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Norminpurkajat keskuudessamme 
– miksi kirjoittaa normeista  
ja piiloagendasta?
Tämä pamfletti käsittelee normitalkoita ja niiden ympärillä käy-
tävää keskustelua – kriittisesti. Hyvä kysymys kuuluu – miksi? 
Emmekö me ”kaikki” ole kyllästyneet holhoukseen ja aikuisten 
ihmisten kohtelemiseen lapsina? Tai saaneet tarpeeksemme 
säännöistä, jotka tuntuvat kohtuuttomilta. Miksi meidän pitäisi 
kärsiä rajoituksista, jotka on selkeästi laadittu joitakuita muita 
silmällä pitäen? Ongelmakäyttäjiä. Piittaamattomia. Ihmisiä, 
jotka eivät osaa ottaa itseään niskasta kiinni. Ja niin edelleen. 

”Turhien” säännösten, normien ja lakien purkaminen poliit-
tisena tavoitteena ja ohjelmana on saavuttanut merkittävää 
suosiota Suomessa viimeisten vuosien aikana. On puhuttu #by-
roslaviasta, holhouksesta ja ”ankeuttamisesta”, kun on haluttu 
kritisoida yhteiskunnan ja valtion puuttumista ihmisten elä-
mään ja valintoihin normien ja säännösten kautta. 

Kyseisiä iskulauseita ja koko teemaa ylisääntelystä ja normituk-
sesta on onnistuneesti käytetty legitimoimaan ”paisuneen” jul-
kisen sektorin ja sen toimintojen purkamista. Normien purun ja 
liiallisen byrokratian karsimisen varjolla on haettu kansalaisilta 
tukea julkisen sektorin merkityksen ja koon pienentämiseen. 

Tämän pamfletin tarkoituksena on arvioida normitalkoiden 
taustaa, niiden potentiaalista merkitystä sekä kyseisen poliitti-
sen ohjelman todellisia taustavaikuttimia ja tavoitteita. Lisäksi 
sen puitteissa hahmotellaan poliittisesti toimivia näkökulmia, 
joilla osallistua normeista käytävään keskusteluun sekä ohjata 
sitä oikeaan suuntaan. 

Pamfletti liittyy omalta osaltaan PAMin toimintasuunnitelman 
toteuttamiseen. Sen lisäksi se haluaa herätellä ihmisiä ajattele-
maan normien purkua pintaa syvemmältä – havaitsemaan ris-
tiriitoja puheiden ja tekojen välillä. Normitalkoiden alla ajetaan 
työnantajien etua palvelevaa politiikkaa ja pyritään muutta-
maan työmarkkinoiden valtatasapainoa entistä vääristyneem-
pään suuntaan. Normien muutokset vaikuttavat voimakkaasti 
edunvalvontaympäristöön sekä järjestämistyön edellytyksiin. 
Siksi asian nostaminen julkiseen keskusteluun sekä motiivien 
rehellinen arviointi on tarpeen. 
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Normien purku poliittisena  
agendana Suomessa
Yhteiskunnan ja erityisesti työmarkkinoiden normitusta on 
kritisoitu pitkään ja nykymuotoinen norminpurkukeskus-
telu kannattaa asettaa, kuten myöhemmin osoitetaan, tätä 
historiallista taustaa vasten. Kyseessä on paljolti sama kes-
kustelu, jonka puitteissa on aiemmin pyritty vaikuttamaan 
erityisesti työmarkkinoiden valtatasapainoon. Nyt siinä on 
aiempaan verrattuna taktisempi ja epäsuorempi lähestymis-
tapa – lähinnä siksi, että aiemmat yritykset käydä kiinni suo-
raan varsinaiseen tavoitteeseen, työvoiman käyttöä säänte-
leviin normeihin, ovat eri syistä epäonnistuneet. 

