiemmat tutki-

mukset ovat siis osaltaan vaikuttaneet haastatteluaineistooni, mutta mielestäni se ei kui-

tenkaan ole rajoittanut haastattelua teemahaastattelun vapaan luonteen vuoksi. Analyy-

sin edetessä yhdistelen aikaisempien tutkimusten tuloksia haastatteluaineistoista esille 

nousseisiin asioihin ja tutkin, miten aiemmat tutkimukset tukevat haastatteluaineistosta 

esille nousseita seikkoja. 

3.2.2  Analyysin eteneminen 

Miles ja Huberman (1994; ref. Tuomi & Sarajärvi 2009, 108–109, 111–112) kuvaavat 

sisällönanalyysia prosessiksi, jossa aineiston analyysi muodostuu kolmesta vaiheesta: 1) 

aineiston redusoinnista eli pelkistämisestä, 2) aineiston klusteroinnista eli ryhmittelystä 

ja 3) aineiston abstrahoinnista eli teoreettisten käsitteiden luomisesta. Analyysin kol-

mannen vaiheen, abstrahoinnin eli teoreettisten käsitteiden luomisen jätän kokonaan 

pois, sillä käsitteet tulevat yleensä valmiina teoriasta (Tuomi & Sarajärvi 2009, 97). 

Tutkielman analyysitapa on teoriaohjaava, jonka tarkoituksena ei ole teorian muodos-

taminen eikä siten myöskään teoreettisten käsitteiden muodostaminen. Teoreettisten kä-

sitteiden luominen liittyy useimmiten aineistolähtöiseen analyysiin, jossa tarkoituksena 

on muodostaa uutta teoriaa. Lisäksi tutkimuksen painopiste on lakkojen käytännöllisten 

vaikutusten löytämisessä.  

Tutkimukseni prosessiluonteen vuoksi olen jo aineistonkeruun kuvauksessa todennut, 

miten aikaisempien tutkimusten ensimmäiset tulokset tiivistyivät haastattelurungoksi. 

Sen avulla kootun haastatteluaineiston pelkistämisen aloitin lukemalla haastatteluai-

neiston useaan kertaan läpi ja merkitsin eri värillä kaikki haastattelun teemoja vastaavat 

ilmaukset. Tässä vaiheessa jätin myös aineistosta pois ne ilmaukset, jotka eivät olleet 

olennaisia tutkimuskysymysteni kannalta. Haastattelun neljäs pääteema, lakko ja tulo-

poliittinen kokonaisratkaisu (tupo), ei tuonut tämän tutkielman kannalta olennaista tie-

toa, joten sen käsittely jää kokonaan pois.  
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Aineiston ryhmittelyn toteutin teemoittelun avulla. Teemoittelu on tässä tutkimuksessa 

mielekkäin tapa ryhmitellä aineistoa, sillä teemoittelussa painotetaan sitä, mitä kustakin 

teemasta on sanottu.  Teemoittelussa aineistosta etsitään tiettyä teemaa kuvastavia nä-

kemyksiä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93.) Teemoittelun toteutin luomalla Word-tiedos-

toon haastattelurungon mukaiset pääteemat ja siirsin litteroidusta aineistosta kaikki tut-

kielman kannalta olennaiset ilmaukset niille oikean pääteeman alle. Tämän jälkeen aloin 

etsiä eri pääteemoista alateemoja ja ryhmittelin ilmauksia eri alateemojen alle. Tässä 

vaiheessa muodostui myös uusia alateemoja haastatteluaineistosta esille nousseista ai-

heista. Aineistossa keskeisessä osassa oli ensimmäinen pääteema, lakon yhteiskunnalli-

set ja taloudelliset vaikutukset, joka jakautui neljään alateemaan: 1. Lakko ja työntekijä, 

2. Lakko ja työnantaja, 3. Lakko ja valtio sekä 4. Lakko ja kolmas osapuoli. Haastatte-

luaineiston analyysissä käytän näitä neljää teemaa analyysin jäsentämisessä. Palatessani 

uudestaan aikaisempien tutkimusten analysointiin käytän samaa jäsennystä, jotta voin 

tehdä tutkimustehtäväni mukaiset vertailut aikaisempien tutkimustulosten ja asiantunti-

janäkemysten välillä. 

Sisällönanalyysin viimeisessä vaiheessa tutkijan on syytä tehdä abduktiivista päättelyä, 

jonka tavoitteena on päästä parhaaseen mahdolliseen tulkintaan tutkittavasta ilmiöstä. 

Parhaaseen mahdolliseen tulkintaan voidaan päätyä joko aineistolähtöisesti tai valmiin 

mallin avulla. Mikäli aineistoa vain järjestellään, jää aineiston analyysi kesken. (Tuomi 

& Sarajärvi 2009, 96–97, 103.) Tässä tutkielmassa päättelyä tehdään aineistolähtöisesti 

ja pyrkimyksenä on tuoda esille sekä lakon yleisempiä että harvinaisempia vaikutuksia. 

3.3  Aikaisempien tutkimustulosten ja asiantuntijahaastattelujen 

tulosten raportointi 

Tutkielman aineisto-osuus on kolmivaiheinen. Aluksi raportoin aiempien tutkimusten 

tulokset, jonka jälkeen siirryn raportoimaan asiantuntijahaastattelujen tuloksia. Molem-

pien aineistolukujen lopussa esitän vielä tuloksista lyhyen yhteenvedon. Tämän jälkeen 

vertailen aikaisempien tutkimusten ja asiantuntijahaastattelujen tuloksia keskenään esit-

täen sekä eriävät että yhtenevät tulokset. 
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Aiempien tutkimusten tulososuudessa erittelen kaikki lakon vaikutukset työntekijälle, 

työnantajalle, julkiselle sektorille sekä kolmannelle osapuolelle, jotka nousivat esille ai-

kaisempiin tutkimuksiin perehtyessäni. Tietoa vaikutuksista on saatavilla rajallisesti, jo-

ten mielestäni on aiheellista kertoa kaikki vaikutukset, jotka aiemmissa tutkimuksissa 

on tuotu esille. Myös asiantuntijahaastattelujen tulososiossa tuon esille kaikki asiantun-

tijoiden kertomat lakon mahdolliset vaikutukset.  

Asiantuntijahaastattelujen tulosten raportoinnissa käytän tulosten esittelyn apuna suoria 

aineistolainauksia. Aineistolainaukset ovat erillään muusta tekstistä ja lainaukset on 

kursivoitu ja sisennetty. Osaa lainauksista olen lyhentänyt aiheeseen kuulumattomien 

puheiden osalta. Lauseesta poistetun osan tilalla on merkintä /…/.  Lainauksissa suluissa 

olevat tarkennukset ovat omia lisäyksiäni ja niiden tarkoitus on parantaa lainauksen 

ymmärrettävyyttä. Olen myös siistinyt aineistolainauksia poistamalla turhat sanojen 

toistot ja välisanat, jotta lainauksia olisi mahdollisimman helppo lukea. 

Asiantuntijoiden mielipiteet on esitetty tässä tutkielmassa anonyymisti.  Aineistolaina-

uksissa haastateltavat on yksilöity seuraavasti: työntekijäpuolen asiantuntijaa kutsun kir-

jainyhdistelmällä TT, työnantajapuolen asiantuntijaa kirjainyhdistelmällä TA ja asi-

antuntija, jolla on kokemusta sekä työnantaja- että työntekijäpuolelta on TATT.  
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4  AIKAISEMPIA TUTKIMUSTULOKSIA LAKKOJEN VAIKU-

TUKSISTA 

4.1  Lakon vaikutukset työntekijälle 

4.1.1  Lakon vaikutus palkkoihin 

Savolan (1968, 174) mukaan lakon yleisin syy liittyy palkkaan. Usein työntekijöiden 

päämääränä lakossa nimittäin on saada palkankorotus. Lisäksi lakkojen syynä voi olla 

pyrkimys parantaa työsuojelua, työaikoja ja irtisanomissuojaa sekä pyrkimys aloittaa tai 

nopeuttaa neuvotteluja työnantajan kanssa ja parantaa niiden lopputulosta. Nykyään la-

kon syynä ovat usein myös toiminnan siirtäminen toiseen maahan ja liiketoiminnan ra-

kenteelliset muutokset. (Bruun ym. 2011, 34.) Esimerkiksi vuonna 2011 Elinkeinoelä-

män keskusliiton jäsenyritysten ilmoittamien lakkojen yleisin syy oli alan työehtosopi-

mus ja työvoiman vähennys tai sen uhka. Palkkavaatimus oli puolestaan vasta neljän-

neksi yleisin työtaistelun ilmoitettu syy. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2011.) 

Suomessa lakkojen vaikutusta palkkoihin on tutkittu vain vähän. Sen sijaan Euroopassa 

ja Pohjois-Amerikassa on tehty jonkin verran vastaavaa tutkimusta (esim. Lacroix 1986, 

Jiménez-Martín 2004). Tutkimusten tulokset poikkeavat huomattavan paljon toisistaan. 

Lacroix’n (1986; ref. Jiménez-Martín 2004, 1) näkemyksen mukaan lakosta seuraa 

huomattavasti korkeammat palkkojen nousut. Knowles (1952, 262–263) puolestaan nä-

kee, että lakkojen vaikutus palkkojen nousuun ei ole kovin merkittävä. Kuitenkin hän 

toteaa, että lakkojen aiheuttamia mahdollisia voittoja työntekijälle ei oikeastaan voi ky-

seenalaistaa, sillä mahdollisuus aikaansaada voittoja ja hyötyjä ovat juuri lakkojen ins-

piraation lähteenä. Ilman voiton mahdollisuutta lakkoja tuskin edes olisi. Knowles kui-

tenkin uskoo, että työnantaja korvaa usein menetetyt voitot nopeammin kuin työnteki-

jälle korvautuu palkan muodossa lakon aikana menetetyt tulot. Kaleckin (1939, 91) mu-

kaan taas on aivan mahdollista, että lakosta aiheutuvat voitot eivät koskaan ole suurem-

pia kuin tappiot. Kalecki näkee, että lakko vahingoittaa jokaista työntekijää aina enem-

män kuin työnantajaa, jota vastaan lakko on suunnattu.  

Stengos ja Swidinsky (1990, 382) saivat vastakkaisen tuloksen tutkimuksessaan, sillä 

heidän mukaansa lakolla on vaikutusta palkkojen nousuun. Heidän mukaansa keskimää-
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räinen lakko kestää Kanadassa 47 päivää ja sen ansiosta lakkolaisen vuosipalkka nousee 

0,36 prosenttia kolmen vuoden sopimuskautena. Näin ollen tyypillisen lakon tuloksena 

työntekijä olisi ensimmäisenä sopimusvuotena saanut 20,80 dollaria enemmän palkkaa, 

toisena vuotena 47,84 dollaria enemmän palkkaa ja viimeisenä sopimusvuotena 79,04 

dollaria enemmän palkkaa. Kun puhutaan menoista, vaihtoehtokustannus on se palkka-

taso, joka olisi saatu neuvottelun avulla ilman lakkoa. Stengosin ja Swindinskyn (emt., 

383) mukaan myös Sparksin ja Wiltonin (1971), Auldin, Christofidesin, Swindinskyn ja 

Wiltonin (1979) sekä Riddellin (1980) tutkimusten tuloksina oli, että lakkoilemalla ai-

kaansaaduissa palkkasopimuksissa määritellyt palkat ovat korkeammat kuin tavallisilla 

palkkaneuvotteluilla tehdyt sopimukset palkoista.  

Lakon ja palkan yhteyden tutkimuksissa on myös selvitetty lakon keston ja palkan vä-

listä yhteyttä. Cardin (1990; ref. Jiménez-Martín 2004, 1) ja Vromanin (1984, 663) mu-

kaan lakon keston ja palkan välillä ei ole minkäänlaista yhteyttä. Hicks (1932; ref. 

Knowles 1952, 249) sen sijaan näkee, että lakkojen pituuden ja tulosten välillä on näh-

tävissä selkeä yhteys. Hänen mukaansa pitkillä lakoilla saavutetaan tavoitteet huonom-

min kuin palkkaneuvotteluiden avulla.  

Paldam ja Pedersen (1982; ref. Alasoini 1985, 65) havaitsivat tutkiessaan 17 OECD-

maata, että palkkojen muutokset liittyivät myös vuosittaisten lakkojen määrän muutok-

siin. Heidän mukaansa tämä saattaa olla osoitus lakkojen positiivisesta vaikutuksesta 

palkkoihin. Myös Alasoinin (1985, 113–114) tutkimus osoitti, että suhteellisen suuria 

palkankorotuksia on saatu aikoina, joina on käyty paljon järjestölakkoja. Aikana, jolloin 

on puolestaan käyty paljon korpilakkoja, on syntynyt suuria palkkaliukumia
1
.  

Knowles (1952, 221) puolestaan on esittänyt, että yleensä reaaliansioiden kohoaminen 

lisää lakkoilua. Toivosen (1972, 105) mukaan on taas luontevampaa ajatella reaalian-

siotason riippuvan lakoista kuin päinvastoin. Myös Kosten (1972; ref. Toivonen 1972, 

105) mukaan olisi omituista ajatella, että reaaliansioiden kohoaminen aiheuttaisi työ-

taisteluja. Ilmeisen epäselväksi jää, vaikuttavatko lakot yleiseen ansiotasoon vai ansio-

taso lakkoihin vai onko yhteyttä edes olemassa. Tutkimustulokset lakkojen vaikutuk-

                                                           
1
 Palkkaliukuma on sopimuskauden aikana tapahtunut ansioiden nousun ja sopimuskorotusten välinen 

erotus (Lähde: SAK 2012). 
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sista palkkoihin ovat osittain ristiriitaisia, mutta yhteys lakkojen ja palkkojen välillä 

näyttäisi kuitenkin olevan.  

Toivonen (1972, 170–171) tuo tutkimuksessaan esille mielenkiintoisen ilmiön: mitä 

enemmän työntekijät voittivat lakkoja vuosina 1949–1969, sitä enemmän oli myös lak-

koja, menetettyjä työpäiviä ja lakonalaisia työntekijöitä. Tästä voisi päätellä, että me-

nestyksekkäät lakot ikään kuin aiheuttavat lisää lakkoja. Tällöin muutkin työntekijät 

ovat halukkaampia aloittamaan lakon paremman palkan tai työetujen toivossa. Jos työn-

antajat ovat aiemmin käydyissä lakoissa puolestaan voittaneet useammin, työntekijöiden 

lakkohalukkuus vähentyy. Myös Knowles (1952, 248) havaitsi yhteyden lakkojen tulos-

ten ja lakkojen määrään välillä. Vuosina, joina työnantajat voittivat suuremman osan la-

koista, lakkoja oli Iso-Britanniassa selvästi vähemmän kuin muina vuosina. Kaiken 

kaikkiaan siis niinä vuosina, jolloin työnantajat voittivat suuren osan lakoista, lakot oli-

vat usein pitkiä, lakkoja oli vähän ja niihin osallistui vain vähän työntekijöitä. Vuosina, 

joina työntekijöiden lakot olivat menestyksekkäitä, lakot olivat lyhyitä, niihin osallistui 

useita työntekijöitä ja lakkoja oli useita. 

Yksinkertaisesti ilmaistuna lakon seurauksena saattaa siis olla toinen lakko. Toivosen 

(1972, 170–171)  tutkimuksessa korrelaatio työntekijöiden osalta voitettujen lakkojen ja 

kaikkien lakkojen välillä ei ollut kovin suuri, mutta hyvin selvä. Tosin on myös mah-

dollista, että tämä korrelaatio tarkoittaa, että mitä laajempaa lakkoilu on, sitä useammin 

työnantajat suostuvat työntekijöiden vaatimuksiin.  

4.1.2  Lakon tuomat muut positiiviset vaikutukset 

Työntekijöiden osalta pitkittynyt lakko, vaikka se olisi hävitty, voi johtaa valtion toi-

miin lakon alaisen asian edistämiseksi (Knowles 1952, 263). Knowles huomauttaakin, 

että lakkoilulla on saatu myös aikaiseksi merkittäviä parannuksia työntekijöille. Lakkoa 

ei olekaan välttämätöntä voittaa voidakseen hyötyä siitä. 

Suomessa yksi esimerkki lakon avulla saaduista muista eduista työntekijälle kuin pal-

kankorotuksesta on vuodelta 1986, jolloin käytiin laaja kolmen päivän yhteislakko. Yh-

teislakon avulla pekkasvapaiden käyttöönotto nopeutui. (Bergholm 2011.) Työajan ly-

hennysvapaat eli pekkasvapaat ovat työehtosopimukseen kirjattu sopimus, jonka mu-

kaan työntekijälle kertyy palkallista vapaata, jos enimmäistyöaika on kahdeksan tuntia 
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vuorokaudessa tai 40 tuntia viikossa, joka on lain määräämä enimmäistyöaika.  Pekkas-

vapaiden tarkoitus on tasata työaika keskimäärin 36,6 tuntiin viikossa. (Koskela 2012, 

SAK 2007.)  

Aikaisemmissa tutkimuksissa lakon positiiviset vaikutukset työntekijälle olivat lähinnä 

taloudellisia. Tästä huolimatta lakolla on varmasti myös muita positiivisia vaikutuksia. 

Saattaa olla, että esimerkiksi lakosta seuranneet yhteiskunnalliset toimet työtekijöiden 

olojen parantamiseksi ovat niin vaihtelevia ja maakohtaisia, että tutkijat eivät ole koke-

neet mielekkääksi tutkia lakon muita positiivisia vaikutuksia työntekijöille, kuin talou-

dellisia. 

4.1.3  Ansion menetys 

Lakosta aiheutuu lähes aina työntekijälle välittömiä ansionmenetyksiä. Esimerkiksi 

vuonna 1982 lakkojen vuoksi menetettyjä ansioita kertyi tilastojen mukaan noin kaksi 

miljoonaa markkaa (noin 336 380 euroa). Yhtä työntekijää kohden ansionmenetys oli 

noin 900 markkaa (noin 150 euroa). Menetykset kuitenkin jakautuivat epätasaisesti 

työntekijöiden kesken, joten osalle taloudelliset menetykset olivat hyvin pieniä ja osalle 

taas hyvin merkittäviä. Osa työntekijöistä kokee lakon periaatekysymyksenä, joten 

mahdolliset ansionmenetykset eivät ole aina merkittävä seikka lakossa. Lisäksi perheet-

tömälle ja velattomalle lakkoon lähtö on huomattavasti helpompaa kuin työntekijälle, 

jolla on velkaa ja perhettä. (Kauppinen & Alasoini 1984, 52, 61–62.) Tämän vuoksi 

työntekijän menetykset lakossa eivät ole samanlaisia kaikille, vaikka ansionmenetyksen 

suuruus olisikin sama.  

Kohtasen ja Kauppisen (1988, 45–46, 49) tekemän tutkimuksen mukaan vuosien 1971–

1984 aikana vuosittaiset bruttopalkanmenetykset lakoissa vaihtelivat 18 miljoonasta 

markasta (noin 3 027 380 euroa) 363 miljoonaan markkaan (noin 61 052 220 euroa). 

Bruttopalkanmenetyksillä tarkoitetaan sitä, kuinka paljon työntekijöiden ja toimihenki-

löiden palkkoja jäi työtaisteluiden vuoksi maksamatta. Suurimmat palkanmenetykset ai-

heutuivat luonnollisesti laajoista lakoista. Vuositasolla mitattuna bruttopalkanmenetyk-

set jäivät tarkasteluvuosina usein alle 50 000 markan (noin 8400 euroa), jos ei huomi-

oida suuria järjestölakkoja, joissa bruttopalkanmenetykset olivat keskimääräistä huo-

mattavasti suurempia. Keskimäärin työtaistelussa menetettyjen bruttopalkkojen osuus 

kokonaisvuosituloista oli alle 1 prosenttia. Kuitenkin laajoissa lakoissa, kuten vuoden 
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1971 metalliteollisuuden lakossa, palkanmenetyksen osuus nousi kaivostoiminnassa 9 

prosenttiin ja metalliteollisuudessa 6 prosenttiin maksetuista palkoista. (Kauppinen & 

Alasoini 1984, 23.) 

