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Naisystävällinen hyvinvointivaltio 2.0?

• Hankeidean inspiraationa Anttosen ym. 
teos Naisten hyvinvointivaltio (1994)

• Naisystävällisen hyvinvointivaltion muutos ja 
mahdollisuus 2000-luvulla

• Naiset ovat saavuttaneet toimija-asemia, mutta 
työmarkkinat pysyvät hierarkkisesti 
segmentoituneina

• Case: Mitä tapahtuu naisvaltaisten alojen 
työkulttuurille kun tänne implementoidaan 
autotehtaalle räätälöity Lean-tuotantomalli?



Mitä on Lean? 

Lean-ajattelun keskeiset periaatteet ovat

• arvon tuottaminen asiakkaalle

• hukan (ja sähläyksen) 

poisto/vähentäminen

• jatkuva parantaminen/ei 

koskaan valmis, dynaamisuus

• työn- ja johtamiskulttuurin 

muutos

• sovellettavuus

Resurssitehokas Virtaustehokas

Taksijono



Esimerkki 1: Hukan poisto
siivoustyössä

-Kun esimerkiksi suunnittelemme huolellisesti 
työpäivän aikana käytettävät aikataulut, reitit, 
työvälineiden sijainnin ja tarvittavat kuljetuksen 
apuvälineet niin pääsemme eroon turhista askeleista 
ja odottelusta. Kohteiden työntekijät osallistuvat tähän 
kehitystyöhön, mikä on tärkeää, koska juuri he ovat 
työnsä parhaita asiantuntijoita.

-Samalla työntekijöidemme työhyvinvointi paranee, 
kun turhat askeleet ja työtehtävät jäävät pois ja he 
voivat käyttää työaikansa olennaisiin asioihin.

• https://www.sol.fi/siivouspalvelut/lean.html

https://www.sol.fi/siivouspalvelut/lean.html


Leanin seuraukset
hyvinvointipalvelutyössä

• Koulutuksen soveltaminen ja siihen sitoutuminen

• Asiakasruuhkat häviävät TAI irtisanomiset lisääntyvät

• Lean tarjoaa väylän ulos rutiinimaisuudesta

• Työntekijät innovatiivisiksi, monitaitoisiksi ja 
työympäristöään jatkuvasti kehittäviksi

• Ammatilliset konfliktit ja uudelleenorganisoituminen

• Työn autonomian menettämistä, työn vaatimustason 
nouseminen sekä kiireen kasvu

• Hierarkiat syvenevät työntekijä-segmenttien välillä: 
toiset hyötyvät, toiset häviävät



Teoreettisen käsitteet:

• Biokapitalismi (Morini & Fumagalli 2010) on tuotantomalli 
jossa arvon tuotannon lähteenä on yksilön elämä (bios) 
kokonaisuudessaan.

• Biotyön ulottuvuudet:
– Kognitiivinen, tieto ja taito
– Suhteellisuus, suhteisiin kykenevä
– Affektiivinen, tunneseittejä tai -rakenteita: ihmiset kulkevat 

niissä kokien erilaisia tunteita yhdessä ja erikseen (Jokinen ym. 
2015).

– Ruumiillinen
– Imaginaarinen potentiaali 
Tavoite: Näiden vaikeasti mitattavien resurssien valjastaminen 
tuotannon raaka-aineiksi



Esimerkki 2: Liinatut arvot



Intersektionaalinen sukupuolittunut toimijuus

• Naisystävällisestä moninaisten erojen 
sisällyttäminen analyysiin

• Dynaaminen toimijuus (Jokinen 2017.)

– habituaalinen, affektiivinen ja 
ruumiillinen (Jokinen 2016)

– kiertyvät yhteen ammatillisuuden kanssa 
(Hirvonen 2014)

– ei-inhimillisen toimijuuden rakentuminen



Ihmettelyä Lean-tehtaalla
• Lean-tehdas, jossa polkuautojen rakentamisen kautta 

opitaan leanin periaatteet

• Lean- kouluttaja biokapitalismin ideaaliyksilönä: aito 
innostuneisuus omasta oppimisestaan; konkretia, 
käytäntö ja kokemus!

• Miestapaisuus leanissa

• Teollinen työ vs. palvelutyön erot hyötykäyttöön

• Opittua:

– ihminen on kokonaisuus, ihmisen luovuus otettava 
käyttöön työssä

– julkinen sektorin "sotkuisuus" tarjoaa hyvän 
mahdollisuuden liinaukseen

– Palvelusektori 
kiinnostuneempia kokeilemaan leania kuin 
teollisuus. Esim. tilat, koneet yms. tuo 
vain hetkellisen kilpailukyvyn. Leanilla johtaminen 
ja lean-kulttuuri tuo jatkuvan kilpailuedun.
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Kohti biokapitalistista 
lean-taloutta?

• Leanin leviämisellä on yhteiskuntapoliittisia, 
taloudellisia ja sosiokulttuurisia 
vaikutuksia.

• ”Tehdä vähemmällä enemmän” antaa 
paljon lupauksia niukkuuden maailmassa.

• Suomessa maakunta- ja sote-uudistus 
otollinen leanin soveltamiselle.

• Riskit: Liinauksen sukupuolisokea toimijuus 
yhdessä valtavirtaisen talousajattelun 
kanssa

• Miten suomalainen sosiaali- ja työpolitiikka 
vastaa työn kulttuurin muutokseen?

• Mitä tapahtuu sukupuolittuneille 
työmarkkinoille?

• Millaiseksi muokkautuu naisystävällinen 
hyvinvointivaltio 2.0?
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