Merkittävä normitukseen liittyvä hanke oli keskustalaisen 
pääministeri Esko Ahon esittämä työreformi, joka pyrki eri-
tyisesti työelämän normiston purkamiseen. Tämä hanke 
kuitenkin kariutui poliittisen kannatuksen hupenemiseen ja 
ammattiyhdistysliikkeen vastustukseen. Sittemmin useita 
kyseisen ohjelman tavoitteita on kuitenkin toteutettu osana 
kolmikantaista sopimista. 

2010-luvun normipuhe
Vuoden 2011 vaalien jälkeen normien kritisointi nousi uudel-
leen poliittiselle agendalle, nyt kuitenkin hieman aiemmas-
ta poikkeavaan tapaan. Jo vuoden 2011 vaaleissa erityisesti 
perussuomalaiset olivat onnistuneesti kritisoineet ”älytöntä 
byrokratiaa ja normitusta” mm. jätevesiasetuksen ympäriltä 
ja keränneet aiheella merkittävää poliittista kannatusta. 

Koordinoidumpi kampanja normeja ja hyvinvointivaltion 
byrokratiaa vastaan alkoi kuitenkin oikeistopuolueista ja nii-
tä lähellä olevista ajatushautomoista ja lehdistä vaalikauden 
2011-2015 aikana. Alettiin yhä enemmän nostaa esiin yrittä-
jien ja yksittäisten kansalaisten kohtaamia vaikeuksia hal-
linnon sääntöjen kanssa sekä puhua niistä ”kohtuuttomana 
rasitteena” mille tahansa toiminnalle. 

Pikkuhiljaa, osana tätä kampanjaa vakiinnutettiin ylei-
seen some-käyttöön termi #byroslavia, jolla haluttiin liittää 
sääntely ja hyvinvointivaltion normeilla tehtävä politiikka 
itäeurooppalaiseksi ja pysähtyneen reaalisosialismin ajan 
jäänteeksi. Sitä vastaan nousee läntinen, dynaaminen mark-
kinatalous, jonka esiinnousua Suomessa haittaa nimen-
omaan (hyvinvointi)valtion byrokratia. 
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Suomen puolueista asiaa on aktiivisimmin lähestynyt Ko-
koomus. Puolueen verkkolehti Verkkouutiset ryhtyi vaali-
kauden 2011-15 aikana aktiivisesti nostamaan esiin erilaisia 
tapauksia, joissa yhteiskunnan harjoittama sääntely tai nor-
mitus aiheutti yrittäjille tai kansalaisille ikäviä tai absurdilta 
kuulostavia tilanteita1. Nämä levisivät nopeasti paitsi sosiaa-
lisessa mediassa, myös laajalti muihin medioihin².

Aihepiiriä jatkettiin paljon julkisuutta saaneella Kokoomuk-
sen nuorten kansanedustajien Sanni Grahn-Laasosen ja Las-
se Männistön ”keskustelualoitteella” K18 tähtisadetikut ja 45 
muuta turhaa sääntöä³ (julkaistu 20.8.2013). Siinä pyrittiin 
listaamaan turhaa ja haitallista byrokratiaa ja normeja. Lis-
ta sai huomattavan paljon julkisuutta. Puolue jatkoi aihetta 
myös ajatuspaja Suomen Toivon julkaisemalla Pieniä tari-
noita byrokratiasta –kirjalla (2014)⁴. Asiaa nosti esiin myös 
talouspoliittisessa manifestissaan ajatuspaja Libera⁵. Myö-
hemmin mukaan tulivat mm. Keskuskauppakamari⁶. Kan-
salaisliikehdintää organisoitiin mm. ns. viskigaten⁷ kaut-
ta, joka vuonna 2014 sai aikaan pienimuotoista kuohuntaa 
alkoholimainontaa koskevan lainsäädännön kehittämistä 
vastaan – ja joka tempasi mukaansa myös kansanedustajia. 