Työntekijälle koituvia lakon aiheuttamia taloudellisia menetyksiä ammattiliitto pyrkii 

lieventämään maksamalla lakkoavustusta. Lakkoavustuksen suuruus vaihtelee ammatti-

liittojen kesken. Tuloverolain 88 §:n mukaan lakkoavustus on verovapaata tuloa aina 16 

euroa / päivä asti (30.12.1992/1535). Kuitenkin Savola (1968, 177) ja Knowles (1952, 

262) huomauttavat, että lakkoavustuksien maksamiseen käytetyt rahat on kerätty alun 

perin työntekijöiltä itseltään. Näin ollen työntekijä on ikään kuin säästänyt etukäteen la-

kon varalle. 

4.2  Lakon vaikutukset työnantajalle 

4.2.1  Taloudelliset tappiot 

Lakko aiheuttaa lähes aina työnantajalle taloudellista tappiota. Tappioiden suuruus vaih-

telee kuitenkin merkittävästi ja niitä on vaikea laskea, sillä lakon aiheuttamat kus-

tannukset eivät aina ole välittömiä vaan voivat nousta esille vasta pidemmän ajan ku-

luttua. Imberman (1979, 133) jakaakin lakon kustannukset kolmeen ryhmään: a) lakon 

etukäteiskustannukset, b) lakonaikaiset kustannukset ja c) pitkän aikavälin kustannuk-

set.   Imbermanin mukaan lakon kustannusten jako ajan perusteella on tarpeellinen, sillä 

yritykset yleisesti tuntuvat olettavan, että lakossa menetetty nettotulos edustaa lakon to-

dellisia kustannuksia, eikä yritys ota huomioon lakon muita merkittäviä taloudellisia 

vaikutuksia. Nettotuloksen vähenemisen ajatellaan siis usein olevan lakon kustannus, 

eikä muita kustannuksia arvioida. Lakot vaikuttavat yritykseen kuitenkin myös pitkällä 

aikavälillä, eikä lakon aiheuttamia kustannuksia aina voi havaita lyhyellä aikavälillä.  

Lakon etukäteiskustannuksia ovat tuotannonmenetys ja sopimuksen menetys asiakkaan 

kanssa. Tuotannonmenetys aiheutuu Imbermanin (1979, 134) mukaan siitä, kun ay-liike 

ja lakkouhan alla oleva yritys aloittavat vaatimusten esittämisen ja ”kaupankäynnin”. 

Tällöin työntekijät yleensä panostavat työhönsä vähemmän, joka puolestaan aiheuttaa 

tuotannon menetystä yhteensä 2–12 prosenttia lakkoa edeltäneenä kuukautena.  
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Knowles (1952, 262) on osaksi samoilla linjoilla Imbermanin kanssa. Kuitenkin hän nä-

kee tuotannonmenetykset ja tilausten peruuntumisen lakon aikaisiksi tappioiksi. Lisäksi 

hän listaa vielä välittömiksi tappioiksi yrityksen liikearvon
2
 huonontumisen sekä lakon 

murtamiseen kuluvat kustannukset. Lakkojen aiheuttamat suorat tuotannonmenetykset 

ovat Knowlesin mukaan yleensä kuitenkin hyvin pieniä. Vaikka muutama suuri lakko 

on aiheuttanut poikkeuksellisen mittavat tappiot, ne on korvattu yleensä hyvin nopeasti 

eivätkä lakon aiheuttamat taloudelliset tappiot ole olleet loppujen lopuksi kovin mer-

kittävät. Myös Hyman (1972, 161) näkee, että lakon aiheuttamat tuotannonmenetykset 

työnantajalle eivät ole niin merkittäviä pitkällä aikavälillä. 

Lakonaikaisiin kustannuksiin Imberman (1979, 134) laskee menetetyt voitot ja yrityk-

sen johtajan ajan. Käynnissä ollessaan lakko aiheuttaa lisää tuotannonmenetystä, muu-

toksia tavaroiden kuljetuksissa ja veroissa sekä nettotuloksen pienenemistä. Lakon aihe-

uttamia pitkän aikavälin kustannuksia on Imbermanin (1979, 135) mukaan useita: työn-

tekijöiden irtisanoutuminen, asiakkaiden menetys, markkinoinnin väheneminen ja liike-

vaihdon aleneminen. Lisäksi varastojen täyttäminen uudelleen vie aikaa.  

Imbermanin näkemyksen mukaan lakon aikana osa työntekijöistä myös irtisanoutuu yri-

tyksen palveluksesta. Tämä ilmiö maksaa yritykselle, sillä työpaikkojen mainostaminen, 

työntekijöiden valinta ja kouluttaminen maksavat. Lisäksi raskas lakko voi vähentää 

työpaikkojen määrää. Esimerkiksi Dayton Malleable-yhtiö raportoi vuonna 1978, että 

yrityksessä ollut 14 viikon mittainen lakko aiheutti 1 300 000 dollarin tappiot ja useat 

asiakkaat peruivat tilauksensa lakon aikana. Tämän seurauksena 2000 työntekijästä vain 

800 tullaan kutsumaan takaisin työhön, sillä tuotannon määrä on lakon vuoksi vähenty-

nyt huomattavasti, eikä työtä enää riitä kaikille. Lakko voikin aiheuttaa myös asiakkai-

den menetystä, sillä osa asiakkaista etsii lakon jälkeen korvaavia tuottajia, eivätkä tee 

enää tilausta vanhan, lakossa olleen yrityksen kanssa. Tämä aiheuttaa yritykselle tule-

vaisuudessa voiton menetystä. Lisäksi näyttää siltä, että lakko voi myös vaikuttaa työlli-

syyteen ainakin hetkellisesti, jos työtä ei enää lakon aiheuttamien tuotannonmenetysten 

vuoksi riitä kaikille. 

                                                           
2
 Yrityksen liikearvo tarkoittaa yrityksen aineetonta arvoa eli mainearvoa (esimerkiksi yrityksen tunnettu 

toiminimi tai organisaatio). Liikearvo voi lisätä yrityksestä maksettavaa hintaa. (Taloussanomat 2012b.) 
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Ulkomaankauppaan kohdistuvat lakot ovat yleistyneet Suomessa viimeisten vuosikym-

menten aikana. Ulkomaankauppaan kohdistuvat lakot voivat karkottaa ulkomaisia asi-

akkaita, sillä ne antavat asiakkaille epäluotettavan kuvan yrityksestä. Tavaroiden toi-

mitusvarmuus on hyvin tärkeä tekijä ja yritys voi menettää merkittävästi kilpailukyky-

ään, jos se saa epäluotettavan maineen. (Elinkeinoelämän valtuuskunta 1986, 33.) 

Lakko yrityksessä vaikuttaa myös sen asiakasyrityksiin. Nykyään tuotanto on hyvin in-

tegroitunutta ja tuotannon pysähtyminen yhdessä yrityksessä voi aiheuttaa suuri vaike-

uksia myös toisessa yrityksessä. Tuotannon integroitumista on tosin ollut jo pitkään, sil-

lä Chamberlain ja Schilling (1954, 11) totesivat jo 1950-luvulla, että tehtaat, jotka käyt-

tävät lakossa olevan tehtaan valmistamia tuotteita omien tuotteidensa valmistamiseen, 

voivat kärsiä suuria haittoja. Jos lakossa olevan tehtaan tuotteista riippuvainen yritys ei 

kykene hankkimaan tavaroita muualta, heidänkin tuotantonsa pysähtyy. 

Lakon aiheuttamia kustannuksia voi siis syntyä usealla eri tavalla ja usealle eri taholle. 

Kaikki kustannukset eivät kuitenkaan ole kovin merkittäviä yrityksen kannalta. Tang ja 

Ponak (1986, 552–553) ovat tehneet tutkimuksen siitä, miten merkittäväksi työnantajat 

itse näkevät lakkojen mahdolliset kustannukset tai säästöt. Näihin sisältyvät niin rahalli-

set kuin ei-rahallisetkin kustannukset ja säästöt. Ei-rahallisiin kustannuksiin kuuluvat 

muun muassa liikearvon menetys ja ulkopuolisten ryhmien luottamuksen väheneminen. 

Tutkimuskohteena oli yli sata yritystä, joissa oli ollut lakko edeltäneen kahden vuoden 

aikana. 

Työnantajien antamat vastaukset lakkojen aiheuttamien kustannusten merkityksistä oli-

vat Tangin ja Ponakin (1986, 556) mukaan yhdenmukaisia aiempien tutkimusten kans-

sa. Tärkeimpinä lakon kustannuksina työnantajat näkivät kiinteät yleiskustannukset ja 

tuonnin vähenemisen.  Vähiten tärkeät lakon aiheuttamat kustannukset olivat lakon tie-

dottamisesta yleisölle koituvat kustannukset, sopimussakkojen maksut asiakkaille ja 

ylimääräinen vakuutusturva. 

Yritysten välillä oli myös suuria eroja, kun he määrittelivät lakkojen aiheuttamia kus-

tannuksia merkittäviksi ja vähemmän merkittäviksi. Kolmasosa yrityksistä näki tilaus-

ten vähenemisen erittäin tai hyvin merkittäväksi kustannukseksi. Puolet yrityksistä ei si-

sällyttänyt tätä kustannuksiin lainkaan tai he näkivät tilausten vähenemisen vain hyvin 

vähän merkittäväksi kustannukseksi. (Tang & Ponak 1986, 557.)  



 

36 

Eräs mielenkiintoinen Tangin ja Ponakin (1986, 561) havainto oli, että laittomat työn-

seisaukset aiheuttavat vähemmän taloudellisia kustannuksia kuin lailliset työnseisauk-

set.  Tämä on sikäli loogista, sillä laittomat työnseisaukset kestivät tutkimusajankohtana 

keskimäärin seitsemän päivää kun taas lailliset työnseisaukset kestivät 60 päivää. 

Vaikka lakon on nähty hyvin harvoin ajavan yrityksen konkurssiin, on myös niin ta-

pahtunut. Esimerkiksi Mohawk Rubberin Ohion tehtaalla vuonna 1978 ollut lakko aihe-

utti lopulta tehtaan sulkemisen. Lakosta koitui yhtiölle yhteensä noin 3,5 miljoonan dol-

larin tappiot, jotka nousivat verojen jälkeen noin 5 miljoonaan dollariin. (Imberman 

1979, 136.) 

Työnantajat ovat aikoinaan voineet suojata itseään lakkojen aiheuttamilta taloudellisilta 

tappioilta lakkovakuutuksella. Vuonna 1910 perustettiin Suomen työnantajain keskinäi-

nen lakkovakuutusyhtiö turvaamaan työnantajien taloutta, sillä lakot olivat 1900-luvun 

alussa yleisiä. Työnantajien kiinnostus lakkovakuutusta kohtaan oli kuitenkin alusta al-

kaen vähäistä. Vuonna 1917 Suomen Työnantajain Keskusliitto sääti vakuutuksen otta-

misen pakolliseksi, mutta tämä ei lisännyt työnantajien kiinnostusta vakuutusta kohtaan 

ja lakkovakuutuksen ottaminen palautettiin vapaaehtoiseksi vuonna 1920. Vuoden 1927 

metalliteollisuuden lakoista seuranneiden merkittävien korvausvaatimusten myötä huo-

mattiin, että Suomen työnantajain keskinäisellä lakkovakuutusyhtiöllä ei ollut edelly-

tyksiä toimia ja yhtiö purettiin vuonna 1931. (Liukkonen 2003, 1.)  

Työnantajien vähäinen kiinnostus lakkovakuutusta kohtaan saattaa kieliä siitä, että lak-

kojen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset eivät ole niin merkittäviä yleensä, että va-

kuutus olisi tarpeellinen. Tänä päivänä lakkoja on vuosittain huomattavasti vähemmän 

kuin 1900-luvun alkupuolella, joten voisi ajatella, että lakkovakuutus olisi nykyään vie-

lä vähemmän tarpeellinen. Vaikka virallista lakkovakuutusyhtiötä ei enää ole, useat eri 

vakuutusyhtiöt tarjoavat vakuutusta tavaroiden kuljetuksissa tapahtuneiden lakon aihe-

uttamien esine- ja tuotevahinkojen varalle (Tapiola 2012, 2). 

4.2.2  Lakon positiiviset sivuvaikutukset 

Tangin ja Ponakin (1986, 557) tutkimuksessa kävi ilmi, että lakon aiheuttamat säästöt 

ovat yrityksille hyvin vähäisiä. Tämä ei sinänsä ole kovin yllättävää, sillä lakkoja voisi 

pitää hieman epäonnistuneina, jos lakon alaiset yritykset jatkuvasti hyötyisivät lakoista.  



 

37 

Kuitenkin yritykselle voi joissain tilanteissa jopa syntyä säästöä lakon vuoksi, sillä nel-

jäsosa vastaajista mainitsi säästöt työvoimakustannuksissa merkittäviksi. Knowlesin 

(1952, 263) mukaan lakko voi olla hyväksi yrityksille myös tilanteessa, jossa työnanta-

jalle on kertynyt tavaraa liiaksi. Lakon vuoksi tuotteiden valmistus loppuu hetkellisesti 

ja vanhat tuotteet saadaan varastosta myytyä pois.  

Muutaman poikkeustilanteen lisäksi, lakoilla ei aiempien tutkimusten perusteella ole 

kuitenkaan kovin usein positiivista vaikutusta yritykseen. Tämä voi johtua tietysti myös 

siitä, että tutkimuksia ei ole kohdistettu lakkojen aiheuttamiin positiivisiin vaikutuksiin 

yritykselle ja siten ne eivät ole nousseet esille. Kuitenkin luontevampaa on ajatella, että 

säästöjä ja muuta hyötyä ei lakon seurauksena yritykselle synny, sillä lakot eivät tällöin 

olisi kovin tehokas keino työntekijöiden kannalta päästä lakolla haettaviin tavoitteisiin. 

4.3  Lakon vaikutukset valtiolle 

4.3.1  Kansantaloudelliset vaikutukset 

Sen lisäksi, että lakot vaikuttavat työntekijöihin ja työnantajiin, lakoilla voi myös olla 

huomattavia vaikutuksia kansantalouteen. Knowlesin (1952, 262–263) mukaan lakkojen 

vaikutukset riippuvat hyvin paljon valtion taloudellisesta tilanteesta. Toisen maailman-

sodan jälkeen on ollut tavallista, että pienilläkin lakoilla on ollut suuret kansantaloudel-

liset vaikutukset. 

Lakot johtavat epäilemättä jonkinasteisiin taloudellisiin menetyksiin. Alvin (2001, 389) 

mukaan on olemassa useita tutkimuksia, joissa on analysoitu taloudellisia tappioita yri-

tystasolla ja teollisuudessa. Kuitenkin on olemassa vain niukasti tutkimuksia lakkojen 

aiheuttamista taloudellisista menetyksistä kansantalouden kannalta. On arvioitu, että 

viimeinen General Motorsin lakko Yhdysvalloissa aikaansai yli kaksi miljardia dollaria 

tappioita pelkästään teollisuudessa. Se johti Yhdysvaltain keskuspankin mukaan 0,6 

prosentin laskuun kansallisessa teollisuustuotannossa kesäkuussa 1998, jolloin lakko oli 

täydessä vauhdissa. Lakon laajentuminen Kanadaan ja muiden yritysten mukaantulo, 

ovat aikaansaaneet vakavaa keskustelua lakkojen vaikutuksesta kansantalouteen. 
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Kanadassa käytiin 1960-luvulla, kuten nytkin, epätavallisen paljon lakkoja teollisuuden 

alalla. Ensimmäinen laaja tutkimus lakkojen vaikutuksista koski juuri näitä lakkoja ja 

sen toteuttivat Hameed ja Lomas vuonna 1975 (ref. Alvi 2001, 389). Tutkimuksessaan 

he analysoivat lakkojen vaikutuksia Kanadan tuotantoon ja löysivät vain vähän yhte-

yksiä tuotannon ja lakkojen välillä. Alvin (2001, 390) mukaan Hameedin ja Lomasin 

tutkimus on kuitenkin virheellinen kahdesta syystä. Ensinnäkin tutkimuksen näyte on 

valittu hyvin epämääräisesti ja toiseksi tutkimusajanjakso on vain vuoden mittainen. 

Alvi huomauttaa, että lakot vaikuttavat tuotantoon myös niillä toimialoilla, joilla ei ole 

lakkoiltu, mutta joiden tuotanto on riippuvainen lakkoilevista toimialoista. Lakon kol-

lektiivinen vaikutus koskee siis hyvin monia toimialoja niin kotimaisessa kuin kansain-

välisessäkin kaupassa ja erityisesti lakko vaikuttaa niihin toimialoihin, jotka harjoittavat 

vientiä. Jatkuvat häiriöt tuotantotoiminnassa voivat johtaa tuontitoiminnan tuottavuuden 

alenemiseen lakkoilevilla toimialoilla sekä myös osalla toimialoista, joilla ei lakkoja 

ole. Näin ollen lakot voivat vaikuttaa kielteisesti maan kauppataseen
3
 tasapainoon. 

Alvin (2001, 390) tutkimus eroaa aiemmista lakkojen vaikutusten tutkimuksista tutki-

muskohteen sekä lakkojen ja maan kauppataseen yhteyden tarkastelun osalta. Oletukse-

na on, että jatkuva negatiivinen kauppataseen tasapaino saattaa vaikuttaa haitallisesti 

maan kansantalouteen. Tarkemmin ilmaistuna tutkimuksessa selvitettiin lakkojen vaiku-

tuksia kauppatavaroiden myyntiin Kanadassa. Hameedin ja Lomasin (1975, 91) tutki-

muksessa todettiin lakoilla olevan hyvin pieni vaikutus tuotannon menetyksiin, luulta-

vasti enintään vain yhden prosentin heikennys bruttokansantuotteessa.  Myös Alvin 

(2001, 395) mukaan pitkällä aikavälillä lakoilla on vain vähäinen vaikutus maan kaup-

pataseeseen ja sitä kautta sen talouteen. Kuitenkin Alvi korostaa, että työnseisausten 

minimoiminen pienessä avoimessa taloudessa, kuten Kanadassa, on hyvin suotavaa, sil-

lä maan taloudellinen ja sosiaalinen kehitys on pitkälti riippuvainen ulkomaankaupasta. 

Vaikka lakkojen vaikutus Kanadan talouteen olisikin suhteellisen pieni, tulisi oikein 

suunnitellulla ja toteutetulla sosiaali- ja talouspolitiikalla pyrkiä ehkäisemään lakkoja. 

Knowlesin (1952, 85) mukaan lakkojen ennakointiin ja niiden estämiseen sisältyy myös 

erilaisia kustannuksia. Jos lakko estämisyrityksistä huolimatta puhkeaa, lisäkustannuk-

sia saattavat aiheuttaa pyrkimykset välttämättömien palvelujen ylläpitämiseen. Suurin 

                                                           
3
 Kauppatase tarkoittaa kansantalouden tavaraviennin ja tavaratuonnin erotusta tiettynä ajanjaksona 

(Taloussanakirja 2012a). 
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osa välttämättömien palvelujen ylläpidon kustannuksista lankeaa usein valtion makset-

tavaksi. Näitä kuluja on kuitenkin hyvin vaikeaa arvioida. 

4.3.2  Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Lakoilla on saatu Suomessa aikaiseksi merkittäviä yhteiskunnallisia uudistuksia. Esi-

merkiksi vuoden 1905 suurlakko, oli Bergholmin (2011) mukaan hyvin merkittävä, sillä 

se vauhditti yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden tuloa Suomeen. Irma Sulkusen (s.a.) mu-

kaan kansainvälisesti vertaillen hyvin merkittävää oli myös eduskuntauudistuksen yksi-

kamarisuus sekä valtionsalaisuuden ulottaminen koskemaan myös naisia, niin vaalikel-

poisuuden kuin äänioikeudenkin osalta. Uudistukset olivat merkittävät etenkin naisille, 

sillä he vapautuivat samalla myös sääty-, varallisuus- ja sukupuolirajoitteista. Kansain-

välisesti ajateltuna Suomi oli edelläkävijä, sillä Suomi oli ensimmäinen maa Eu-

roopassa, jossa naiset saivat sekä vaalikelpoisuuden että äänioikeuden.  

Alasoinin (1985, 169) mukaan suuri lakko kuitenkin saattaa johtaa poliittiseen kriisiin. 