Yhteistä kaikille näille nostoille oli niiden keskittyminen 
pieniltä vaikuttaviin kysymyksiin, joissa useimmiten yk-
sittäinen kansalainen, tai tätäkin useammin pienyritys, oli 
kohdannut haasteita viranomaistoiminnan kanssa. Luotiin 
kuvaa ”kyttäävästä” byrokratiasta, joka ”holhoaa” aikuisia 
ihmisiä, kohtelee heitä lapsina eikä anna heidän yrittää tai 
hoitaa itse asioitaan ”maalaisjärjellä”. Normien purussa oli 
siis kyse ”kansalaisten” asialla olemisesta valtiota vastaan.

Kampanja oli poliittisesti erittäin onnistunut. Sen avulla 
kyettiin kylvämään epäluuloa viranomaistoimintaa koh-
taan, kyseenalaistamaan julkisen sektorin toimintaa yli-
päänsä sekä luomaan yleistä sääntelyn ja hyvinvointivaltion 
toimintojen vastaista mielialaa. Samalla se ajoi erityisesti 
poliittista vasemmistoa ”holhoajien” puolustajaksi toimeliai-
ta ja älykkäitä kansalaisia vastaan.  

1.  Google-haku Verkkouutiset+byrokratia  
(https://www.google.fi/#safe=off&q=verkkouutiset%2Bbyrokratia) 

2.  Esimerkkinä Google-haku Ilta-Sanomat+byrokratia  
https://www.google.fi/#safe=off&q=iltasanomat%2Bbyrokratia 
tai Google-haku Sääntö-Suomi https://www.google.fi/#safe=off&q=sääntö-suomi

3.  https://www.dropbox.com/s/3lgzm5ugqmode4m/Normitalkoot.pdf
4.  http://www.toivoajatuspaja.fi/julkaisut/pienia-tarinoita-byrokratiasta/
5.  http://libera.fi/libera-uusi/wp-content/uploads/2015/04/Talouspoliittinen-manifesti.pdf,  

luku ”Byrokratian uuvuttamat, alkaen s. 209
6.  http://kauppakamari.fi/wp-content/uploads/2015/01/k2-ylisaantelyteesit-netti.pdf
7.  #viskigate lyhyesti mm. http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000000826469.html
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Kampanjalla kyettiin myös agitoimaan muita puolueita mu-
kaan ”normitalkoisiin” vaalien alla. Keskusta julkaisi oman 
byrokratianpurkulistansa⁸, joka tukeutui samaan aloitet-
tuun retoriikkaan normien ja säännösten haitallisuudesta 
sekä säädösten ikävyydestä kansalaisten kannalta. Lopulta 
kaikki puolueet vihreitä lukuun ottamatta olivat kevääseen 
2015 mennessä sitoutuneet normien ja byrokratian purkuun⁹.  

Vaaleissa menestyivät parhaiten ne puolueet, jotka olivat 
pitäneet normien purkua ja valtionvastaisia näkemyksiä 
esillä. Pääministeri Sipilän hallituksen ohjelmassa10 esitelty 
Suomen SWOT sisältää heikkouksien osalta erillisen totea-
muksen: 

Suomen jäykät rakenteet, byrokratia, ylisääntely, normitus ja 
työmarkkinoiden jäykkyydet pahentavat nykytilannetta. 

Lisäksi hallitusohjelman kärkihankkeisiin luettiin normien 
purkaminen. Tämä linjaus vahvistettiin myöhemmin kärki-
hankkeita koskevassa hallituksen toimintasuunnitelmassa11.

Tähtäimessä tutkimustieto
Osana instituutioiden ja niiden harjoittaman toiminnan kri-
tiikkiä keskusteluun on nostettu myös tutkimuksellinen tie-
to ja tutkijoiden asiantuntemus. Erityisesti sellainen hallin-
non oma tutkimustoiminta, jonka on oletettu perustelevan 
sen omaa olemassaoloa ja lainsäädäntöä, on pyritty leimaa-
maan puolueelliseksi tai ”ideologiseksi” (parhaana esimerk-
kinä THL ja alkoholihaitat). Toisaalta näkemyksiä esittäviä 
tutkijoita on pilkattu ”päivystäviksi dosenteiksi”,  jotka ovat 
erkaantuneet arkitodellisuudesta.  