Suuret lakot ovatkin yleensä aina seurauksiltaan siinä mielessä poliittisia, että niiden 

lopputulos muuttaa työtaisteluosapuolten välisiä voimasuhteita; yksi osapuoli heikentyy 

ja toinen puolestaan voimistuu. Myös pelkällä lakonuhalla voi olla merkittäviä seurauk-

sia. Esimerkiksi 1990-luvun alussa Esko Ahon hallitus halusi heikentää työttömyystur-

vaa, johon koko ammattiyhdistysliike vastasi uhkaamalla työtaistelutoimilla. Tämän 

seurauksena hallitus luopui suunnitelmistaan heikentää työttömyysturvaa. (Bergholm 

2011.) 

4.3.3  Maan maine ja houkuttelevuus ulkomaisten investoijien silmissä 

Alasoinin (1985, 11–12) mukaan maalle on edullista, jos maassa vallitsee työrauha ja 

lakkoja on vähän. Maan lakkotilastoissa näkyvä suuri lakkoaktiivisuus saattaa vähentää 

ulkomaisten investointien määrää maahan. Eräissä maissa jätetään tämän vuoksi jopa ti-

lastoimatta osa lakoista, esimerkiksi poliittiseksi luonnehditut lakot. Eri maiden välillä 

vallitsee eroja lakkojen tilastoimisen välillä, sillä maiden välillä on erimielisyyksiä esi-

merkiksi siitä, miten pitkään työntekijöiden toimeenpaneman työnseisauksen tulee kes-

tää ollakseen lakko. Suomessa kaikki lakot tilastoidaan riippumatta lakon kestosta tai 

muodosta, mikä saattaa antaa Suomen työrauhasta huonomman kuvan kuin se todelli-

suudessa on. Tämän lisäksi ongelmana on, että usein tilastoihin merkitään kategorian 

”lakko” alle kaikki lakot. Kuitenkin lakkoja on monenlaisia, mutta tilastoissa viiden 
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hengen suorittama kymmenen minuuttia kestänyt lakko näyttää yhdenveroiselta yleisla-

kon kanssa, johon osallistunut satoja tuhansia ihmisiä. 

Alan Puttee (1969, 16) on tutkimuksessaan saanut samansuuntaisia tuloksia Alasoinin 

(1985, 11–12) kanssa. Hänen mukaansa maan suuri lakkoaktiivisuus voi vaikuttaa mui-

den maiden investointihalukkuuteen. Putteen mukaan lisäksi pelkkä uhka tavarantoimi-

tuksen katkeamisesta vaikutti negatiivisesti Kanadan maineeseen kansainvälisillä mark-

kinoilla. Tavaran kuljetuksen ongelmien vuoksi ostajat siirtyivät hankkimaan tarvitse-

mansa tuotteet toisesta maasta.  

4.4  Lakon kolmas osapuoli 

Lakon ulkopuolella olevia kansalaisia kutsutaan lakon kolmanneksi osapuoleksi. He ei-

vät aktiivisesti ota osaa lakkoon, mutta toisinaan lakon vaikutukset ulottuvat myös hei-

hin. Knowles totesi 1950-luvulla, että lakkojen sosiaalisia vaikutuksia ei juuri ole tutkit-

tu, vaikka olisi hyvin tärkeää arvioida lakon vaikutuksia kolmannelle osapuolelle. 

(Knowles 1952, 286.) Tilanne on nykypäivänä pitkälti sama. Todennäköisesti lakkojen 

sosiaalisten vaikutusten arvioinnin puuttuminen johtuu siitä, että arviointi on vaikeaa. 

Lakot ovat aina erilasia ja ennen kaikkea ihmiset ovat erilaisia ja kokevat asiat eri taval-

la. Knowlesin (1952, 286) mukaan on hyvin vaikeaa arvioida, miten lakot vaikuttavat 

ihmisten jokapäiväisiin rutiineihin, sillä rutiinit vaihtelevat niin runsaasti. Varmaa kui-

tenkin on, että toisinaan lakot vaikuttavat lakon kolmannen osapuolen rutiineihin ja ta-

poihin.  

Julkisen sektorin lakoissa haittavaikutukset kohdistuvat huomattavan usein lakon kol-

manteen osapuoleen. He eivät voi esimerkiksi käyttää tavanomaisia palvelujaan, kuten 

terveydenhuoltoa ja perusopetusta, mistä voi koitua heille kohtuuttomia menetyksiä il-

man mahdollisuutta vahingonkorvauksiin. (Elinkeinoelämän valtuuskunta 1986, 5-6.) 

Lakot julkisessa liikenteessä vaikuttavat myös usein lakon kolmanteen osapuoleen. 

Knowlesin (1952, 286) mukaan julkisen liikenteen lakoilla voi olla hyvin pitkäaikaisia 

vaikutuksia. Esimerkiksi vuonna 1937 Iso-Britanniassa käydyssä linja-autolakossa la-

kon vaikutukset olivat suurimmillaan vasta lakon jälkeen. Lakon jälkeen lippujen myyn-

ti väheni noin 12 400 punnalla viikossa, eikä myynnin vähenemiselle ollut muuta järke-
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vää selitystä kuin käyty lakko. Lakon arveltiin aiheuttaneen sen, että osa vakituisesti lin-

ja-autolla kulkevista ihmisistä korvasivat lakon aikana linja-autolla kulkemisen metrolla 

tai junalla, eivätkä lakon päättymisestä huolimatta palanneet enää käyttämään linja-

autoa matkantekoon. Ihmiset eivät kuitenkaan kovin herkästi muuta jokapäiväisiä ru-

tiinejaan, kuten tapaa, jolla he matkustavat työhön. Kun he joutuvat syystä tai toisesta 

rutiineistaan luopumaan, etsivät he korvaavan rutiinin, josta ei luovuta ennen kuin on 

pakko. Näin arveltiin käyneen myös edellä mainitussa linja-autolakossa. 

Suuren yleisön mielipiteen tärkeyttä lakkoa kohtaan on korostettu useissa eri yhteyk-

sissä. Knowlesin (1952, 294–295) mukaan julkisella mielipiteellä voi olla hyvin voima-

kas vaikutus lakon päättymiseen ja lakot epäonnistuvat lähes poikkeuksetta, jos lakkoi-

lijat menettävät suuren yleisön moraalisen tuen. Lakot, joiden vaatimuksia suurin osa 

kansasta pitää perusteltuina, eivät yleensä kohtaa vahvaa vastustusta ja kritiikkiä. Mitä 

laajempi työnseisaus on, sitä todennäköisempää on suuren yleisön negatiivinen suhtau-

tuminen työtaisteluun.  

Lakot perusopetuksessa kohdistuvat lähes poikkeuksetta lakon kolmanteen osapuoleen. 

Ontarion provinssissa Kanadassa käytiin yhteensä 15 peruskoulujen opettajien työtais-

telua vuosien 1998–2003 aikana. Työtaistelut vaihtelivat yhden päivän työnseisauksista 

15 päivän työnseisauksiin. David Johnson (2009, 4) on tehnyt tutkimuksen näiden lak-

kojen vaikutuksesta oppilaiden koulumenestykseen. Tutkimuksessa käytettiin kolmas-

luokkalaisten ja kuudesluokkalaisten osaamisarvioinnin tuloksia matematiikan, kirjoit-

tamisen ja lukemisen osalta. Arvioinnit suoritetaan vuosittain jokaisessa provinssin kou-

lussa. Johnson vertaili tutkimuksessaan eri vuosien arvioinnin tuloksia eri kouluissa ja 

hänen mukaansa työnseisaukset aiheuttivat alempia läpäisypisteitä. Kuudesluokkalaiset 

kärsivät selvästi kolmasluokkalaisia enemmän työnseisauksista. Työnseisaukset vai-

kuttivat myös selvästi enemmän matematiikan osaamiseen kuin kirjoittamiseen tai lu-

kemiseen, joihin työnseisaukset eivät vaikuttaneet lähes lainkaan. Jokainen lakkopäivä 

aiheutti 0,1 prosentin laskun arvioinneissa. Keskimäärin työnseisaus kesti yhdeksän 

päivää, joten jokainen lakko aiheutti lähes prosentin laskun arvioinnissa. Johnsonin mu-

kaan työnseisausten vaikutukset ovat todennäköisesti samansuuntaisia myös muissa 

Kanadan provinsseissa.  
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4.5  Yhteenveto aikaisempien tutkimusten tuloksista 

Lakon yleisin syy liittyy palkkaan, sillä lakossa työntekijöiden päämääränä on usein 

saada palkankorotus (Savola 1968, 174). Aiemmat tutkimustulokset lakkojen vai-

kutuksista palkkoihin eivät ole aivan yhteneviä. Knowles (1952, 262) näkee, että lak-

kojen vaikutus palkkojen nousuun ei ole kovin merkittävä, kun taas Lacroix’n (1986; 

ref. Jiménez-Martin 2004, 1) mukaan lakon avulla voidaan saada aikaan hyvin merkit-

tävät palkkojen nousut. Vaikka Knowles ei ole aivan vannoutunut lakkojen tuomasta 

palkan noususta, hän toteaa, että juuri mahdollisuus voittoihin on lakkojen inspiraation 

lähteenä ja ilman hyödyn mahdollisuutta lakkoja ei edes olisi.  

Lakon keston on myös nähty vaikuttavan palkkojen nousuun, sillä pidemmissä lakoissa 

palkkojen nousu on nähty todennäköisemmäksi kuin lyhyissä lakoissa (esim. Stengos ja 

Swindisky 1990). Saatujen palkankorotusten määrät vaihtelevat jonkin verran eri tutki-

musten välillä.  Myös vastakkaisia tuloksia palkkojen nousun suhteesta lakon kestoon 

on esitetty. Esimerkiksi Card (1990; ref. Jiménez-Martin 2004,1) ja Vroman (1984) nä-

kevät, että lakon kesto ja palkkojen nousu eivät ole yhteydessä toisiinsa.  

Lakon tuloksena voi olla myös muu kuin taloudellinen hyöty, kuten työolosuhteiden pa-

rantuminen. Lisäksi Suomessa vuoden 1986 yhteislakon avulla saatiin nopeutettua pek-

kasvapaiden tuloa (Bergholm, 2011).  

Lakosta voi koitua työntekijälle myös tappioita, sillä lakon ajalta ei makseta palkkaa. 

Näin ollen lakosta aiheutuu työntekijälle yleensä ainakin välitöntä ansionmenetystä. 

Ansionmenetysten suuruus vaihtelee esimerkiksi lakon keston perusteella. Työntekijöi-

den henkilökohtainen taloudentila vaihtelee, joten lakon aikana koetut ansionmenetyk-

set eivät ole kaikille yhtä merkittäviä. (Kauppinen & Alasoini 1984, 52, 61–62.) 

Lakosta koituu työnantajalle lähes aina välittömiä tappioita. Knowlesin (1952, 262) 

mukaan työnantajalle koituvia välittömiä tappioita ovat tuotannonmenetys, tilausten pe-

ruuntuminen sekä yrityksen liikearvon huonontumisen. Yritykset kuitenkin usein kyke-

nevät kuromaan lakossa menetetyt tappiot umpeen, joten taloudelliset tappiot eivät lo-

pulta nouse kovin merkittäviksi. Imberman (1979, 133) ei kiistä mahdollisuutta kuroa 

menetettyjä tappioita umpeen, mutta hän näkee, että lakko vaikuttaa hyvin usealla taval-
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la työnantajan talouden heikkenemiseen ja osa kustannuksista on havaittavissa vasta 

hyvin pitkän ajan kuluttua. 

Tang ja Ponak (1986, 556) ovat tutkineet työnantajien kokemuksista lakkojen seurauk-

sista. Työnantajat pitävät merkittävimpinä lakon kustannuksina tuonnin vähenemistä ja 

kiinteitä yleiskustannuksia. Vähiten kustannuksia aiheuttavat puolestaan tiedottamis-

kustannukset, sopimussakkojen maksut ja ylimääräiset vakuutusmaksut. Tutkimuksen 

tulokset olivat Tangin ja Ponakin mukaan yhtenevät aiempien aihetta koskevien tutki-

musten kanssa. Kuitenkin yritysten välillä vallitsee merkittäviä eroja siinä, mitkä ovat 

kullekin yritykselle merkittäviä kustannuksia ja mitkä eivät. Sen sijaan lakosta ei yleen-

sä koidu yritykselle säästöjä (Tang & Ponak 1986, 557), mutta toisinaan lakko voi olla 

hyödyksi yritykselle, jos esimerkiksi tavaraa on kertynyt varastoon liiaksi ja lakon 

vuoksi tavaran valmistus katkeaa hetkeksi. Tällöin vanha tavara voidaan myydä varas-

tosta pois. (Knowles 1952, 263.) 

Lakot voivat vaikuttaa negatiivisesti kansantalouteen, sillä jatkuvat häiriöt tuotantotoi-

minnassa voivat johtaa tuotannon vähenemiseen ja sitä kautta myös maan kauppataseen 

tasapainoon, joka puolestaan vaikuttaa kansantalouteen kokonaisuutena (Alvi 2001, 

389–390). Kansantalouden merkittävä ja pysyvä heikentyminen puolestaan vaikuttaa 

myös kansalaisten päivittäiseen elämään. Vain harvoilla lakoilla kuitenkaan on näin 

suurta vaikutusta kansantalouteen. Lakkojen vaikutusten merkittävyys on myös riippu-

vainen maan taloudellisesta tilasta, joten taloudellisesti vahva maa kykenee kestämään 

lakkoja paremmin kuin taloudellisesti heikko maa. Alvin mukaan lakkoja tulisi kuiten-

kin pyrkiä ehkäisemään maan vahvasta taloudesta huolimatta.  

Lakoilla tai lakon uhilla voi olla merkittäviäkin yhteiskunnallisia seurauksia. Esimer-

kiksi Suomessa 1990-luvulla hallituksen aikoessa heikentää työttömyysturvaa, koko-

ammattiyhdistysliike uhkasi ryhtyä lakkoon. Tämän seurauksena työttömyysturvaa ei 

heikennetty. Myös yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden tuloa Suomeen vauhditti aikanaan 

vuoden 1905 suurlakko. (Bergholm 2011.) Lakolla tai pelkästään lakon uhalla voidaan 

tai on ainakin ennen voitu saada aikaiseksi merkittäviäkin sosiaalipoliittisia parannuk-

sia. Kuitenkin työrauhan ylläpitäminen on maalle edullista, sillä korkea lakkoaktiivisuus 

saattaa vähentää ulkomaisten tilausten ja investointien määrää, joka puolestaan vaikut-

taa kansantalouteen negatiivisesti (Alasoini 1985, 11–12). Myös Puttee (1969, 16) nä-
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kee, että maan suurella lakkoaktiivisuudella voi olla negatiivinen vaikutus muiden mai-

den investointihalukkuuteen. Lisäksi suurilla lakoilla on Alasoinin (1985, 169) mukaan 

yleensä poliittisia seurauksia, sillä lakon lopputulos voi muuttaa lakon osapuolten väli-

siä voimasuhteita. Lakon jälkeen toinen osapuoli heikentyy kun taas toinen vahvistuu. 

Lakon kolmas osapuoli joutuu toisinaan myös kärsimään lakon aiheuttamista häiriöistä. 

Lakkojen sosiaalisia vaikutuksia ei kuitenkaan olla Knowlesin (1952, 286) mukaan juu-

rikaan tutkittu, johtuen luultavasti siitä, että sosiaalisten vaikutusten arviointi on vai-

keaa. On kuitenkin kyetty todentamaan, että julkisen sektorin lakoissa haittavaikutukset 

kohdistuvat merkittävän usein juuri kolmanteen osapuoleen. Esimerkiksi julkisen lii-

kenteen ja perusopetuksen lakot vaikuttavat merkittävästi juuri lakon kolmanteen osa-

puoleen. (Elinkeinoelämän valtuuskunta 1986, 5; Johnson 2009, 4.) Useissa lakkotutki-

muksissa on korostettu myös kolmannen osapuolen mielipiteen merkitystä lakkoa koh-

taan. Esimerkiksi Knowlesin (1952, 294–295) mukaan julkisella mielipiteellä voi olla 

merkittävä vaikutus lakon päättymiseen.   
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5  ASIANTUNTIJAHAASTATTELUJEN TULOKSET 

5.1  Lakon vaikutukset työntekijälle 

5.1.1  Lakon vaikutus palkkoihin 

Lakon tarkoituksena on työntekijöiden niin rahallisten kuin työoloihin liittyvien etujen 

ajaminen. Yleisin lakon syy on Savolan (1968, 174) mukaan palkkaan liittyvä, esimer-

kiksi palkankorotus. Alasoinin tutkimus vuodelta 1985 (113–114) osoitti, että työn-

tekijät ovat onnistuneet saamaan lakon avulla palkankorotuksia. Myös TA näkee lak-

kojen ja palkkojen nousun välillä yhteyden:  

Suomessa palkat on noussut enemmän kuin mitä meidän pahimmissa kilpai-

lijamaissa keskimäärin ja sen takana on varmaan juuri tämmönen, et uhataan 

työtaisteluilla ja lakoilla. (TA) 

 

Myös uhka lakosta saattaa riittää palkkavaatimusten läpiviemiseksi, sillä palkankoro-

tuksia myönnetään tämän tästä jo pelkällä lakon uhalla. Toisinaan työnantaja voi pelätä 

mahdollisen lakon aiheuttamia tappioita ja arvelee palkankorotuksen tulevan edulli-

semmaksi kuin lakon, jonka kestosta ja lopputuloksesta ei ole takeita.  

Saattaa myös olla, että palkankorotuksen taustalla on menestyksekäs lakko toisella alal-

la. Lakon avulla saatu palkankorotus yhdellä alalla voi siis saada myös muut vaatimaan 

korotuksia palkkaansa: 

Jos joudutaan suostumaan korkeempiin palkkavaatimuksiin /…/ ja meidän neu-

vottelusysteemistä johtuen voi olla, et se niinku kertaantuu sitten, et muut alat 

vaatii sit samaa mitä muut alat on saanu lakkoilemalla. (TA) 

 

Knowlesin (1952, 263) mukaan juuri mahdollisuus saada voittoja ja hyötyjä ovat lak-

kojen inspiraation lähteenä. Ilman voiton mahdollisuutta lakkoja tuskin olisi. Lakkojen 

tuomat palkankorotukset eivät nousseet selvästi ensimmäisessä haastattelussa esille pu-

huttaessa lakkojen tuomista hyödyistä työntekijälle. Kuitenkin mahdollisuus saada pal-

kankorotus lakkojen avulla oli ikään kuin luettavissa rivien välistä muissa yhteyksissä. 

Ehkä asiantuntijat eivät nostaneet palkankorotusta esille, sillä he pitävät sitä itsestään 

selvänä lakon tuomana mahdollisena etuna. Toisaalta lakon syynä ovat nykyään yhä 

useammin myös toiminnan siirtäminen toiseen maahan ja liiketoiminnan rakenteelliset 

muutokset, joita lakon avulla pyritään estämään (Bruun ym. 2011, 34). Tämän vuoksi 
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saattaakin olla, että palkankorotuksen saaminen lakon avulla ei ole enää niin yleistä. Jos 

lakon päämääränä ei ole alkujaankaan palkankorotus alalla, ei se oletettavasti ole lakon 

lopputuloksenakaan. Lakon päämäärien muuttuessa myös lakon lopputulokset muuttu-

vat. 

5.1.2  Lakon tuomat muut positiiviset vaikutukset 

Palkankorotusten lisäksi lakolla voi olla myös muita positiivisia vaikutuksia työntekijän 

kannalta. TA katsoo, että muutama viikko ”lakkovapaata” voi olla ihan hyväkin 

vaihtoehto työntekijän kannalta. Jos viimeisestä lomasta on kulunut jo aikaa, voi olla 

mukavaa rentoutua muutama viikko ja palata työhön virkistyneenä. ”Lakkovapaa” ei 

kuitenkaan TA:n mukaan ole lainkaan positiivinen vaihtoehto työntekijälle, jolle ei ole 

kertynyt säästöjä työstä ja muutama palkaton viikko aiheuttaa taloudellista ahdinkoa. 

Lakoilla on myös muita kuin taloudellisia tavoitteita ja seurauksia, kuten työolojen pa-

rantaminen ja työehtojen täsmentäminen. Vaikka työehdot ja työolot ovatkin parantu-

neet vuosien varrella ja työehtosopimusten piiriin kuuluu yhä enemmän työntekijöitä, 

kehityskohtia löytyy aina. Joskus lakko tai lakon uhka voi aikaansaada toivottuja paran-

nuksia esimerkiksi työehtoihin: 

Vuonna 2010 kemianteollisuudessa ylemmät toimihenkilöt onnistu työtais-

telutoimin saamaan työehtosopimuksen lailliset tunnusmerkit omaavan so-

pimuksen, vaikka se edelleenkin oli nimeltään jotain muuta. (TT) 

 

TT viittaa tässä Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n ja Kemianteollisuus KT:n lakonuhkaan 

vuonna 2010, joka päättyi kuitenkin sovintoon ennen lakkojen alkamista. Kemianteolli-

suus sai tuolloin ensimmäistä kertaa sitovan työehtosopimuksen. Vaikka työehtosopi-

mus on nimeltään Kemianteollisuuden ylempiä toimihenkilöitä koskeva pöytäkirja, on 

se työehtosopimukseen rinnastettavissa oleva sopimus. Sopimus takaa työsuhteen pe-

rusehdot ylemmille toimihenkilöille ja on siten merkittävä työtaistelutoimilla aikaansaa-

tu parannus työehtoihin. (TEK 2010.) Työehtosopimuksiin kohdistuvat lakot ovat li-

sääntyneet viime vuosina ja Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan lakon yleisin syy 

vuonna 2011 olikin juuri työehtosopimuksiin liittyvä (Elinkeinoelämän keskusliitto 

2011).  
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5.1.3  Lakon negatiiviset sivuvaikutukset 

Asiantuntijoiden käsitykset lakon negatiivisista vaikutuksista työntekijälle ovat hyvin 

pitkälti taloudellisia. TATT huomauttaa, että lakon sääntönä on, että lakon ajalta ei 

makseta palkkaa, joten lakosta koituu työntekijälle ansionmenetyksiä ainakin lyhyellä 

aikavälillä. Lakon ajalta ei kerry myöskään lomia. Samoilla linjoilla ovat myös Kauppi-

nen ja Alasoini (1984, 52), joiden mukaan lakosta aiheutuu työntekijöille ansionmene-

tyksiä lähes aina.  

Ammattiliitto maksaa lakon ajalta usein lakkoavustusta lakossa oleville jäsenille, mikä 

lievittää palkan menetyksen tuomaa taloudellista heikennystä. TT:n mukaan 

ammattiliitto on joskus kuitenkin päättänyt, että lakkoavustuksia ei ensimmäisiltä 

viikoilta makseta. Asiantuntijat eivät ole täysin yksimielisiä työntekijälle koituvien ta-

loudellisten menetysten suuruudesta lakon aikana. TA näkee, että lakon taloudelliset 

menetykset eivät ole työntekijälle kovin merkittäviä: 

Työntekijä menettää palkan lakon ajalta. Se ei oo niin iso menetys, koska moni 

ammattiliitto maksaa lakkoavustusta ja lakkokassat voi olla tosi isoja. Suurin 

luku minkä mä muistan nähneeni jossain oli sata miljoonaa.(TA) 

 

TATT puolestaan näkee, että lakossa olevan työntekijän taloudellinen tilanne saattaa 

muuttua merkittävästikin huonommaksi lakon aikana.  Lakkoavustuksen suuruus vai-

kuttaa työntekijän taloudellisen tilanteen muutoksiin: 

Jos on niin köyhä liitto, että se ei pysty maksamaan niitä (lakkoavustuksia) tai 

lakko jatkuu niin pitkään, että se maksaminen rupee olemaan todella vaikeata 

siellä loppupäässä, niin sen takia mitoitetaan lakkoavustus ajoissa pieneksi, että 

se kestäis pitkänkin lakon. Siinä tapauksessa tietysti voi sanoa, että lakkolaisen 

taloudellinen tilanne on merkittävästikin huonompi. (TATT) 

 

TATT kuitenkin lisää myös, että ammattiliitto ei yleensä lähde järjestämään lakkoa jos 

sen lakkokassa on niin heikko, ettei se pysty maksamaan lakkoavustuksia. Ammattiliitto 

ei usein järjestä monia raskaita lakkoja lyhyen ajan sisällä, joten lakkokassat eivät pääse 

ehtymään niin helposti. Ammattiliittojen lakkokassojen vakiosuuruus on kuitenkin 

vaihteleva, mikä puolestaaan vaikuttaa avustuksen määrään. On mahdollista, että 

lakkoavustuksen vuoksi työtekijälle koituvat taloudelliset menetykset eivät ole kovin 

merkittäviä, mutta on myös mahdollista, että lakossa olevan työntekijän taloudellinen 

tilanne heikkenee merkittävästi avustuksesta huolimatta. Lakkoavustuksen ei 
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kuitenkaan ole tarkoitus korvata palkkaa lakon aikana, vaan tukea lakossa olevan 

työntekijän toimeentuloa. Tähän liittyen Savola (1968, 177) kuitenkin huomauttaa, että 

lakkoavustuksiin käytettävät rahat on kerätty työntekijöiltä itseltään, joten sinänsä avus-

tusta ei voida pitää työntekijälle ilmaisena rahallisena avustuksena lakon aikana, vaan 

työntekijät ovat ikään kuin säästäneet lakon varalta. 

Lakon aikainen toimeentulo on riippuvainen myös lakosta itsestään, sillä lakko-avus-

tuksia ei makseta TT:n mukaan kaikista lakoista. Avustusta maksetaan hyvin harvoin, 

kun kyse on paikallisista työtaisteluista ja varsinkin, jos lakko on toimeenpantu työehto-

sopimuksen ollessa voimassa. Työntekijä voi kuitenkin nähdä lakon periaateky-

symyksenä ja omien oikeuksien ajamisen keinona ja tällöin taloudellisen tilanteen hei-

kentyminen ei ole työntekijän mielestä välttämättä niin tärkeää.  

Taloudellisen tilanteen heikentymisen usein toivotaan olevan tilapäistä ja 

kompensoituvan myöhemmin lakolla aikaansaaduilla palkankorotuksilla. Toisaalta Ka-

leckin (1939, 91) mukaan on aivan mahdollista, että lakon aiheuttamat hyödyt työnte-

kijälle eivät koskaan ole suurempia kuin lakosta aiheutuvat tappiot. 

Lakossa olevien työntekijöiden lisäksi lakko saattaa vaikuttaa negatiivisesti myös niihin 

työntekijöihin yrityksessä, jotka eivät kuulu lakossa olevaan liittoon, mutta ovat jollain 

tavalla riippuvaisia lakossa olevien tekemästä työstä. TA kertoo, että jos työtä ei pystytä 

tarjoamaan muun henkilöstön lakon vuoksi, niin palkanmaksu katkeaa muiltakin. TT 

toteaa myös, että nykyään tuotanto ja palvelut ovat toisiinsa hyvin läheisesti 

integroituneita ja tämän vuoksi lakko yhdessä toimipaikassa tai toimialalla voi vaikuttaa 

merkittävästi muihin tahoihin. 

5.1.4  Lakon järjestölliset vaikutukset 

Yksittäisen työntekijöiden lisäksi lakosta voi seurata niin positiivisia kuin negatiivisia 

vaikutuksia myös työntekijöiden edunvalvojaosapuolelle. Lakko voi aiheuttaa esimer-

kiksi muutoksia ammattiliiton jäsenmäärässä. TT kommentoi lakon aiheuttamia jäsen-

määrän muutoksia seuraavasti: 

Esimerkiks Palvelualojen ammattiliitto ja Tehy ja jossain mittakaavassa Te-

ollisuustoimihenkilöiden liitto on työtaistelu-uhkillaan onnistunut saamaan jä-

seniä. Et siin on selviä piikkejä näissä et kun on tiukat neuvottelut ni jäseniä tu-

lee niinä kuukausina enemmän. /…/ Esimerkiks virkamieslakko -84, niin samaan 
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aikaan kun se toi jäseniä niin pelokkaammat SAK:laiset ja AKAVA:laiset vaihtoi 

liittoa, jos pystyi. Et siinä tapahtui molempiin suuntiin liikettä, et sekään ei oo 

ihan yksinkertanen kaari. (TT) 

 

Varmuutta lakkojen vaikutuksista ammattiliittojen jäsenmäärään ei kuitenkaan ole. Ar-

viot lakon aiheuttamasta jäsenmäärän muutoksesta perustuu usein liiton omiin laskel-

miin. TATT:n mukaan Keskuskauppakamarin hyväksymien tilintarkastajien selvityksiä 

liiton jäsenmäärissä ja niiden muutoksista lakon yhteydessä ei ole koskaan esitetty: 

KHT:n tilitarkastajien selvityksiä liiton jäsenmäärästä ei olla koskaan esitetty 

tässä yhteydessä. /…/ On tavanomasta ammattiliitolta kertoa, että työtaistelun 

alkaessa tai jopa sen aikana tapahtuu runsaasti järjestäytymistä  ja varmaan si-

tä tapahtuukin. (TATT) 

 

Lakon vaikutuksista ammattijärjestön jäsenmäärään ei siis voi esittää varmoja faktoja, 

mutta asiantuntijoiden näkemyksen mukaan lakko kuitenkin voi vaikuttaa järjestön jä-

senmäärään. On kiinnostavaa, että liittoa saatetaan vaihtaa, koska halutaan mennä lak-

koon tai halutaan välttää lakkoa. Työntekijöillä on varmasti omakohtaisia näkemyksiä 

lakon hyödyllisyydestä ja haitallisuudesta, jotka vaikuttavat päätökseen liittyä lakossa 

olevaan liittoon tai vaihtaa lakossa olevasta liitosta toiseen liittoon. Saattaa myös olla, 

että työntekijä pelkää töidensä kasautuvan lakon vuoksi ja aiheuttavan hänelle itselleen 

liikaa kiirettä myöhemmin. 

Jäsenmäärän muutosten lisäksi lakko voi aiheuttaa myös taloudellisia tappioita työnte-

kijäjärjestölle, sillä laittomasta lakosta ammattiliitto tai ammattiosasto on velvoitettu 

maksamaan lakkosakkoja. Asiantuntijoiden mukaan sopimuksen vastaisia eli niin kut-

suttuja laittomia lakkoja ovat suurin osa Suomen lakoista. Korvauksen suuruus vaihtelee 

jonkin verran lakosta riippuen. TA:n mukaan korvauksen suuruus on keskimäärin suh-

teellisen matala, noin 2000–4000 euroa per lakko. Ammattiosastoille korvauksen suu-

ruus on pienempi kuin ammattiliitoille. TATT:n mukaan tavallisesti korvauksen suuruus 

on noin puolet lakkokorvauksen maksimimäärästä. Työehtosopimuslain 8 §:n mukaan 

maksimi hyvityskorvaus sopimuksen vastaisesta lakosta on 1.1.2012 alkaen 29 500 eu-

roa (7.6.1946/436). TATT:n mukaan lakkosakkojen maksimimäärä ei kuitenkaan ole 

vakio johtuen lakkosakkojen korottamista koskevasta indeksisidonnaisuudesta. TATT 

kuitenkin huomauttaa, että maksimikorvaussumma on vain teoreettinen. Ilmeisesti siis 

vain toisinaan lakkokorvauksen määrä nousee maksimisuuruuteen. Vaikka ammattilii-
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ton talous kärsii lakkokorvauksista, TT tuo esille myös mahdollisuuden, että ammatti-

liitto voi taloudellisti hyötyä lakosta: 

Meillähän ei ole tilinpäätöstietoja, mutta käsitys on se, että /…/ ne (ammat-

tiliitto) oli ennen lakkoa perinyt ylimäärästä jäsenmaksua ja sitten lakon aikana, 

ne jotka oli töissä makso ylimäärästä jäsenmaksua, niin jotkut väitti, että am-

mattiliiton lopputili oli lakosta positiivinen. (TT) 

 

Kuten TT huomauttaa, tilinpäätöstietoja kyseisestä lakosta ei ole esitetty eli varmuutta 

lakon tuomista taloudellisista voitoista ammattiliitolle ei ole. Kuitenkin ainakin teori-

assa näyttää siltä, että lakko voisi tuoda ammattiliitolle myös tuloja. 

5.2  Lakon vaikutukset työnantajalle 

5.2.1  Taloudelliset tappiot 

Lakot aiheuttavat asiantuntijoiden näkemysten mukaan aina jonkinlaista tappiota työn-

antajalle. Tämä ei ole sinänsä yllättävää, sillä lakon tarkoituksena on juuri päästä ta-

voitteisiin painostamalla vastapuolta. Tappioiden suuruus vaihtelee hyvin paljon ja 

TATT:n mukaan taloudellisten tappioiden suuruuteen vaikuttavat useat tekijät, kuten 

vallitseva markkinatilanne ja mahdollisuus kuroa umpeen menetetty tuotanto tai pal-

velu. Myös lakon kesto ja laajuus vaikuttavat tappioiden suuruuteen. 

Yleensä lakon jälkeen yrityksessä arvioidaan lakon aiheuttamia taloudellisia tappioita. 

TATT:n mukaan lakon vaikutukset ilmoitetaan usein liikevaihdon menetyksinä ja tuo-

tantomäärien arvoina. Imbermanin (1979, 134) mukaan lakko aiheuttaakin hyvin usein 

tuotannon menetystä sekä nettotuloksen pienenemistä. TATT:n mukaan tuotannon ja 

liikevaihdon menetys ei kuitenkaan ole välttämättä lakon nettolopputulos eli se mene-

tetty summa, joka vaikuttaa yrityksen tilikauden tulokseen.   

TA:n mukaan eri lakkojen taloudellisista menetyksistä on tehty selvityksiä. Hänen mu-

kaansa työtaisteluista tulee keskimäärin yli neljä miljoonaa euroa taloudellisia tappioita 

yritykselle. Summa ei sinänsä ole kovin kuvaava, sillä se sisältää sekä hyvin pienten että 

hyvin suurten yritysten tappiot. Vaikka edellä mainittu keskimääräinen 4 miljoonan tap-

pio ei ota huomioon liikevaihdon vaihtelua yritysten kesken, summa on merkittävä. 
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TATT huomauttaa lisäksi, että lakon taloudelliset seuraukset ovat yksityisellä sektorilla 

yleensä dramaattisempia ja tulevat nopeammin esille kuin julkisella sektorilla. 

Ahtaajien vuoden 2010 lakosta seuranneista taloudellisista menetyksistä on TA:n mu-

kaan tehty selvitys Elinkeinoelämän keskusliiton toimesta. Selvityksen tuloksena oli, et-

tä lakon vaikutukset erityisesti pienille yrityksille olivat osin hyvin vakavia: 

Siinä (tehdyssä selvityksessä) kysyttiin yrityksiltä laajasti, että millaisia seu-

rauksia niille oli lakosta. Ja se tulos oli musta yllättävän yllättävä, että eri-

tyisesti pienille yrityksille se oli melkein katastrofi. Voin kuvitella, että joku pieni 

vientiyritys, niin sillä ei välttämättä ole semmosia vaihtoehtoisia kanavia, niin 

kuin isoilla yrityksillä, että voi ottaa vaikka tuotantoa jostain muusta maasta. 

Tulos kuitenkin oli, että ne pienet yritykset, jotka on meidän työllisyyden kannal-

ta tärkeitä, niin ne oli ne jotka kärsi yrityksistä eniten. (TA) 

 

Suurilla yrityksillä maksukyky ja siten kyky ottaa lakko vastaan voi olla huomattavasti 

parempi kuin pienillä yrityksillä. Tämän vuoksi pienet yritykset oletettavasti kärsivät 

enemmän lakon seurauksista kuin suuremmat yritykset.  

Lakko voi TA:n mukaan aiheuttaa yritykselle myös asiakkaiden menetystä. Jos asiakas 

tarvitsee tilaamaansa tuotetta heti eikä sitä lakon vuoksi voida toimittaa, on vaarana ti-

lauksen menettäminen tai jopa koko asiakassuhteen päättyminen: 

/…/ jos vaikka ajatellaan tätä metsäteollisuuden työtaistelua nyt, niin siinä nä-

kyy selvästi, että jos on joku asiakas tarvitsee vaikka painotalon paperia, niin ei 

ne jää sen varaan, että onko lakko nyt ollut kohdalla Suomessa tai satamissa tai 

metsäteollisuudessa. /…/ tarvittaessa otetaan sieltä mistä varmasti saadaan, että 

jos jossakin on hankalaa ni sitte siirrytään pois sieltä /…/ et ei niitä kiinnosta se, 

että onko siellä nyt lakko, ne tarvii sitä paperii silti. (TA) 

 

TATT:n näkemys asiasta on samansuuntainen. Hänen mukaansa taloudellisiin seurauk-

siin liittyy yksityisellä sektorilla pelko asiakkaiden menettämisestä ja vaihtoehtoisten 

palvelujen sekä korvaavien toimintojen syntymisestä. Tangin ja Ponakin (1986, 557) te-

kemän tutkimuksen mukaan kuitenkin vain kolmasosa yrityksistä pitää asiakkaiden te-

kemien tilausten vähenemistä merkittävänä lakon aiheuttamana kustannuksena. Imber-

man (1979, 135) puolestaan näkee, että useat asiakkaat etsivät uuden tuottajan korvaa-

maan lakon alla olevaa yritystä ja tästä koituu yritykselle tulevaisuudessa merkittäviä 

tappioita. Imbermanin sekä Tangin ja Ponakin tutkimuksista on jo jonkin aikaa. Työ-

markkinat ja lakkojen luonne sekä vaikutukset ovat voineet muuttua ja varmasti osittain 
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muuttuneetkin vuosien varrella. Kuitenkin Tangin ja Ponakin tutkimustulos voi hyvin 

olla validi vielä nykyaikana, sillä myös TATT:n mukaan ainakin pelko asiakkaiden me-

nettämisestä lakon vuoksi on olemassa. TA:n edellisestä kommentista ei selviä, onko 

yleisempää, että asiakas peruuttaa vain yhden tai muutamia tilauksia vai siirtyykö hän 

kokonaan toisen yrityksen asiakkaaksi. Luullakseni tämä on pitkälti myös alakohtaista, 

aina ei ole mahdollista edes löytää korvaavaa tuottajaa. Yritysten, joilla on useita kilpai-

lijoita, on varmasti enemmän syytä olla huolissaan asiakkaiden menettämisestä kuin yri-

tysten, joiden tuotteita on vaikea korvata.  

Elinkeinoelämän valtuuskunnan julkaisussa vuonna 1986 todettiin, että erityisesti 1980-

luvulla lisääntyneet ulkomaankauppaan kohdistuvat lakot voivat olla yritykselle hyvin 

haitallisia. Lakot antavat ulkomaisille asiakkaille epäluotettavan kuvan yrityksestä ja 

yritys voi menettää kilpailukykyään merkittävästi lakkojen vuoksi. (Elinkeinoelämän 

keskusliitto 1986, 33.)  

Tuotannon ja palveluiden integroituminen nykypäivänä on aiheuttanut lakon taloudel-

listen vaikutusten kohdistumista myös muihin kuin lakonalaiseen yritykseen. Kun yhä 

useampi yritys on riippuvainen toisen yrityksen tuotteista, lakon vaikutukset ulottuvat 

useampiin tahoihin kuin ennen. TA ja TT kuvasivat tuotannon integroitumisen seurauk-

sia seuraavasti: 

Se on se iso ero, jos vertaa vaikka 80-lukuun tai kultaiseen 70-lukuun, että yri-

tykset on verkostoitunut. Ne ei valmista itse kaikkea, vaan niillä on paljo ali-

hankkijoita ja kuljetusta. Se verkosto on aika herkkä, että jos joku osa siitä pet-

tää, /…/ niin ne ei pysty siellä toisessa (yrityksessä) tekemään niitä tuottei-

ta.(TA) 

 

Tuotanto ja palvelut ja kaikki on hyvin läheisesti toisiinsa integroitunut. /…/ 

esimerkiksi kaupassa, jos varasto menee päiväksi lakkoon, niin kaupat on kolme 

päivää sekaisin. Ja jos satama on päivän lakossa niin paperitehtaat ja monet 

paikat on sekaisin, koska ei ole enää sellasia välivarastoja. Monet paikat menee 

sekasin aika lyhyilläkin työtaisteluilla. (TT) 

 

Tuotannon integroituminen ei kuitenkaan ole aivan viime vuosina tapahtunut uudistus, 

sillä Chamberlain ja Schilling totesivat jo vuonna 1954, että lakossa olevan tehtaan tuot-

teista riippuvainen tehdas voi kärsiä mittavat vahingot. Nykyään tekniikka on kuitenkin 

kehittynyt, joten ketjuttunut tuotanto on ennemminkin sääntö kuin poikkeus ja yhä use-

ampi lakko koskettaa myös muita tahoja kuin sitä, johon lakko on suunnattu. 
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5.2.2  Konkurssi 

Konkurssi lakon vuoksi on harvinaista. Kuitenkin TA:n mukaan Suomessa on mennyt 

lakon vuoksi konkurssiin eräs pieni lentoyhtiö, kun yrityksen lentäjät menivät lakkoon 

ja matkustajat jäivät sen seurauksena matkakohteisiin. Matkustajien kuljetus matka-

kohteista takaisin Suomeen kävi yritykselle liian kalliiksi ja ajoi sen konkurssiin. Myös 

Imbermanin (1979, 136) mukaan Ohiossa Mohawk Rubberin tehtaalla vuonna 1978 ol-

lut lakko aiheutti niin mittavat tappiot, että tehdas joutui lopettamaan toimintansa.  