Tällä asiantuntijoiden harjoittaman mielipidevallan vähät-
telyllä on pyritty vahvistamaan normien, säädösten ja by-
rokratian purkajien asemaa. He toimivat ns. maalaisjärjen ja 
tavallisten ihmisten puolella elitististä ja ylhäältä alaspäin 
suuntautuvaa viranomais/akateemista valtaa vastaan. 
 

8. http://www.keskusta.fi/loader.aspx?id=a273dbf2-6b10-4984-a6c2-8724deae9c56
9. Keskuskauppakamarin vertailu 25.3.2015. http://kauppakamari.fi/2015/03/25/puolueet-lupaa-

vat-hallitusohjelmaan-ylisaantelyn-ja-byrokratian-purkua/
10. Pääministerin Sipilän hallituksen ohjelma Ratkaisujen Suomi:  

http://valtioneuvosto.fi/documents/10184/1427398/Ratkaisujen+Suomi_FI_YHDISTETTY_netti.
pdf/801f523e-5df b-45a4-8b4b-5b5491d6cc82

11. Valtioneuvoston toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja refor-
mien toimeenpanemiseksi. http://valtioneuvosto.fi/documents/10184/321857/Toimintasuun-
nitelma+strategisen+hallitusohjelman+kärkihankkeiden+ja+reformien+toimeenpanemiseksi.
pdf/92b90c0e-9154-487f-bbf8-543cb6433dd6
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Norminpurkukeskustelun logiikka
Kuten edellä mainituista esimerkeistä havaitaan, normien-
purkupuheessa ja byrokratian vastaisuudessa kerrotaan ole-
van kyse ennen muuta tavallisen ihmisen puolustamisesta 
valtiota vastaan. 

Tämä retoriikka kääntää perinteisen hyvinvointivaltion ide-
an päälaelleen. Aiemmin valtio ja julkinen sektori on näyt-
täytynyt markkinoiden sääntelijänä ja kesyttäjänä, joka 
suojelee kansalaisia markkinavoimilta, mielivallalta ja voi-
makkaiden yksilöiden heikkoja kohtaan suorittamalta val-
lankäytöltä. Nyt keskustelu kääntyy julkista vallankäyttöä 
vastaan esittäen sen kansalaisten vapauden ja omatoimisuu-
den esteenä. 

Tarinat ja keskustelun agenda  
ovat valtaa 
Tarinoiden merkityksestä politiikan käyttövoimana on pu-
huttu jo pitkään. Aihetta käsittelee laaja, erityisesti angloa-
merikkalainen kirjallisuus. Suomessa aihetta on käsitellyt 
erityisesti Juhana Torkki12. Aiheeseen liittyy myös niin sa-
nottu agenda setting –teoria, joka korostaa keskustelunai-
heiden merkitystä poliittisena käyttövoimana, sekä mm. 
kognitiivista lingvistiikkaa tutkineen amerikkalaisen teo-
reetikon George Lakoffin työt13. 

Kielen käyttöä ja ”kielipelejä” tutkivat politiikan tutkijat pitä-
vät tarinoiden ja metaforien merkitystä oleellisena, kun ku-
vataan monimutkaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä ja haetaan 
niille tulkintoja. Asiat tulevat ymmärretyiksi ja niille vakiin-
tuu tietty tulkinta sen mukaan millaisessa kontekstissa ja 
millaisten esimerkkien kautta niitä kuvataan. 