Tämän kaltaiset tapaukset ovat kuitenkin varmasti suhteellisen harvinaisia, sillä työnte-

kijöiden tarkoituksena ei ole lakon avulla ajaa yritystä konkurssiin. Tällöin he menettä-

vät myös oman työpaikkansa, joka ei varmasti ole koskaan lakon päämäärä. Voi kaiketi 

olla tilanteita, joissa yrityksen taloudellinen tilanne on huomattavasti heikompi kuin 

työntekijät kuvittelevat sen olevan ja siten he voivat tahattomasti ajaa yrityksen kon-

kurssiin. Vaikka konkurssia pidetään pääasiassa epäonnistumisena ja negatiivisena asia-

na, TT:n mukaan yrityksen konkurssilla voi olla myös positiivinen puoli niin yritysten 

kuin kansantaloudenkin kannalta: 

Tietyllä tapaa näillä palkankorotuksilla ollaan myös ajettu yrityksiä ja kan-

santalouksia tehokkaampaan suuntaan eli ideana on ollut se, että ikään kuin 

huonommat yritykset menee konkkaan, koska ne ei pysty toimimaan tällä palkka-

tasolla ja myös huonot toimialat menee konkkaan. (TT) 

 

TT:n näkemyksen mukaan konkurssiin ajautuminen lakon vuoksi ei ehkä ole niin nega-

tiivista suuremmassa mittakaavassa. Dynaamiseen markkinatalouteen kuuluvat myös 

konkurssit, eikä työntekijöiden luonnollisesti kuulu subventoida yrityksiä alentamalla 

omia palkkojaan, jotta yritys ei joutuisi konkurssiin.  

5.2.3  Lakon positiiviset sivuvaikutukset 

Yleisesti vallitsevan käsityksen mukaan lakoista on lähes aina haittaa työnantajalle. La-

kon tarkoitus on päästä omiin tavoitteisiin painostamalla työnantajaa taloudellista hait-

taa aiheuttamalla. Asiantuntijat näkevät, että lakosta voi tietyssä tilanteessa olla jopa 

hyötyä työnantajalle. Yhdeksi hyödyksi TA mainitsee tilanteen, jossa työntekijät koke-

vat työpaikalla todellista vääryyttä ja lakolla haetaan tilanteeseen parannusta. Tämä on 

toki myös etu työnantajalle, jos vääryys lakon avulla korjaantuu. Vaikka asiantuntijoi-
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den näkemyksen mukaan on joskus ollut tilanteita, joissa työnantaja on hyötynyt lakos-

ta, nähdään tämän olevan kuitenkin poikkeuksellista: 

Vähän vaikea ajatella, että lakosta olis työnantajalle hyötyy, mut jos kysyntä 

romahtaa jostakin syystä ja olisi muutenkin tarvetta lomauttaa väkeä, jos men-

täs lakkoon siinä kohtaa niin… Ei. Ei semmosta tarvetta ole, kun meidän lomau-

tussysteemit on niin hyviä. (TA) 

 

Toisinaan lakon vastaanottaminen työnantajapuolella voi perustua siihen, että 

niillä on lomautuksia tai tuotantoseisokkeja tulossa eli huono kysyntä ja sillon 

on halvempaa päästää porukka lakkoon. /…/ mut se, et työnantaja hyötyy lakos-

ta on äärimmäisen harvinainen ja teoreettinen tilanne. (TT). 

 

Vaikka lakko voi tuoda helpotusta kysynnän romahtaessa, saattaa olla, että helpotus on 

vain lyhytaikaista. Voi olla, että lakko vain pitkittäisi tilannetta ja lopulta työntekijät ir-

tisanottaisiin kuitenkin. Jos kysyntä jostain syystä romahtaisi vain väliaikaisesti, voisi 

ajatella, että työantaja hyötyisi lakosta. Asiantuntijoiden näkemyksen mukaan työnanta-

jat hyötyvät kuitenkin vain harvoin lakosta, mutta lakon tarkoitus ei olekaan työnantajan 

hyötyminen. Lakkoa voisi pitää hyvin epäonnistuneena, jos lakon loputtua työnantaja-

puoli on se, joka lakosta hyötyi. 

5.3  Lakon vaikutukset valtiolle 

5.3.1  Kansantaloudelliset vaikutukset 

Lakolla voi olla sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia valtiolle, mutta lakkojen 

vaikutus kansantalouteen on kuitenkin lähes poikkeuksetta negatiivinen. Savolan (1968, 

177) mukaan lakossa työntekijät menettävät ansiotuloa, työnantajat menettävät voittoa 

sekä kansantaloudelle koituu tuotannonmenetystä. Lakon kustannukset voidaan kuiten-

kin arvioida laskemalla vain kansantaloudelle koitunut tuotannonmenetys, sillä kaksi 

muuta mainittua ryhmää sisältyvät siihen. Vaikka asia ei ole aivan näin yksinkertainen, 

on Savola tiivistänyt hyvin sen, miten eri tahoille koituneet taloudelliset haitat lakossa 

vaikuttavat lopulta kansantalouteen.  

Taloudellisten menetysten määrä on kuitenkin hyvin vaihteleva. TA:n mukaan vuoden 

2010 Metsäteollisuuden työtaistelun seurauksena bruttokansantuote laski prosentilla, 

mikä oli hänen mukaansa erittäin merkittävä lasku. Myös aiemmissa tutkimuksissa on 
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arvioitu lakkojen vaikutusta kansantalouteen. Hameed ja Lomas (1975, 91) totesivat, et-

tä lakoilla on vain pieni vaikutus Kanadan kansantalouteen, enintään yhden prosentin 

heikennys bruttokansantuotteessa. Ilmeisesti yhden prosentin lasku bruttokansatuottees-

sa ei ole joka maassa niin merkittävä heikennys. TT on samoilla linjoilla Hameedin ja 

Lomasin kanssa, sillä hänen näkemyksensä mukaan useimmat lakot eivät vaikuta kan-

santalouteen juuri lainkaan ja kansantalouteen vaikuttavia lakkoja on hyvin harvoin: 

2000-luvulla on ehkä kaksi niin mittavaa työtaistelua, joilla olisi jonkinmoista 

kansantaloudellista merkitystä. Aivan varmasti oli tällä paperialan työtaistelulla 

/…/ Ja sitte toinen on tietysti tämä vuoden 2010 satamalakko. (TT) 

 

TT kuitenkin lisää, että paperialan työtaistelu oli lakko-työsulku ja hänen näkemyksensä 

mukaan suuret taloudelliset tappiot johtuivat etupäässä työsulusta, ei lakosta. Ilmeisesti 

suurimmat taloudelliset tappiot koituvatkin työriidoista, joissa taistelukeinona käytetään 

sekä lakkoa että työsulkua. Kuitenkin tällaiset tilanteet ovat asiantuntijoiden mukaan 

harvinaisia. Kaikki asiantuntijat ovat yhtä mieltä kuitenkin siitä, että lakosta koituu aina 

jonkinlaista taloudellista haittaa yhteiskunnan hyvinvoinnille sekä lakon osapuolille:  

Järjestämistavasta riippuen se lakon vaikutus sitten vaihtelee liiton talouteen ja 

henkilön talouteen ja jäsenen talouteen, mutta se toiminta on pois meidän kan-

santuotteesta. /…/ Se on pois se tuotanto tai palvelu meidän yhteiskunnan hy-

vinvoinnista. Se on fakta ja se on yhteiskunnallinen näkökulma numero yksi. /…/ 

Joka tapauksessa ne on pois ne työt ja palvelut ja tuotanto siitä kokonaiskakus-

ta, jota yritetään kasvattaa, siitä kokonaishyvinvoinnin taloudellisesta pohjasta. 

(TATT) 

 

Ja mun mielestä pääsääntö kuitenkin on aina se, että kyllä lakko on kaksite-

räinen miekka siinä mielessä, että siitä tulee kuluja. Ei lakko oo semmonen 

sampo, joka tuottais rahaa vaan se kuluttaa rahaa. (TT) 

 

On hyvin loogista, että lakosta on haittaa myös yhteiskunnalle. Työnteon katketessa 

myös tuotanto tai palvelu katkeaa väliaikaisesti ja tappioita syntyy. Yritysten tulosten 

heikkeneminen heijastuu luonnollisesti myös kansantalouteen; mitä pienempi yrityksen 

tulos on, sitä vähemmän yritys maksaa veroa valtiolle. Lisäksi työntekijöiden palkkojen 

katketessa vähenee myös ansiotulosta maksettava vero valtiolle. Asiantuntijat tuovat 

esille osuvasti sen, että kenelle tappio enimmäkseen lakosta koituu, riippuu lakon jär-

jestämistavasta. Joka tapauksessa fakta on, että lakko kuluttaa rahaa, ei tuota sitä. 
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Pitkät julkisen sektorin lakot voivat TATT:n mukaan olla hyvin haitallisia erityisesti 

valtion omalle palveluntarjonnalle: 

Erityisesti kun on pitkä työtaistelu julkisella sektorilla, yksityiset palvelun-

tarjoajat pyrkii tulemaan markkinoille. Ja varsinkin vielä jos sattuu olemaan 

työvoimapula niissä tehtävissä julkisella sektorilla, niin helpompi on siihen 

päästä sitten tarjoamaan. (TATT) 

 

Lakot voivat aiheuttaa julkisen sektorin heikentymistä palveluntarjoajana, jos lakon 

vuoksi palvelujen tuottaminen vaarantuu. Lisäksi tämä saattaisi aiheuttaa julkisten pal-

velujen osittaista ulkoistamista, varsinkin jos julkisella sektorilla vallitsee työvoimapula 

lakossa olevalla alalla. Yksityiselle sektorille edellisen kaltainen lakon vaikutus on kui-

tenkin positiivinen. 

5.3.2  Työllisyys 

Imbermanin (1979, 135) mukaan Dayton Malleable-yhtiö raportoi vuonna 1978, että 

yrityksessä ollut pitkä lakko aiheutti mittaavat tappiot ja useat asiakkaat peruivat tilauk-

sensa lakon aikana. Tämän seurauksena alle puolelle työntekijöistä on enää tarjota, sillä 

tuotannon määrä on lakon vuoksi vähentynyt huomattavasti, eikä työtä enää riitä kaikil-

le. Näyttää siltä, että lakko voi vaikuttaa työllisyyteen ainakin hetkellisesti, jos työtä ei 

enää lakon aiheuttamien tuotannonmenetysten vuoksi riitä kaikille. 

Työllisyysaspekti nousi esille myös asiantuntijahaastatteluissa, tosin asiantuntijoiden 

näkemykset lakkojen vaikutuksesta työllisyyteen olivat erilaisia. TA:n näkemyksen mu-

kaan lakon avulla saadut palkankorotukset voivat tuoda mukanaan vakavan ongelman 

nostaessaan työvoimakustannukset liian korkeiksi. Tämän seurauksena voi olla työpaik-

kojen väheneminen: 

Kaikki ei vielä tajua, et mikä merkitys sillä on, et me voidaan laskea työvoi-

makustannuksia Suomessa kun nähdään et ne palkat menee liian ylös. Ei me 

varmaan pystytä siihen, et luultavasti lähtee työpaikat täältä siinä kohtaa pois. 

/…/ Jos lakolla ajetaan läpi joku ylisuuri vaatimus, niin onks se sillon oikeesti 

onnistunut. Julkisella sektorille vaikutuksena on se, että työvoimakustannusten 

kasvu heijastuu sitten siihen kuinka paljon voidaan työllistää. /…/  Hyvin voi 

ajatella, että vaikka joku kauppa, jos siellä palkkoja nostetaan pari prosenttia 

liikaa, niin yks tapa korjata sitä on et palkataan vastaavasti vähemmän työnteki-

jöitä ja se tapahtuu aika nopeesti. (TA) 
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Myös TATT ja TT näkivät lakon yhdeksi riskiksi työpaikkojen vähenemisen. Heidän 

näkökulmansa oli hieman toisenlainen, sillä he arvioivat lakon voivan aiheuttaa ulko-

maisen yrityksen toiminnan loppumisen Suomessa ja työpaikkojen siirtymisen muualle.  

Myös suomalaiset yritykset voivat kyllästyä lakkoiluun ja siirtää työpaikat maahan, jos-

sa he uskovat työrauhan olevan parempi. 

Myöskin tapahtuu sitä, että tulee tarpeeks hankala lakko, niin firma pistää luu-

kut kiinni ja se on lopulline riski sitte. Esimerkkinä Foxconn-niminen firma 

Lahdesta tai läheltä, maailman suurimpia firmoja alallaan, IT-alalla, satojatu-

hansia ihmisiä palveluksessa, Taiwanilainen firma. Se sai tarpeekseen. Totes, 

että ei sitte. (TATT) 

 

Työnantajalla on juuri tällä hetkellä, nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa, 

pääoman lakon uhka. Esimerkiks UPM-kymmene, ku siellä on toimihenkilöt la-

kossa, niin se sanoo et nää hommat lähteeki sit Intiaan.(TT) 

 

TT selventää vielä, että pääoman lakko tarkoittaa, että pääoma lähtee kokonaan pois 

maasta. Lisäksi hän huomauttaa, että lakon ideahan ei koskaan ole tuotannon lopettami-

nen tai lakon pitkittäminen kohtuuttomasti, vaan etujen ajaminen. Jos yksikkö lopete-

taan lakon vuoksi tai siirretään, niin se ei ole työntekijälle etu. Työpaikkojen vähenemi-

nen on merkittävä haitta valtion lisäksi myös työntekijälle itselleen.  

Kuitenkin voi olla vaikeaa arvioida syitä, miksi yritys siirtää toimintansa muualle. 

Vaikka TT toteaa, että työpaikkojen siirto toiseen maahan on mahdollinen ja todellinen 

uhka, ei aina voi sanoa varmasti liittyikö yrityksen toiminnan siirtyminen todellisuu-

dessa lakkoon vai onko se vain tekosyy. On ehkä joissain tilanteissa helpompaa sanoa, 

että yritys siirtää toimintansa lakkojen vuoksi, kuin myöntää, että toiminta on siirrettävä 

työvoimakustannuksiltaan edullisempaan maahan, sillä yritys ei menesty Suomessa. 

Kuitenkin kaikilla asiantuntijoilla on sellainen käsitys, että on aivan mahdollista ja näin 

on jo tapahtunutkin, että yritys lopettaa toimintansa Suomessa juuri lakkojen vuoksi ja 

siirtyy muualle.  

TT:llä on kiinnostava näkemys lakkojen mahdollisesta vaikutuksesta työvoiman siirty-

miseen. Hänen mukaansa on mahdollista, että työvoiman siirtyminen tuottavammille 

alueille ei johdukaan lakosta, lakko ainoastaan vauhdittaa tätä tapahtumaa: 

Onko ammattiliitto tai työntekijät vastuuttomia kun ne toimii näin vai onko ky-

symys siitä, että ne nopeuttaa rakennemuutosta ja työvoiman siirtymistä pysy-
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vimmille ja tuottavammille alueille. Tässäkin suhteessa me eletään sellasta mur-

rosta, jossa me ei ihan oikeesti tiedetä, mikä on onneks ja mikä on onnettomuu-

deks. Mut tietysti lyhyellä tähtäimellä työntekijät ottaa kovia riskejä. (TT) 

 

Saattaisi olla, että työpaikkojen siirtymisellä toiseen maahan on myös positiivinen puoli 

valtion kannalta. Kuitenkin lyhyellä aikavälillä työpaikkojen väheneminen on hyvin va-

kava lakon seuraus.  

5.3.3  Maan maine ja houkuttelevuus ulkomaisten investoijien silmissä 

Asiantuntijoiden mukaan lakko voi vaikuttaa maan luotettavuuteen ja maineeseen ul-

komaisten yritysten silmissä. TA kuvasi työrauhan tärkeyttä Suomen kilpailun kannalta 

seuraavasti: 

Työrauhan tulisi olla Suomelle kilpailuetu eikä suinkaan haitta tai uhka, niin 

kuin se nyt voi olla. Siis, että Suomea vois markkinoida luotettavana ul-

komaisille yrityksille. Maineella on merkitystä kun ulkomaiset yritykset miettii, 

että mihin maahan vois sijoittua. Jos ne tietää, että Suomessa on joku rettelöivä 

ja hankala ammattiliitto, niin ei se houkuttele lainkaan. (TA) 

 

Lakot saattavat vähentää ulkomaisten yritysten kiinnostusta esimerkiksi perustaa tytär-

yhtiö Suomeen. Uusien yritysten ja investointien tulo maahan on taloudellisesti hyvin 

merkittävää. Suomessa on suhteellisen vähän asukkaita, joten myös ulkomaisia inves-

tointeja tarvitaan hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Myös Alasoinin (1985, 11–12) mukaan 

maalle on hyväksi, jos maassa vallitsee työrauha. Suuri lakkoaktiivisuus saattaa hänen 

mukaansa vaikuttaa ulkomaisten investointien määrään negatiivisesti. Myös Puttee 

(1969, 16) näkee, että suuri lakkoaktiivisuus voi vaikuttaa muiden maiden investointi-

halukkuuteen. 

5.4  Lakon kolmas osapuoli 

Lakon vaikutukset ulottuvat usein myös lakon ulkopuolella oleviin kansalaisiin, niin 

kutsuttuun lakon kolmanteen osapuoleen. Usein on myös niin, että lakon ulkopuolella 

olevat eivät voi vaikuttaa lakon alkamiseen tai päättymiseen millään tavalla. Rantasen 

(1986, 5) mukaan perinteisesti yhteiskunnalle vaarallisen työtaistelutoimenpiteen hait-

tavaikutusten nähdäänkin kohdistuvan työtaistelun ulkopuolella oleviin kansalaisiin. TT 

toteaa, että nykyään kun on siirrytty tuotantoyhteiskunnasta palveluyhteiskuntaan, lakon 
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osapuolena on yhä useammin myös asiakas eli lakon kolmas osapuoli. Hänen mukaansa 

on kymmeniä aloja, joissa juuri lakon ulkopuoliset kokevat lakon hyvin henkilökohtai-

sesti. Tällaisista aloista esimerkkinä hän mainitsee terveydenhuollon, opetustoimen ja 

liikenteen, erityisesti julkisen liikenteen ja lentoliikenteen. Voisi ajatella, että palveluyh-

teiskuntaan siirtymisen myötä myös riski yhteiskunnalle vaarallisten työtaisteluiden li-

sääntymiseen kasvaa. 

5.4.1  Liikenteen lakot 

Asiantuntijat nostivat vielä lakot julkisessa liikenteessä vaikutuksiltaan erityisen hanka-

liksi lakon kolmannelle osapuolelle: 

Jos puhutaan liikenteestä, vaikutuksena on myöhästymiset, uusien matkalippujen 

hankkiminen, mahdolliset liikennevuorojen perumiset ja muut järjestelyt, mitä 

siihen liittyy ja turhat matkat, joista ei saa korvauksia. (TATT) 

  

Jos bussikuskit on lakossa ja sen takia sitten jää 200 000–300 000 ihmistä jon-

nekkin työmatkoille moneks tunniks tai ei pääse työhön niin se on aika iso kus-

tannus joka tulee niinku kaikille muille. /…/ Ja miltä se tuntuu et joku yks Finn-

airin henkilöstöryhmistä menee vaihteeks lakkoon ja sen takia sitten jää pitkään 

suunniteltu matka tekemättä ihmisiltä niin ei se kyllä kovin mukavaa oo. (TA) 

 

Lakon vuoksi peruuntunut matka aiheuttaa kustannusten lisäksi myös pettymystä ja pa-

haa mieltä. Uuden matkan hankkiminen ei välttämättä ole helppoa esimerkiksi vapaa-

päivien puutteet vuoksi. 

Lisäksi TT nosti esille kiinnostavan seikan liittyen julkisen liikenteen lakkoiluun. Hänen 

mukaansa on mahdollista, että kun ihminen julkisen liikenteen lakon vuoksi joutuu tur-

vautumaan yksityisautoiluun, hän tottuu siihen ja paluu käyttämään julkista liikennettä 

voikin olla vaikeaa. Tällöin alan kokonaiskysyntä kärsii. Samaisesta ilmiöstä on kir-

joittanut myös Knowles (1952, 286). Hänen mukaansa Iso-Britanniassa käyty bussi-

lakko vuonna 1937 aiheutti sen, että osa ennen linja-autolla kulkeneista siirtyi muuhun 

kulkutapaan. Knowlesin mukaan ihmiset luovat rutiineja ja jos he joutuvat luopumaan 

niistä, he etsivät korvaavan rutiinin, josta he eivät luovu ennen kuin on pakko. 

5.4.2  Tehyn lakko 

Haastatteluissa nousi useampaan kertaan esille Tehyn uhkaava työtaistelu vuonna 2007. 

Asiantuntijat kertoivat työtaistelun olleen vakava ja tämän vuoksi kansalaisten hengen 



 

60 

ja terveyden turvaamiseksi eduskunnassa säädettiin erillinen potilasturvalaki joukkoir-

tisanoutumisen varalta, jonka avulla joukkoirtisanoutumisen toteutuessa olisi työhön 

määrätty työtaistelun vuoksi irtisanoutuneita. Lain piiriin kuuluivat kaikki terveyden-

hoitoalan ammattilaiset, myös eläkkeellä olevat ja yksityisellä sektorilla työskentelevät. 

Potilasturvalaki astui voimaan 17.11.2007 ja se oli rajattu olemaan voimassa vain Tehyn 

työtaistelun ajan. TA kuvaa Tehyn työtaistelun vakavuutta seuraavasti:  

Jos puhutaan Tehyn työtaistelusta, mä itse pidän sitä yhtenä vakavimmista työ-

taisteluista mitä Suomessa on ollu. Niistä joukkoirtisanoutumisista, jos ne olis 

toteutunu sillon, niin ei varmaan olis montaakaan tuntia kestänyt kun olis alka-

nu kuolemaan ihmisiä. (TA) 

 

Hänen näkemyksensä mukaan kuntatyönantaja tarjosi paljon suuremmat korotukset 

palkkoihin kuin oli odotettavissa, mutta Tehy hylkäsi ne silti. TA lisää vielä, että he ha-

lusivat enemmän palkkaa kuin muut. Kuitenkin hän toteaa, että lakon taustalla voi aina 

piillä muitakin syitä kuin tunnettu syy. Ihmisten hengen vaarantuminen ja jopa po-

tilaiden menehtyminen työtaistelun vuoksi oli Tehyn työtaistelun aikaan paljon otsi-

koissa. Tuolloin sairaanhoitopiirit arvioivatkin, että jo muutama tunti joukkoirtisanou-

tumisen jälkeen potilaita kuolee. Pahin tilanne olisi teho-osastoilla (HS 1.11.2007). Te-

hyn lakon voi nähdä olleen yhteiskunnalle vaarallinen työtaistelutoimenpide, sillä Ran-

tasen (1985, 5) mukaan yhteiskunnalle vaarallisen työtaistelutoimenpiteen on nähty 

asettavan yksityisen kansalaisen hengen ja terveyden vaaraan. 

Lakot terveydenhuoltoalalla ovat asiantuntijoiden näkemysten mukaan hyvin vaaralli-

sia. Kuitenkaan haastatteluissa ei tullut esille muita terveydenhuoltoalan lakkoja kuin 

Tehyn lakko. Voisi siis olettaa, että suuret lakot tällä alalla ovat harvinaisia. Asiantunti-

joiden kommenttien perusteella voi päätellä, että terveydenhuollon ja liikenteen lakot 

ovat hankalimpia kolmannen osapuolen kannalta. Ne ovat sikäli epäreiluja, että lakko 

vaikuttaa juuri lakon ulkopuolisiin. Toisaalta painostuskeinona ne ovat varmasti hyvin 

tehokkaita juuri ulkopuolisille aiheutuvan haitan vuoksi. Paine lakon lopettamiselle voi 

olla suurempi, kun lakon seurauksista kärsii kolmas osapuoli, joka on lakkoon syytön. 

Voi olla, että työnantajan on suostuttava työntekijäpuolen vaatimuksiin välttääkseen 

kolmannen osapuolen tyytymättömyyden. Sama tilanne voi olla myös toisinpäin, sillä 

työntekijäpuolen on mahdollisesti luovutettava ja pienennettävä vaatimuksiaan välttääk-

seen lakon ulkopuolisten negatiivisen suhtautumisen ammattiliittoon ja mahdollisesti 
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ammattikuntaan. Knowles (1952, 294–295) on myös todennut, että julkisella mielipi-

teellä voi olla merkittävä vaikutus lakon päättymiseen. Kuitenkaan lakon ulkopuolisten 

negatiivinen asenne ei ole tae lakon päättymiselle: 

Ja jos katsoo lääkäreiden ja sairaanhoitajien lakkoja niin ajoittain aika tylyäkin 

tekstiä on ulkopuolelta sanottu niiden itsekkyydestä ja ei lääkärit oo mun mieles-

tä korvaansa lotkauttanut. (TT) 

 

Vaikka suuren yleisön mielipiteellä varmasti on toisinaan vaikutusta lakon päättymi-

seen, ei lakon arvostelu välttämättä vaikuta lakon päättymiseen. Lakko on usein periaa-

tekysymys ja lakkoa varten on valmistauduttu, joten arvostelu ei välttämättä lannista 

”lakkointoa”. 

5.5  Lakkokeskustelu 

5.5.1  Lakko ja media 

Oma kiinnostukseni lakon vaikutuksia kohtaan heräsi lukiessani useita uutisia ja artik-

keleita vuoden 2010 lakoista. Moni kirjoituksista oli hyvin negatiivissävytteisiä. Aloin 

pohtia, voiko medialla olla vaikutusta lakon lopputulokseen tai sen päättymiseen. TT 

kertoo, että vuoden 1991 auto- ja kuljetusalan liiton lakosta media oli sitä mieltä, että 

liitto toimii täysin holtittomasti jo senkin vuoksi, että Suomi on vajoamassa lamaan. 

Negatiivisesta kirjoittelusta huolimatta lakko piti satamissa erittäin hyvin ja autoliiken-

teessäkin suhteellisen hyvin. Tähän liittyen TATT puolestaan tuo esille uutena piirteenä 

sosiaalisen median laajentuneen käytön ja sen seuraukset: 

Nyt on uusi piirre, et nyt on sosiaaliset mediat muuttamassa tätä touhua tosi ra-

justi. /…/ sosiaalinen media on se suora palaute, nopea palaute ja hyvin värikäs 

palaute ja saattaa hyvin olla, että ammattiliittojenkin edustajat tulevaisuudessa 

joutuvat toisella tavalla suhtautumaan tähän. Ensimmäinen oirehan tästä oli 

tuossa 2010 satamalakossa, jossa monta tuhatta ihmistä ilmoittautui sosiaali-

sessa mediassa tekemään niitä satamamiesten töitä /…/  ja siitä tietysti tuli sit-

ten ihan uusi asetelma, jota ei ole koskaan ollut ennen. (TATT) 

 

Sosiaalisen median kautta julkinen mielipide tulee nopeasti kuulluksi. Tuhansien ih-

misten ilmoittautuminen tekemään ahtaajien töitä on vahva kannanotto lakkoa kohtaan. 

Samalla sosiaalinen media toimi ikään kuin rekrytointikanavana.  
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TATT:n mukaan median vaikutusta lakkoihin on kuitenkin hyvin vaikea arvioida. Tam-

pereen yliopisto on hänen mukaansa tehnyt tutkimusta siitä, miten kirjoittelu mediassa 

on muuttunut lakon kestäessä. Hän kuitenkin näkee, että harva rohkenee esittää arvioita 

siitä, mikä vaikutus median kirjoittelulla on ollut lakkoon. 

5.5.2  Lakko-oikeuden rajoittaminen 

Lakko-oikeuden rajoittamisesta on puhuttu eri yhteyksissä jo useiden vuosien ajan. Var-

sinkin pitkäkestoisten ja laajojen lakkojen jälkeen herää eri tahoilla keskustelu lakko-

oikeuden rajoittamisesta ja siihen liittyvistä näkökulmista. TATT ottaa esille ongelman 

lakko-oikeuden rajoittamiskeskusteluun liittyvän käsitteiden sekoittamisen: 

Kun puhutaan työtaisteluoikeuden rajoittamisesta, niin siihen sekotetaan aiheet-

tomasti kysymys sopimusten vastaisten työtaisteluiden seuraamuksista. /…/ Sa-

notaan, että jos sopimuksen lainvastaisen menettelyn seuraamuksia muutetaan, 

niin se olis puuttumista itse lakko-oikeuteen. Eihän näin ole, vaan on kysymys 

siitä, minkälaisia seuraamuksia sopimuksen vastainen toiminta aiheuttaa. Ja se 

olis pidettävä kokonaan erillä siitä keskustelusta, että mikä on työtaisteluoikeu-

den rajoittamista ja mikä on seuraamuksien käsittelyä. (TATT) 

 

TT tuo esille, että liian raskaat lakot voivat aiheuttaa sen, että sopimusjärjestelmää, jon-

ka tarkoitus on turvata työrauha, päätetään muuttaa. 

Keskusjärjestöissä ajatellaan koko järjestelmään liittyviä muutosriskejä, että jos 

tää AKT:n rapsakka toiminta sitte johtaa seuraamusjärjestelmän kiristämiseen, 

niin se voi olla taas sitten se, että yhden päivän lakolla saadaan sellaisia seu-

raamuksia, jotka koskee koko ammattiyhdistysliikkeen toimintaa ja repertuaarin 

supistumista. (TT) 

 

Yhdellä raskaalla lakolla saattaa siis olla ainakin tulevaisuudessa vaikutusta myös koko 

ammattiyhdistysliikkeeseen. Muutosriskejä arvioitaessa keskusjärjestöjen tuleekin aina 

arvioida lakon mahdollisia seurauksia myös sopimusjärjestelmän kannalta. 

5.6  Muutokset lakkojen muodossa ja kestossa 

TA:n mukaan Suomessa suurin osa lakoista on laittomia. TATT kertoo esimerkiksi lait-

tomien lakkojen runsaudesta vuoden 2009, jolloin ilmoitettuja työtaisteluja oli reilusti 

yli sata. Näistä kuitenkin vain alle kymmenen oli sopimuksen mukaisia. Myös TT on 

samoilla linjoilla laittomien lakkojen määrästä, mutta hän korostaa, että ammattiyh-
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distysliike käyttää laittoman lakon sijasta termiä sopimuksen vastainen lakko. Laitto-

mien lakkojen suuresta määrästä on käyty keskustelua niin mediassa kuin poliitikkojen-

kin keskuudessa. Myös TA kummastelee sitä, miksi työehtosopimuksia edes tehdään, 

jos työrauhavelvoitteella ei ole mitään merkitystä ja suurin osa lakoista on laittomia so-

pimuksista huolimatta. Työehtosopimuslain mukaan Suomessa vallitsee relatiivinen 

työrauhavelvollisuus, jonka mukaan ainoat kielletyt työtaistelutoimenpiteet ovat ne, jot-

ka kohdistuvat työehtosopimukseen kokonaisuudessaan tai työehtosopimuksen yksittäi-

seen määräykseen (Kairinen 2009, 478). Juuri työehtosopimuksiin kohdistuvat lakot 

ovat lisääntyneet viime vuosina runsaasi (Elinkeinoelämän keskusliitto 2011). Kiinnos-

tavaa on, että lakon tällä hetkellä yleisin syy on samalla ainoa lakon syy, joka on kiellet-

ty työtaistelutoimenpide. Tämä voi olla osasyynä siihen, että laittomien lakkojen määrä 

on Suomessa hyvin korkea.  

Laittomien lakkojen suuri määrä ei kuitenkaan välttämättä ole vain negatiivinen asia, 

nimittäin Tangin ja Ponakin (1986, 561) tutkimuksen mukaan laittomista lakoista ai-

heutuvat kustannukset ovat pienempiä kuin laillisista lakoista. Jos Tangin ja Ponakin 

tutkimustulokset ovat valideja myös Suomen kohdalla, laittomien lakkojen suurta osuut-

ta kaikista lakoista voisi pitää ainakin pieneltä osin positiivisena asiana. TT tuo myös 

esille, että viime aikoina laittomilla lakoilla on ilmennyt uusia toteutusmuotoja: 

…työntekijäpuolella ikään kuin selitetään näitä sopimuksen vastaisia lakkoja 

sillä tavalla, että kysymys on siitä, että YT-neuvotteluissa työnantajapuoli ei ole 

YT-lain hengen mukaisesti toiminut ja sitten ikään kuin ei ole muuta keinoa 

(kuin lakko) /…/ osa näistä on tällaisia, jos oikeen jyrkästi sanoo niin hautajais-

lakkoja, mutta jos lievemmin sanoo, niin surulakkoja, jossa niin kun osoitetaan 

solidaarisuutta tai tervehditään niitä ihmisiä, jotka on saamassa potkut tai kun 

tehdas on päätetty lakkauttaa. (TT) 

 

Suru-/ hautajaislakon tarkoituksena on osoittaa tukea työntekijöille, joiden työsuhde on 

päättymässä irtisanomisten tai toimipaikan lakkauttamisen vuoksi. Suru/hautajaislako-

ssa on nähtävissä myötätuntolakon (ks. s. 10) piirteitä. Myötätuntolakossa kuitenkin la-

kon tarkoitus on tukea toisen ammattiryhmän lakkoa, kun taas uudenlaisessa suru-

/hautajaislakossa toista ammattiryhmää tai toimipaikan henkilöstöä tuetaan ilman, että 

he ovat lakossa. Molemmille ominaista kuitenkin on solidaarisuuden osoittaminen toisia 

työntekijöitä kohtaan, eikä lakon tarkoituksena ole ajaa omia etuja. 
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Asiantuntijat tuovat myös esille muutokset lakkojen kestossa. Nykyään lakkojen kesto 

on heidän mukaansa lyhentynyt ja hyvin lyhyet, vain muutaman tunnin ulosmarssit tai 

mielenosoituslakot ovat yleistyneet viime vuosina. Tämän voisi nähdä olevan hyvin po-

sitiivinen kehityssuunta, sillä oletettavasti hyvin lyhyillä lakoilla ei ole niin vakavia seu-

rauksia kuin hyvin pitkillä lakoilla. 

5.7  Yhteenveto asiantuntijahaastatteluiden tuloksista 

Asiantuntijahaastattelujen tulosluvun ensimmäisessä alateemassa käsiteltiin asiantunti-

joiden käsityksiä lakkojen vaikutuksista työntekijälle. Lakon yleisin syy liittyy palk-

kaan, sillä tarkoituksena on usein esimerkiksi saada palkankorotus (Savola, 1968, 174). 

TA:n näkemyksen mukaan työtaisteluilla ja lakoilla uhkaaminen on luultavasti syynä 

siihen, että Suomessa palkat ovat nousseet keskimäärin enemmän kuin Suomen kilpaili-

jamaissa. Lisäksi lakon avulla saatu palkankorotus voi kannustaa myös muita aloja vaa-

timaan korotuksia palkkoihinsa.  

Lakon avulla työntekijät voivat saada myös muita kuin taloudellisia parannuksia. 

Esimerkiksi vuonna 2010 kemianteollisuuden ylemmät toimihenkilöt saivat lakon uhan 

avulla itselleen työehtosopimukseen verrattavissa olevan sopimuksen. Nykyään työolot 

saattavat olla jo niin hyvät, että lakon taloudellisten syiden merkitys on kasvanut 

entisestään. Aikana, jolloin työturvallisuus oli vielä heikkoa, työehtosopimuksia ei juuri 

ollut ja kansalaisten asema ja elinolot olivat huonommat, lakolla saatettiin saada aikaan 

huomattaviakin parannuksia. Lakon avulla aikanaan on saatu esimerkiksi 

pekkasvapaiden tuloon vauhtia (Bergholm 2011). 

Asiantuntijat kertovat, että lakon välitön vaikutus työntekijälle on palkan menetys lakon 

ajalta. Vaikka lakon ajalta maksetaan lakkoavustusta, avustuksen suuruus ei korvaa me-

netettyä palkkaa lakon ajalta. Lakon aiheuttamista taloudellisten menetysten suuruu-

desta asiantuntijoilla oli hieman eri käsitys. TA:n mukaan työntekijälle koituvat talou-

delliset menetykset eivät välttämättä ole kovin merkittäviä lakkoavustuksen vuoksi, kun 

taas TATT näkee, että työntekijän tilanne voi heiketä hyvinkin merkittävästi, riippuen 

lakkoavustuksen suuruudesta. Avustuksen suuruus vaihtelee eri liittojen välillä, sillä 

rikkaalla ja suurella ammattiliitolla on suuremmat lakkokassat kuin pienemmillä 
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liitoilla. Lakkoavustusta maksetaan harvoin, kun kyse on paikallisesta työtaistelusta ja 

lakko on sopimuksen vastainen. Lakkoavustuksen määrä vaikuttaa siis lakon 

aiheuttamien taloudellisten menetysten suuruuteen.  

Lisäksi lakon aiheuttamien taloudellisten menetysten vakavuus riippuu yksilöstä ja 

hänen elämäntilanteestaan. Työntekijöille, jotka ovat eläneet niin sanotusti kädestä 

suuhun eikä säästöjä ole kertynyt, lakon aiheuttama palkan menetys voi heikentää 

merkittävästikin hänen talouttaan. Toisaalta työntekijälle, joka on paiskinut töitä 

ahkerasti ja säästöjä on kertynyt, voi muutaman päivän ”lakkoloma” olla oikein 

tervetullut vaihtoehto eikä palkan menetys lakon ajalta ole niin merkittävää.  

Lakolla on myös vaikutuksia työntekijäjärjestöihin, sillä lakko voi vaikuttaa ammatti-

liiton jäsenmäärään sekä positiivisesti että negatiivisesti. Liittoa saatetaan vaihtaa, jotta 

päästäisiin lakkoon ja vastaavasti liitosta saatetaan irtisanoutua, jotta voitaisiin välttyä 

lakolta. Lisäksi lakko voi aiheuttaa ammattiliitolle taloudellisia tappioita. Sopimuksen 

vastaisesta lakosta ammattiliitto voi joutua maksamaan hyvityssakkoa, jonka suuruus on 

enintään 29 500 euroa. Kuitenkin esille nousi, että joskus ennen lakkoa ammattiliitto on 

perinyt jäseniltä ylimääräistä jäsenmaksua, jonka lisäksi ammattiliitto on lakon aikana 

perinyt ylimääräistä jäsenmaksua jäseniltä, jotka olivat työssä. Lakon loputtua ammatti-

liiton lopputili oli lakosta positiivinen. TT kuitenkin huomauttaa, että tilitietoja edellä 

mainitusta ei ole kuitenkaan esitetty, joten täyttä varmuutta asiasta ei ole. 

Tulosluvun toinen alateema käsitteli asiantuntijoiden näkemyksiä lakkojen vaikutuksista 

työnantajalle.  Työnantajille koituu asiantuntijoiden mukaan lakosta taloudellisia tappi-

oita. Sen lisäksi, että yritykselle koituu rahassa mitattavia menetyksiä, voi yritys me-

nettää asiakkaita, jonka kautta taloudelliset tappiot ilmenevät vasta pitkällä aikavälillä. 

Erityisesti pienet yritykset kärsivät lakkojen taloudellisista tappioista, sillä maksukyky 

on heikompi kuin suuremmissa yrityksissä. 

Lakon vaikutukset voivat ulottua myös muihin yrityksiin, kuin siihen missä lakko on. 

Nykyään yhä useampi yritys on riippuvainen toisen yrityksen tuotteista ja näin ollen 

lakko yhdessä yrityksessä voi vaikuttaa merkittävästi myös toisen yrityksen toimintaan. 