12.  ks. Mm. Torkki (2012): Tarinan valta
13.   Lakoffin tuotannosta mm. https://georgelakoff.com ja https://en.wikipedia.

org/wiki/George_Lakoff
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Hyvinvointivaltion normipuhe onkin erityisen onnistunut 
esimerkki tarinasta, joka kerrotaan julkisen sektorin toimin-
nasta. Siinä julkinen sektori näyttäytyy edellä mainitun mu-
kaisesti esteenä ja hidasteena, absurdina kaf kamaisena ko-
neistona. Tämä ”kehys”, jossa hyvinvointivaltiosta tuolloin 
puhutaan, työntää sivummalle sen positiivisia vapauksia 
tuottavaa luonnetta ja antaa sille negatiivisia merkityksiä. 
Näin syntyvää käsitystä voidaan sitten hyödyntää perus-
teltaessa, miksi julkista valtaa ja sen toiminnan alaa on tar-
peen kutistaa. Käsitys on hyödyllinen olipa motiivina sitten 
aito byrokratian ja hidasteiden purku, veronkevennykset tai 
taloudellisesti tai valtapoliittisesti oleellisten sääntelevien 
normien romuttaminen. 

Tärkeää on myös agendan asetus. Kun tarinat leviävät, niitä 
aletaan toistella mediassa ja ne otetaan annettuna. Niiden 
asettamaan agendaan joudutaan ottamaan kantaa. Tehokas 
tarina leviää, sitä käytetään esimerkkinä järjestelmän toi-
minnasta ja se määrittää järjestelmän luonnetta. Tätä kautta 
järjestelmän kehittämiseen on otettava kantaa nimenomaan 
tämän tarinan ja sen virittämän kehyksen kautta – eikä jon-
kin muun. 

Esimerkiksi voi ottaa vaikkapa käytävän keskustelun pie-
nipalkkaisen työn kannattavuudesta. Onko työn vastaan-
ottamisen kannattamattomuudessa kyse liian hyvästä so-
siaaliturvasta vai liian matalista palkoista? Julkisuudessa 
ongelmaa käsitellään toistuvasti syyttäen liian joustama-
tonta tai tasokasta turvaa. Siihen ei kiinnitetä huomiota, että 
monin paikoin erityisesti palvelualoilla tarjolla olevaa työtä 
on toisaalta työttömien tai vajaatyöllistettyjen määrään näh-
den vähän ja tarjolla olevan työn takaama toimeentulon taso 
on riittämätön. 

Koska kehys suosii tulkintaa ongelmasta nimenomaan sosi-
aaliturvan puolella, lääkkeeksi tarjotaan toistuvasti turvan 
tason laskemista, sanktioita työttömille sekä järjestelmän 
”joustavoittamista”, mikä käytännössä tarkoittaa palkkaa-
miseen liittyvän riskin siirtämistä korostuneemmin yhteis-
kunnalle. Kannustavuutta voitaisiin yhtä lailla tukea vaih-
toehtoisella politiikkalinjalla, joka lähtisi työolosuhteiden 
ja palkkauksen kohtuullistamisesta. Se vaatisi panostuksia 
yhteiskunnan sijaan työnantajilta. Näin ollen on selvää, että 
tähän agendaan liittyy merkittävä taloudellinen intressi.

Kolmas oleellinen kysymys tarinoihin ja agendan asetuk-
seen liittyen on niiden vetoaminen ihmisten moraaliin ja 
tunteisiin ja sitä kautta kykyyn vaikuttaa poliittisiin valin-
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toihin. Erityisesti kognitiivis-lingvistinen ja psykologinen 
tutkimus osoittaa tunteiden ja emotionaalisten käsitysten 
vaikuttavan voimakkaasti ihmisten mielipiteisiin. Karrikoi-
den voitaisiinkin väittää ”järjen keksivän tunteelle perus-
teet”. 