Konkurssi lakon vuoksi on harvinaista, vaikka muutama esimerkki tästä on olemassa 

sekä Suomesta että ulkomailta. Kuitenkin palkankorotusten aiheuttamissa konkursseissa 
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saattaa piillä myös positiivinen puoli. Yritykset, jotka eivät kykene toimimaan nykyisel-

lä palkkatasolla menevät konkurssiin, joka taas voi ajaa muita yrityksiä ja kansantalouk-

sia tehokkaampaan suuntaan.  

Asiantuntijoiden mukaan lakoista voi vain harvassa tilanteessa seurata positiivisia vai-

kutuksia työnantajalle. Tulos ei ole yllättävä, sillä jos työnantajat hyötyisivät lakoista 

usein, lakkoja tuskin olisi niin paljoa. Kuitenkin on ollut myös tilanteita, joissa työnan-

taja on hyötynyt lakosta. Asiantuntijoiden mukaan ainakin teoriassa on mahdollista, että 

työnantajat hyötyvät lakosta, esimerkiksi tilanteessa, jossa yrityksellä menee huonosti ja 

työntekijöitä olisi tarve lomauttaa. Tällainen on kuitenkin asiantuntijoiden käsityksen 

mukaan hyvin harvinaista, sillä Suomessa on toimivat lomautussysteemit. Jos lakolla 

haetaan korjausta työpaikalla koettuun vääryyteen ja lakko onnistuu, myös työnantaja 

hyötyy työpaikan olosuhteiden paranemisesta. 

Kolmas tulosluvun alateema käsitteli asiantuntijoiden näkemyksiä lakkojen vaikutuk-

sista valtiolle. Asiantuntijat olivat osittain eri mieltä lakon kansantaloudellisten vaiku-

tusten suhteen. TA arvioi, että lakko voi vaikuttaa bruttokansantuotteeseen hyvinkin ne-

gatiivisesti, kun taas TT:n arvion mukaan useimmat lakot eivät vaikuta kansantalouteen 

merkittävästi. Hän kuitenkin toteaa, että Suomessa on käyty myös lakkoja, joiden kan-

santaloudelliset vaikutukset ovat olleet merkittävät. Kuitenkin kaikki asiantuntijat olivat 

yhtä mieltä siitä, että lakot eivät ole koskaan hyväksi kansantaloudelle. 

Asiantuntijoiden mukaan eräs lakon riski on ulkomaisten yritysten toiminnan lopettami-

nen Suomessa, josta seuraa myös työpaikkojen siirtyminen muualle. Voi kuitenkin olla 

vaikeaa arvioida lopettaako yritys toimintansa juuri lakon vuoksi vai onko lakko vain 

tekosyy toiminnan siirtämiselle edullisempaan maahan. Asiantuntijoiden mukaan on 

kuitenkin olemassa esimerkkejä siitä, että yritys on lopettanut toimintansa Suomessa 

juuri lakon vuoksi. Lakot voivat siis vaikuttaa myös työllisyyteen työpaikkojen loppu-

misen kautta. Toinen työllisyyteen vaikuttava seikka on palkkojen nousu korkeam-

maksi, kuin mitä yritys kykenee maksamaan. Tämän seurauksena yrityksen on vähen-

nettävä työvoimaa kyetäkseen maksamaan nousseet palkkakustannukset.  Lakoilla saat-

taa olla myös vaikutusta maan maineeseen ja houkuttelevuuteen ulkomaisten investoiji-

en silmissä. Lakkojen runsas määrä voi vähentää yritysten kiinnostusta sijoittaa tai si-

joittautua maahan. 
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Tulosluvun neljännen alateeman aiheena olivat lakon vaikutukset kolmannelle osapuo-

lelle. Lakon osapuolena ovat nykyään yhä useammin lakon ulkopuolella olevat kansa-

laiset. Erityisesti lakot julkisessa liikenteessä, lentoliikenteessä ja terveydenhuollossa 

kohdistuvat lakon kolmanteen osapuoleen hyvin raskaasti. Erityisen hankalia kolman-

nelle osapuolelle ovat asiantuntijoiden mukaan terveydenhuollon ja julkisen liikenteen 

lakot. Kulkuneuvojen myöhästymiset ja matkojen peruuntumiset aiheuttavat usein han-

kaluuksia arkipäiväisiin toimintoihin, kuten työmatkaan. Lisäksi kauan odotettujen mat-

kojen peruuntuminen aiheuttavat kohtuutonta mielipahaa. Lisäksi julkisen liikenteen la-

koista voi seurata yksityisautoilun lisääntyminen, sillä lakon vuoksi julkisen kulkuväli-

neen korvaaminen omalla autolla voi jäädä pysyväksi ratkaisuksi. 

Asiantuntijat nostivat esille useasti Tehyn lakon vuodelta 2007, joka heidän mukaansa 

oli hyvin vakava lakko. Lakon vuoksi säädettiin erillinen potilasturvalaki joukkoir-

tisanoutumisen varalta. Joukkoirtisanoutumisen toteutuessa asiaintuntijoiden arvion 

mukaan useiden ihmisten henki ja terveys olisi ollut välittömässä vaarassa. 

Median vaikutusta lakon päättymiseen on vaikea arvioida. Uutena piirteenä on noussut 

esille sosiaalisen median tuoma mahdollisuus antaa välitöntä palautetta lakosta. Vuoden 

2010 ahtaajien lakossa tuhansia ihmisiä ilmoittautui sosiaalisen median kautta tekemään 

ahtaajien työt. Tämä oli vahva kannanotto lakkoa kohtaan. Sosiaalinen media toimi täl-

löin myös ikään kuin rekrytointikanavana. 

Suurin osa lakoista on Suomessa sopimuksen vastaisia eli niin kutsuttuja laittomia lak-

koja. Laittomien lakkojen toteutuksessa on viime vuosina ilmennyt uusia muotoja, sillä 

niin kutsutut suru- ja hautajaislakot ovat yleistyneet. Niiden tarkoituksena on osoittaa 

tukea toiselle ammattiryhmälle tai toimipaikalle esimerkiksi irtisanomisten yhteydessä. 

Suru- /hautajaislakon tavoitteena ei siis ole ajaa omia etuja. Lakkojen kestot ovat myös 

viime vuosina lyhentyneet ja osa lakoista on vain muutamien tuntien ulosmarsseja.  
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6  AIKAISEMPIEN TUTKIMUSTULOSTEN JA HAASTATTE-

LUTULOSTEN VERTAILUA 

Tässä luvussa esitän vielä tiivistetysti aikaisemmista tutkimuksista ja haastatteluaineis-

tosta esille nousseet lakkojen vaikutukset työntekijälle, työnantajalle, valtiolle sekä 

kolmannelle sektorille. Vertailussa ensin esitellään ne lakon vaikutukset, jotka ovat yh-

tenäisiä sekä aiemmissa tutkimuksissa että asiantuntijahaastatteluissa. Tämän jälkeen 

ovat vaikutukset, jotka eriävät toisistaan aiemmissa tutkimuksissa ja asiantuntijahaas-

tatteluissa. Tämän jälkeen ovat vaikutukset, jotka nousivat esille vain aiemmissa tutki-

muksissa ja viimeisenä vaikutukset, jotka nousivat esille vain asiantuntijahaastatte-

luissa. 

6.1  Lakon vaikutukset työntekijälle 

Yhtenevät tulokset 

 Lakon avulla työntekijät voivat saada palkankorotuksen. 

 Lakon avulla työntekijät voivat saada parannuksia työturvallisuuteen, työoloihin 

yleensä ja työehtoihin. 

 Lakko aiheuttaa työntekijälle aina välittömiä ansionmenetyksiä. 

Vain aikaisemmissa tutkimuksissa 

 Työntekijän kannalta menestyksekkäät lakot voivat aiheuttaa lisää lakkoja. Useat 

hävityt lakot voivat puolestaan vähentää lakkohalukkuutta työntekijöiden keskuu-

dessa. 

Vain asiantuntijahaastatteluissa 

 Lakon ajalta työntekijälle ei kerry lomapäiviä. 

 Kiireiselle työntekijälle ”lakkovapaa” voi olla hyväkin vaihtoehto. 

 Lakko voi vaikuttaa negatiivisesti myös muihin kuin lakossa oleviin työntekijöihin, 

jos he eivät toisen työntekijäryhmän lakon vuoksi voi tehdä omaa työtään. Tällöin 

palkanmaksu katkeaa myös heiltä. 

 Lakko voi vaikuttaa sekä positiivisesti että negatiivisesti ammattiliiton jäsenmäärään 

sekä talouteen. 
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Yhteenveto 

Lakot näyttävät vaikuttavan työntekijöiden talouteen. Palkankorotus lakon vuoksi on 

mahdollinen, mutta lakko aiheuttaa myös ansionmenetystä. Lakon lopulliset taloudelli-

set vaikutukset työntekijälle ovat oletettavasti riippuvaisia palkankorotusten ja ansion-

menetysten suhteesta. Lakon taloudellinen hyöty työntekijälle ei ole siis itsestään selvä. 

Lisäksi lakon ajalta ei kerry työntekijälle lomapäiviä, mutta lakoko aiheuttaa välitöntä 

”lomaa”. Lakon avulla voi aikaansaada parannuksia työoloihin ja työehtosopimuksiin, 

jotka vaikuttavat merkittävästi työntekijöiden hyvinvointiin. Vaikka lakosta oli työnte-

kijöille taloudellista haittaa, voi työolojen ja -ehtojen kehittyminen tuoda merkittävää 

parannusta työtekijän elämään muulla tapaa. 

Lakko voi vaikuttaa myös muihin kuin lakossa oleviin. Kuitenkin vaikutus muihin työn-

tekijöihin näyttäisi olevan pääasiassa negatiivinen. Lakon vaikutukset ovat ikään kuin 

ketjuttuneita, sillä lakon tietty vaikutus voi vaikuttaa toiseen tahoon. Myös lakko itses-

sään voi aiheuttaa lisää lakkoja. 

6.2  Lakon vaikutukset työnantajalle 

Yhtenevät tulokset 

 Lakko aiheuttaa aina työnantajalle jonkinasteista taloudellista tappiota. 

 Lakko voi aiheuttaa yritykselle asiakkaiden menetystä. 

 Tuotannon integroituneisuuden vuoksi tuotannon pysähtyminen lakon vuoksi yhdes-

sä yrityksessä voi aiheuttaa merkittäviä ongelmia myös muissa yrityksissä. 

 Lakko voi ajaa yrityksen konkurssiin. Tämä on kuitenkin harvinaista. 

 Lakolla voi olla positiivisia vaikutuksia yritykselle, kuten säästöt työvoima-

kustannuksissa tai tietyn ongelman/vääryyden korjaantuminen työpaikalla. 

Eriävät tulokset 

 Aikaisemmissa tutkimuksissa nousi esille, että lakon avulla työnantaja voi saada 

myytyä varastoon kertyneet ylimääräiset tuotteet ja saada näin saada vanhat tuotteet 

kaupaksi. Nykyään tuotevarastoja ei enää ole. 

Vain aikaisemmissa tutkimuksissa 

 Lakko voi aiheuttaa yrityksen liikearvon alenemista. 
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 Lakot voivat antaa ulkomaisille asiakkaille epäluotettavan kuvan yrityksestä. 

 Lakon aikana osa työntekijöistä irtisanoutuu yrityksestä. 

 Lakon aiheuttamat tuotannonmenetykset ovat pieniä ja työnantaja kykenee kuro-

maan menetykset usein nopeasti kiinni. 

 Laittomat lakot aiheuttavat vähemmän kustannuksia kuin lailliset lakot. 

Vain asiantuntijahaastatteluissa 

 Pienet yritykset kärsivät lakosta usein taloudellisesti enemmän kuin suuret yritykset. 

Yhteenveto 

Näyttäisi siltä, että lakon vaikutukset työnantajalle ovat pääasiassa taloudellisia. Lakot 

aiheuttavat yritykselle taloudellisia tappioita monella eri tavalla. Lakosta koituu aina 

jonkin asteisia tappioita yritykselle, mutta tappioiden suuruus vaihtelee. Lakko voi ai-

heuttaa yritykselle esimerkiksi asiakkaiden menetystä, yrityksen liikearvon alenemista 

ja tuotannonmenetyksiä, jotka kaikki vaikuttavat jollain tavalla yrityksen talouteen. 

Työnantaja saattaa onnistua kuromaan kiinni lakosta aiheutuneet tappiot ajan kuluessa 

ja näin ollen tappiot eivät välttämättä pitkällä aikavälillä ole niin merkittäviä.  

Voi myös olla mahdollista, että yritys hyötyy lakosta, mutta tämä on harvinaista. Kui-

tenkin esimerkiksi säästöt työvoimakustannuksissa voi olla positiivinen seikka yrityk-

selle. 

6.3  Lakon vaikutukset valtiolle 

Yhtenevät tulokset 

 Maan korkea lakkoaktiivisuus voi vaikuttaa maan maineeseen ja houkuttelevuuteen 

ulkomaisten investoijien silmissä. 

 Lakko saattaa vaikuttaa työllisyyteen, sillä lakko voi aiheuttaa työpaikkojen vähen-

tymistä esimerkiksi liian korkeiden työvoimakustannusten vuoksi tai työn vähenty-

misen vuoksi. Lisäksi yritys voi lakkojen vuoksi siirtyä kokonaan ulkomaille. 

Eriävät tulokset 

 Yhden prosentin lasku bruttokansantuotteessa ei ole merkittävä joka maassa. Suo-

messa lasku on merkittävä, Kanadassa ei. 



 

71 

Vain aikaisemmissa tutkimuksissa 

 Pitkällä aikavälillä lakoilla on vain vähän vaikutusta maan talouteen. 

 Lakoilla on saatu aikaan merkittäviä yhteiskunnallisia uudistuksia, kuten yleisen ja 

yhtäläisen äänioikeuden tulo Suomeen. 

Vain asiantuntijahaastatteluissa 

 Lakot aiheuttavat lähes aina kansantaloudelle jonkinlaista haittaa. 

 Julkisen sektorin lakot ovat hankalia erityisesti valtion oman palveluntuotannon 

kannalta. 

Yhteenveto 

Maan koko näyttää vaikuttavan siihen, millaisia ja miten merkittäviä lakon vaikutukset 

ovat. Lisäksi maan tapa järjestää palvelutuotanto näyttää vaikuttavan siihen, mitkä lakon 

vaikutukset ovat. Lakolla ei ole yksiselitteistä vaikutusta, vaan lakko vaikuttaa tietyssä 

kontekstissa. Lakolla näyttää kuitenkin olevan aina jonkinlaista vaikutusta valtioon. 

Lakko voi aiheuttaa työpaikkojen vähentymistä ja maan houkuttelevuuden vähentymistä 

investoijien silmissä, mistä koituu niin taloudellisia kuin sosiaalipoliittisiakin haittoja. 

On mahdollista, että Suomen kaltaisessa hyvinvointivaltiossa lakoilla on vain vähän ta-

loudellista merkitystä pitkällä aikavälillä. 

6.4  Lakon vaikutukset kolmannelle osapuolelle 

Yhtenevät tulokset 

 Julkisen sektorin lakkojen haittavaikutukset kohdistuvat usein lakon kolmanteen 

osapuoleen ja ovat siksi usein hankalia erityisesti kolmannen osapuolen kannalta. 

 Julkisen liikenteen lakot voivat aiheuttaa muutosta liikkumistottumuksissa, sillä lak-

ko voi aiheuttaa julkisten kulkuvälineiden käytön korvaamista yksityisautoilulla. 

Eriävät tulokset 

 Aiemmissa ulkomaisissa tutkimuksissa on todettu, että julkisella mielipiteellä voi 

olla merkittävä vaikutus lakon päättymiseen. Suomesta ei ole dokumentoituja esi-

merkkejä tästä. On mahdollista, että neuvotteluosapuolet ovat joutuneet ottamaan 

huomioon yleisen mielipiteen lakkoa kohtaan. 
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Vain aikaisemmissa tutkimuksissa 

 Lakot perusopetuksessa voivat heikentää oppilaiden koulumenestystä. 

Vain asiantuntijahaastatteluissa 

 Lakot terveydenhuoltoalalla ovat erityisen vaarallisia kolmannelle osapuolelle. 

Yhteenveto 

Näyttää siltä, että julkisen sektorin lakot vaikuttavat erityisesti kolmanteen osapuoleen. 

Lakot yksittäiselläkin julkisen sektorin alalla voivat aiheuttaa hyvin merkittävää haittaa 

ja jopa vaaraa kansalaisille, kuten lakot julkisessa liikenteessä ja terveydenhuollossa. 

Yksityisellä sektorilla vaikutukset kohdistuvat ilmeisesti useammin lakon varsinaisiin 

osapuoliin. Lakon kolmas osapuoli voi hyvin harvoin vaikuttaa lakon alkamiseen tai 

loppumiseen ja on siksi lakon vaikutuksille suojaton. Aikaisemmissa tutkimuksissa ja 

asiantuntijahaastatteluissa esille nousseet vaikutukset koskevat lähinnä toimialoja, mutta 

perusajatus on molemmissa sama, sillä palvelun käyttäjät joutuvat kärsimään. Asian-

tuntijahaastatteluissa lakkojen vaikutukset kolmanteen osapuoleen nousivat esille ylei-

semmällä tasolla, kun taas aikaisemmissa tutkimuksissa oli pureuduttu yhden tai muu-

taman lakon vaikutuksiin tietyllä toimialalla.   
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7  LAKKOJEN VAIKUTUKSET TUTKIMUSKOHTEENA 

Lakkojen vaikutusten tutkiminen on vaikeaa, sillä jokainen lakko on omanlaisensa ja 

muuttujia on useita. Lakko koskettaa monia tahoja ja lakko vaikuttaa eri tahoihin eri ta-

valla. Lisäksi alalla, jolla lakko on, on suuri merkitys lakon vaikutuksiin. TT tuo esille, 

että esimerkiksi kirjastonhoitajien lakko ei yleensä aiheuta niin suuria vahinkoja, kuin 

sairaanhoitajien lakko. Kirjaston asiakkaat eivät ryhmänä luo niin suurta painetta lakon 

lopettamiseen kuin sairaaloiden potilaat. TATT kiteyttää lakkojen vaikutusten tutkimi-

sen vaikeuden osuvasti: 

…lakoistahan ei koskaan saa mitään tarkkaa taloudellista vaikutusta selvitettyä. 

Se nimittäin johtuu niin monesta eri asiasta ja näkökulmasta mistä sitä tarkaste-

lee. Jos tarkastellaan sen lakon kohteena olevan tahon kannalta, niin siihenkin 

on jo lukuisii muuttujia. /…/ Sitten tullaan muualle kuin siihen kohteeseen ja sil-

loin puhutaan näistä yhteiskunnallisista vaikutuksista. /…/ …suureen yleisöön 

kohdistuvat jutut ovat taas niin yksilöllisiä ja niin vaikeesti mitattavia, että niistä 

ei voi antaa kun ihan karkeita arvioita. (TATT)  

 

Jokainen yksilö, jota lakko koskee, kokee lakon vaikutukset eri tavalla. Asiantuntijat to-

teavat, että erityisesti lakon kolmannelle osapuolelle aiheutuvat vahingot on hyvin vai-

keata määritellä juuri sen vuoksi, että yksilöt kokevat lakon eri tavalla. Kuitenkin TA 

näkee, että kolmansille osapuolille aiheutuneita vahinkoja kyettäisiin arvioimaan: 

…kolmansille osapuolille aiheutettuja vahinkoja ei tutkita. Se olisi ihan mahdol-

lista. Niitä pystytään arvioimaan ja eri tavoin selvittämään, että mitä tapahtuu 

lakon vuoksi. (TA) 

 

Asiantuntijat ovat sitä mieltä, että lakkoja ei tutkita tällä hetkellä riittävästi. Erityisesti 

lakkojen vaikutusten tutkimisen osalta keinot ovat vähissä, vaikka vaikutusten tutkimi-

nen olisikin mielenkiintoista. Riskinä vaikutusten tutkimisessa on myös, että työmark-

kinaosapuolet eivät ole yhtä mieltä tutkimuksen tuloksista: 

…joko osapuolten pitäisi innostua rahoittamaan tutkimusta tai sit jonkun yksit-

täisen tutkijan pitäisi keksiä se näkökulma ja aineistot, millä niitä vaikutuksia 

voisi tutkia. /…/ Siinä on myös se suuri riski, että siitä tulee kiistanalainen, jos 

jompikumpi osapuoli sanoo, että se on väärin laskettu. (TT) 

 

Voi olla, että lakkojen vaikutusten tutkimisen riskit vähentävät yksittäisten tutkijoiden 

kiinnostusta aiheen tutkimiseen. Kuitenkaan lakkojen vaikutusten tutkimusta ei tehdä 

säännöllisesti minkään organisaationkaan toimesta. Aikoinaan työelämän suhteiden 
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neuvottelukunta toimi sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä vuosina 1974–1989 ja 

sen keskeinen tehtävä oli juuri empiirinen työelämän tutkimus, johon kuuluvat myös la-

kot ja niiden vaikutukset. (Pekkola 2003, 87.) Työelämän suhteiden neuvottelukunta on 

kuitenkin lopetettu (Kohtanen & Kauppinen 1988).  