Ihmisten ajattelu on harvoin yksiselitteisen loogista. Sen si-
jaan usein kyse on erilaisten mielipiteiden kokonaisuudesta, 
jossa ajattelu ja mielipiteet ovat aiheesta riippuen ”konserva-
tiivisia”, ”liberaaleja”, ”oikeistolaisia” tai ”vasemmistolaisia”. 
Tällöin vaalien tai muiden poliittisten ratkaisujen osalta 
kyse on usein siitä, mikä asia on milloinkin pinnalla. Sen pe-
rusteella tehdään ratkaisu. 

Normit hyvänä vihollisena
Hyvinvointivaltiota ja sen toimintaa vastaan hyökkää-
misessä ei sinällään ole mitään uutta. Uutta on kuitenkin 
hyökkäyksen suunta. Aiemmin hyvinvointivaltion ja työ-

markkinoiden instituutioita 
vastaan on hyökätty mm. 
kritisoimalla niiden passi-
voivaa eetosta, eli moraa-
lista luonnetta. Sen ei ole 
katsottu kannustavan riit-
tävästi yrittämiseen. Hyvin-
vointipalveluita on kritisoitu 
niiden kalleudesta tai tehot-
tomuudesta, ja etuusjärjes-
telmiä niiden passivoivasta 
vaikutuksesta. 

Yhteistä näille aiemmille kriittisille linjauksille on kuiten-
kin ollut niiden suhteellinen tehottomuus hyvinvointival-
tion vastaisen mielialan ja poliittisen mobilisoinnin luomi-
sessa. Suomalaiset ilmoittavat toistuvasti kannattavansa 
pohjoismaisen hyvinvointivaltion periaatteita, maksavansa 
mielellään veroja parempien palveluiden turvaamiseksi ja 
arvostavansa tasokasta sosiaaliturvaa. Siten näitä vastaan 
hyökkääminen ei ole tuottanut juurikaan tulosta. 

Juuri tähän väliin iskee norminpurkuun liittyvä retoriikka ja 
ohjelmatyö. Kun hyvinvointivaltion peruseetos ja sen tarjoa-
mat palvelut ja etuudet nauttivat kannatusta, on löydettävä 
muita väyliä kyseenalaistaa markkinalogiikkaa ja markkina-
voimia hillitsevän hyvinvointivaltion toiminta ja sitä kautta 
sen  legitimiteetti. 

”Norminpurkupuhe 
pyrkii esittämään  

(hyvinvointi)valtion 
kansalaisen etujen 

takaajan ja suojelijan 
sijasta kansalaisen  

vapauden rajoittajaksi.
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Normit ja säännökset tarjoavat tähän erinomaisen välineen. 
Ensinnäkin normitukseen kohdistuva keskustelu vetoaa 
kuluttajina toimivien kansalaisten omaan valinnanvapau-
teen ja kykyyn tehdä valintoja. ”Sinä tiedät paremmin kuin 
byrokraatti, mikä sinulle on hyväksi.” Yksilöllistyvässä yh-
teiskunnassa instituutioita kohtaan tunnettu luottamus on 
rapautunut. Tässä kohdassa vaatimus yksilöiden itsemää-
räämisoikeuden lisäämisestä putoaa hedelmälliseen maa-
perään. 

Tarina, jossa kansalainen saa toisaalta vakuutusta omasta 
kyvykkyydestään, ja toisaalta syyn hankaluuksilleen ”byro-
kratiasta” (esimerkiksi epäreilujen kilpailuolosuhteiden tai 
valtasuhteiden sijasta) on monella tapaa vetoava. Sen kautta 
kykenee myös kritisoimaan näkymätöntä työtä tekeviä ”vir-
kamiehiä” ja heihin kohdistuvaa valtion/kuntien kulutusta. 
Tälle on löydettävissä huomattavasti helpommin poliittista 
tukea kuin hyökkäämällä konkreettisia palveluita tuottavien 
ihmisten kimppuun. Vain harvalla tavallisella kansalaisella 
on käsitystä julkisen sektorin henkilöstön määrästä, kehi-
tyksestä tai suhteellisista osuuksista, puhumattakaan hal-
linnon tehtävistä. 