Lakkojen vaikutustutkimuksen vähyys voi johtua myös siitä, että Suomessa on tällä 

hetkellä vain kaksi työmarkkinasuhteiden tutkijaa, jotka ovat keskittyneet myös lakko-

tutkimukseen: SAK:n erikoistutkija Tapio Bergholm sekä Turun yliopiston sosiologian 

laitoksen tutkija Paul Jonker-Hoffrén. Lisäksi Turun yliopiston työoikeuden professori 

Martti Kairinen on tutkinut lakkoja työoikeudellisesta näkökulmasta. Haastatellut asian-

tuntijat toivat esille myös aiempia lakkotutkijoita: Matti Savola, jonka merkittävä lak-

koaiheinen teos on Lakko työelämän ristiriitana. Tutkimus suomalaisen yhteiskunnan 

lakoista vuodelta 1968, Turun kauppakorkeakoulun taloussosiologian emeritusprofesso-

ri Timo Toivonen ja Tuomo Alasoini, joka on tehnyt vuonna 1985 lisensiaatintutkimuk-

sensa Suomen lakoista ekonomististen ja poliittis-organisatoristen lakkoteorioiden va-

lossa. 

Vaikka lakon vaikutuksia ei suoranaisesti tutkita, lakkoja tilastoidaan Suomessa monel-

la eri taholla. Elinkeinoelämän keskusliitto, SAK, STTK ja Akava tilastoivat jäsenjär-

jestöjensä lakkoja ja seuraavat muutoksia jäsenmäärässä eli jäsenten määrää ennen lak-

koa ja lakon jälkeen. Työtuomioistuimessa tilastoidaan työtuomioistuimen antamia pää-

töksiä. Lisäksi Tilastokeskus ylläpitää työtaistelutilastoa, joka sisältää vuositasolla tar-

kasteltuna lakkojen määrän, menetettyjen työpäivien määrän ja lakon alaisten työnteki-

jöiden määrän. Lisäksi Suomen Pankki tilastoi lakkoja. 

Lakko on aiheena hyvin monitieteinen tutkimuskohde. Lakkoja voidaan tutkia esimer-

kiksi yhteiskuntatieteellisestä, oikeustieteellisestä, kansantaloudellisesta, käyttäytymis-

tieteellisestä ja historiallisesta näkökulmasta. Monitieteisyys tuo myös oman haasteensa 

lakon tutkimiseen, sillä juuri sen vuoksi lakon vaikutuksia voi tutkia useista eri näkö-

kulmista ja tulokset voivat siten olla hyvin erilaisia. Eri tieteenalojen asiantuntijoiden 

osaamista yhdistämällä voisi olla mahdollista saada aikaiseksi laaja ja kattava tutkimus 

lakkojen vaikutuksista. 
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8  LOPUKSI 

8.1  Johtopäätökset ja pohdinta 

Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, mitä aikaisemmat tutkimukset ja työelämän 

suhteiden asiantuntijat kertovat lakkojen vaikutuksista. Tutkielmassa olen koonnut ko-

konaiskuvaa lakkojen vaikutuksista mahdollisimman laajasti tekemättä kuitenkaan erot-

telua ja vastakkainasettelua työelämän suhteiden osapuolten kesken. Yleisesti ottaen 

voin kuitenkin todeta, että asiantuntijoiden näkemykset lakkojen vaikutuksista olivat 

pitkälti yhteneviä. Toisinaan tarkastelunäkökulma oli eri ja asiantuntijat nostivat esille 

eri asioita liittyen lakkojen vaikutuksiin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että heidän näke-

myksensä olivat toisistaan poikkeavia vaan jokainen asiantuntija nosti esille vaikutuk-

sia, joista heillä oli tietoa. 

Kuten tutkielman tulosluvuissa nähtiin, lakoilla on monenlaisia ja monentasoisia vaiku-

tuksia. Jotkin vaikutuksista saattavat olla sellaisia, jotka ilmenevät vain yhden kerran 

eikä vastaavanlaista enää tulevaisuudessa tapahdu. Lakkojen vaikutuksiin liittyy niin 

monta muuttujaa, että on hyvin vaikeaa määritellä, mitkä lakon vaikutuksista ovat ylei-

simpiä tai mitkä ovat merkittävimpiä. Kuitenkin tämän tutkielman tulosten perusteella 

voidaan todeta, että lakko vaikuttaa lyhyellä aikavälillä negatiivisesti työnantajan talou-

teen. Lisäksi lakko aiheuttaa aina välittömiä ansionmenetyksiä työntekijöille. Lakko voi 

myös vaikuttaa negatiivisesti kansantalouteen. Kuitenkin pitkän aikavälin vaikutuksia 

on vaikeaa arvioida. 

Tutkielmassa esille tulleita lakon mahdollisia vaikutuksia eri osapuoliin oli useita. La-

kon vaikutuksia työnantajalle tuli esille jonkin verran enemmän kuin muille osapuolille. 

Tästä voisi päätellä, että lakon vaikutuksista merkittävimmät tai ainakin selvimmin näh-

tävissä olevat vaikutukset kohdistuvat työnantajaan. Tämä ei sikäli ole yllättävää, sillä 

juuri työnantaja on lakon kohteena. 

Palkankorotuksen yhteys lakkoihin ei ole täysin kiistaton aikaisempien tutkimusten ja 

asiantuntijahaastatteluiden perusteella. On kuitenkin hyvin todennäköistä, että lakoilla 

on positiivinen yhteys palkkoihin, sillä palkkavaatimus on edelleen yksi yleisimmistä 
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lakon syistä. Jos tavoitteeseen ei koskaan päästäisi, tavoitteeksi tuskin asetettaisiin enää 

vaatimusta palkankorotuksesta. 

Sekä aikaisempien tutkimusten että asiantuntijahaastattelujen perusteella voisi todeta, 

että lakko saattaa vaikuttaa negatiivisesti työllisyyteen. Tähän syynä ovat esimerkiksi 

lakon vuoksi liian korkeiksi nousseet palkat, työn vähentyminen lakon aiheuttaman tuo-

tannon vähentymisen vuoksi ja työpaikkojen siirtyminen toisiin maihin korkean lakko-

aktiivisuuden vuoksi. Kuitenkin näiden taustalla voi olla myös muita syitä, eikä voida 

varmaksi sanoa, vähenivätkö työpaikat tietyssä yrityksessä juuri lakon vuoksi vai oliko 

lakko vain sopiva tekosyy. 

Lakon kolmas osapuoli kärsii lakoista yhä useammin. Julkisen sektorin lakot ovat eri-

tyisen hankalia, sillä näissä usein suurimmat haittavaikutukset kohdistuvat juuri lakon 

kolmanteen osapuoleen. Erityisesti julkisen liikenteen ja terveydenhuollon lakot ovat 

hankalia kolmannelle osapuolelle. Lakko julkisella sektorilla saattaa olla hyvin tehokas 

juuri sen vuoksi, että kärsivänä osapuolena ovat lakon ulkopuoliset ja lakkoon syyt-

tömät ihmiset. Paine lakon lopettamiseen voi tämän vuoksi olla suurempi. 

Lakon vaikutusten laajuus vaihtelee lakkojen välillä eikä kaikkia vaikutuksia voida las-

kea samanarvoisiksi. Lakon laajuus ja kesto ovat tärkeitä tekijöitä lakkojen vaikutusten 

merkittävyydessä. Näyttäisi siltä, että pienillä lakoilla ei ole pitkällä aikavälillä kovin 

suurta merkitystä lakon osapuoliin. Puolestaan laajoilla lakoilla voi olla hyvin suuria 

vaikutuksia. Kuitenkin voidaan todeta, että lakon vuoksi menetetty tuotanto tai palvelu 

on aina pois kansantaloudesta. 

Työvoiman vähennys tai sen uhka oli Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan lakon toi-

seksi yleisin syy vuonna 2011. Tutkielmassa ei noussut esille, että lakon avulla voidaan 

ehkäistä irtisanomisia yrityksissä. Irtisanomisilla usein on taloudellinen syy, eikä yritys 

irtisano suurta määrää ihmisiä ilman painavaa perustetta. Lakolla harvoin voidaan vai-

kuttaa irtisanomisiin ja näin ollen lakosta, jonka tavoitteena on työvoiman vähentämisen 

estäminen, ei varsinaisesti ole hyötyä millekään osapuolelle. Mielenilmaisuna lakko 

kuitenkin toimii varmasti. Yleisimpänä lakon syynä olivat vuonna 2011 työehtosopi-

mukseen liittyvät syyt. Tutkielmassa nousi esille myös esimerkki lakon avulla saadusta 

työehtosopimukseen rinnastettavasta sopimuksesta kemianteollisuuden ylempien toimi-
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henkilöiden kohdalla. Työehtosopimuksen parannuksia voitaneen siis lakolla saada ai-

kaan.  

Lakon vaikutukset voivat olla niin positiivisia kuin negatiivisiakin, mutta tässä tutkiel-

massa tuli esille huomattavasti enemmän lakon negatiivisia vaikutuksia. Lakon aiheut-

tamat hyödyt ja haitat näyttäisivät myös riippuvan tahosta, johon vaikutukset kohdistu-

vat: työntekijälle lakko aiheuttaa sekä positiivisia että negatiivisia seurauksia, työnan-

tajalle, valtiolle ja lakon kolmannelle osapuolelle lakosta näyttäisi olevan pääasiassa 

haittaa. Lakon tarkoitus on työtekijän etujen ajaminen ja näyttäisikin siltä, että työnteki-

jäosapuoli on juuri se, joka lakosta todennäköisemmin hyötyy. Toisaalta, lakon lopputu-

los työntekijälle ei ole läheskään aina positiivinen. Tästä herääkin kysymys, onko lakko 

edes työntekijän kannalta järkevä keino ajaa etujaan. 

Vaikka lakon hyödyllisyydestä etujen ajamisen keinona ei tämän tutkielman perusteella 

tullut vahvaa näyttöä, saattaa lakko olla työntekijöille ainoa keino ajaa omia etujaan ti-

lanteessa, jossa työntekijöiden kokemaa vääryyttä ei aiota korjata. Näin ollen lakko it-

sessään on tärkeä. Ehkä lakoissa kyse ei olekaan siitä voittaako vai häviääkö työntekijä-

osapuoli lakossa vaan siitä, häviääkö se enemmän vai vähemmän kuin se olisi hävinnyt 

ilman lakkoa. Aika-ajoittainen muistutus työntekijöiden joukkovoimasta voi itsessään 

ylläpitää reiluja pelisääntöjä työelämässä. 

8.2  Tutkimuksen onnistumisen arviointi 

Haastateltavat saivat haastattelurungon pääteemat etukäteen (ks. liite 1). Vaikka runko 

oli laadittu aiempien tutkimusten analysoinnin yhteydessä, en usko, että se rajoitti ai-

neiston monipuolisuutta tai haastatteluissa esille nousseita asioita. Haastattelurungon 

pääteemat olivat hyvin yleisellä tasolla ja niiden tarkoitus oli antaa haastateltaville tietoa 

etukäteen siitä, mistä eri näkökulmista toivoisin saavani tietoa lakon vaikutuksista. 

Toisaalta, haastattelu paikoin rönsyili aiheisiin, jotka eivät olleet olennaisia tutkielmani 

kannalta. Tarkempien kysymysten lähettäminen etukäteen olisi saattanut ehkäistä haas-

tattelun rönsyilyä. Tämä kuitenkin mielestäni olisi saattanut rajoittaa haastattelussa esil-

le nousseita asioita. Suurin osa haastatteluissa esille nousseista lakkojen vaikutuksista 

oli haastateltavien itse esille tuomia. Haastateltavilla on runsaasti kokemusta työelämän 
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suhteiden kysymyksistä ja tämän vuoksi he nostivat itse esille useita asioita, joista olin 

aikonut haastattelun aikana kysyä, mutta se ei ollutkaan tarpeellista. Lisäksi haastatelta-

vat innostuivat haastattelujen aikana muistelemaan vanhoja lakkoja (ks. liite 2)  ja nii-

den seurauksia. Tämä toi paljon lisätietoa lakkojen aiemmista vaikutuksista. 

Ensimmäisessä haastattelussa oli kaksi haastateltavaa kerralla ja toisessa vain yksi. Oli 

vaikeampaa tehdä haastattelu, kun haastateltavia oli kaksi. Kuitenkin koen, että haastat-

telu toi mielenkiintoisia näkökulmia esille, kun haastateltavat keskustelivat keskenään ja 

pohtivat lakon erilaisia vaikutuksia.  

Kaikki lakon vaikutukset eivät varmasti nousseet tutkielmani myötä esille. Kuitenkin ne 

lakon vaikutukset, jotka nousivat esille aiemmista tutkimuksista ja asiantuntijoiden 

haastatteluista, ovat uskoakseni joko yleisiä tai hyvin erikoislaatuisia lakon vaikutuksia. 

Lakon kaikkien mahdollisten vaikutusten kartoittaminen olisi lähes mahdotonta, sillä 

uudenlaisia vaikutuksia syntyy kokoajan. Kuitenkin uskon saaneeni hyvän ja kattavan 

kuvauksen lakkojen vaikutuksista eri tahoihin ja siten tutkielmani on mielestäni onnis-

tunut täyttämään tutkimustehtävässä asetetut tavoitteet. 

8.3  Tutkimuksen luotettavuus ja yleistettävyys 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkija voi vapaasti liikkua teorian, aineiston ja oman tul-

kintansa välillä, jonka vuoksi tutkijan on aiheellista pohtia myös tutkimuksen luotetta-

vuutta. Luotettavuuden arviointi on syytä ulottaa koskemaan koko tutkimusprosessia ei-

kä vain sen yksittäistä osaa. Tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan usein validiteetin 

eli pätevyyden sekä reliabiliteetin eli toistettavuuden valossa. (Eskola & Suoranta 1998, 

209–211, 214.) Laadullisessa tutkimuksessa usein validiteetilla on suurempi merkitys 

tutkimuksen luotettavuuden tarkastelussa kuin reliabiliteetilla (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006). Validiteetti voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin. Sisäi-

nen validiteetti kuvaa sitä, miten hyvin tutkimusprosessin aikana tehdyt tulkinnat ja joh-

topäätökset kuvastavat todellisuutta. Ulkoisen validiteetin kriteerinä puolestaan on tut-

kimusten tulosten siirrettävyys eli miten hyvin tuloksia voidaan soveltaa. Kuitenkin 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa korostuneena on subjektiivisuus, mikä saattaa rajoittaa 

tulosten siirrettävyyttä toisiin olosuhteisiin. (Miles & Huberman 1994, 277–280.) 
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Tutkielman alkupuolella esittelen tutkielman kannalta olennaiset työmarkkinaosapuolet 

ja työtaisteluihin liittyvät käsitteet, mikä auttaa lukijaa ymmärtämään tutkielman sisäl-

töä paremmin. Aikaisemmat tutkimukset aiheesta ja haastatteluaineisto muodostavat 

järkevän kokonaisuuden. Vertailen myös aikaisempia tutkimuksia ja asiantuntijahaas-

tatteluja keskenään, joka vahvistaa tutkimustulosten paikkansapitävyyttä. Pyrin tuomaan 

selkeyttä tutkielmaan erottamalla aikaisemmat tutkimukset ja asiantuntijahaastatteluiden 

tulokset toisistaan, sekä kirjoittamalla erilliset yhteenvedot kummankin osuuden tulok-

sista.  

Pyrin lisäämään tutkielmani luotettavuutta kuvaamalla aineiston analyysin eri vaiheet 

yksityiskohtaisesti sekä esittelemällä mahdollisimman perusteellisesti tekemäni valinnat 

aineistonkeruun suhteen. Valitsin aineiston hankintamenetelmäksi haastattelun, joka on 

ainoa luotettava tapa saada kattavasti tietoa asiantuntijoiden käsityksistä lakkojen vaiku-

tuksista. Haastatteluun liittyy kuitenkin haasteita, sillä haastattelu on aina vuorovaiku-

tustilanne, jossa haastattelijan taidot vaikuttavat luotettavan tiedon saamiseen (Hirsjärvi 

& Hurme 2008, 35). Vaikka olen kokematon haastattelija, uskon saaneeni luotettavaa 

tietoa, sillä haastateltavat ovat aiheen asiantuntijoita eikä kokemattomuuteni tai tietä-

mättömyyteni vaikuta heidän näkemyksiinsä lakkojen vaikutuksista. Aineiston hankin 

haastattelemalla kolmea työelämän suhteiden asiantuntijaa. Tulosten luotettavuutta lisää 

se, että asiantuntijat edustivat eri tahoja. Yksi asiantuntijoista on työntekijäpuolen asian-

tuntija, toinen työnantajapuolen asiantuntija ja kolmannella asiantuntijalla on kokemusta 

molemmilta puolilta. Kolmas asiantuntija on lisäksi työskennellyt valtiolla työelämän 

suhteiden kysymysten parissa. Asetelman taustalla on ajatus kolmikantaisuudesta ja 

näin ollen uskon saaneeni kattavan ja monipuolisen kuvan aiheesta.  

Lähetin haastatelluille asiantuntijoille tutkielman luettavaksi ennen julkaisua. Haasta-

teltavista kaksi kommentoi tutkielmaa.  Toinen asiantuntija kommentoi, että hänellä ei 

ole huomautettavaa tutkielman sisällöstä. Toinen asiantuntija tarkensi lakkosakkojen 

suuruutta kertomalla, että sakkojen suuruus on indeksisidonnainen ja siten jatkuvasti 

muuttuva. Näin ollen asiantuntijoiden kommentit eivät vaikuttaneet tutkielman lopulli-

seen sisältöön, muuten kuin lakkosakon indeksisidonnaisuuden osalta. 

Tutkimuksen tulkintojen reliabiliteettia eli toistettavuutta voi Ruusuvuoren, Nikanderin 

ja Hyvärisen (2010, 27) mukaan testata vertailemalla tulkintoja aikaisempiin tutkimus-
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tuloksiin. Tutkielmani tulokset ovat osittain samansuuntaisia kuin aiemmat tutkimustu-

lokset. Kuitenkin aikaisempia tutkimuksia täsmälleen samasta aiheesta on varsin niu-

kasti ja suurin osa tutkimuksista on tehty useita vuosikymmeniä sitten, joten vertailu tu-

losten välillä ei kaikilta osin ole mahdollista. 

Laadullisessa tutkimuksen tarkoituksena ei ole saada tilastollisesti yleistettäviä tuloksia, 

vaan kuvata kattavasti tutkittavaa ilmiötä (Eskola & Suoranta 1998, 61–62). Tässä tut-

kielmassa tarkastelun kohteena ovat asiantuntijoiden käsitykset lakkojen vaikutuksista. 

Käsitykset liittyvät aina yksilön toimintaympäristöön, päämääriin ja omaan kokemus-

maailmaan (Lehkonen 2009, 19). Käsitykset eivät siis ole yleistettävissä. Kuitenkin nä-

en, että tulokset kuvastavat hyvin lakkojen pääasiallisia vaikutuksia Suomessa nykypäi-

vänä. Kun asiantuntijoiden käsityksiä lakkojen vaikutuksista on rinnastettu aiempien 

tutkimusten tuloksiin, voi olettaa, että lakon pääasialliset vaikutukset on löydetty ja lak-

kojen vaikutuksista on saatu laaja kuva. Tulokset eivät ole kattavia siinä mielessä, että 

lakoilla on runsaasti erilaisia vaikutuksia ja uudenlaisia seurauksia syntyy koko ajan. 

Lakkojen kaikkia mahdollisia vaikutuksia ei luultavasti olisi edes mahdollista kartoittaa. 
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