Normit ja säädökset ovat siis hyvinvointivaltion puolustuk-
sen heikko kohta, jonka kautta onnistuu julkisen sektorin 
toiminnan ja aktiivisuuden kritiikki, sekä sen legitimiteetin 
kyseenalaistaminen. Sitä kautta päästään kiinni keskeisiin 
instituutioihin ja voidaan pyrkiä rajoittamaan niiden toimin-
tamahdollisuuksia ja rajaamaan niiden valtaa. 

Normien ja säännösten ot-
taminen keskeiseksi kritii-
kin kohteeksi on erityisen 
hyödyllistä myös kamppai-
lussa työmarkkinoiden 
valtatasapainosta. Samaa 
retoriikkaa voidaan käyttää 
erityisesti suhteessa työn 
teettämisen tapoihin sekä muihin työehtoihin. Kritiikki 
voidaan suunnata erityisesti ammattiliittoihin ja niiden toi-
mitsijoihin yksittäisten työntekijöiden sijasta. Aivan kuten 
hyvinvointivaltion paikan ottavat ”todellisuudesta erkaan-
tuneet virkamiehet”, tässä kehyksessä voidaan puhua ”am-
mattiliittojen todellisuudesta erkaantuneista toimitsijoista”, 
jotka eivät ”halua antaa valtaa” paikallistasolle eli työnteki-
jöille itselleen. Analogia on ilmeinen. 

”Normit ja säädökset 
ovat hyvinvointivaltion 
puolustuksen heikko  
kohta. 
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Kuvio 1: Hyvinvointivaltion ja sopimusyhteiskunnan kimppuun normien kautta

 
 
 
 
 
 

 

Agendan ja retoriikan käyttökelpoisuus tekee siitä erit-
täin voimakkaan  työkalun. Sen avulla voidaan hyökätä 
niin työmarkkinoiden kuin yhteiskunnan niitä instituu-
tioita vastaan, joiden tarkoitus on ollut padota mark-
kinalogiikan ja –voimien valtaa suhteessa kansalaisiin. 
Retoriikka ammentaa kasvavan individualismin eetok-
sesta ja esittää instituutiot ja niiden rakentamat säännöt 
yksilöiden itsensä toteuttamisen ja aktiivisuuden estei-
nä sekä omat yhteiskunnalliset, poliittiset vaatimuksen-
sa yksilöiden vapautta edistävinä tekijöinä. 
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Mistä oikeasti puhumme, kun 
puhumme normien purusta? 
Norminpurun pitkä filosofinen tausta

Yhteiskunnan asettamien rajoitteiden ja normien kritisointi 
voidaan filosofiselta taustaltaan jäljittää toisaalta yksilönva-
pautta korostavaan  liberalismiin ja erityisesti taloudellisen 
liberalismin teoreetikkoihin, toisaalta tiettyihin anarkisti-
siin ajatuksiin. Taloudellinen liberalismi, ns. laissez-faire, 
piti tärkeänä valtion minimaalista sekaantumista talouden, 
ja myös muun yhteiskunnan, toimintaan. 

Yksityisomistus ja yksilölliset sopimukset ovat taloudellisen 
liberalismin teoreettista ydintä. Tältä ideologiselta pohjalta 
nimenomaan liberalistiset taloustieteilijät ovat kritisoineet 
kollektiivisia sääntöjä talouden ohjaamiseksi tai ay-liikkeen 
harjoittamaan kollektiivista edunvalvontaa ja kollektiiviso-
pimuksia. Niiden on nähty rajaavan talouden vapaata toi-
mintaa ja siten olevan sen edun vastaisia. 

1900-luvun lopulta lähtien käynnissä ollut ns. liberalistinen 
käänne talouspolitiikassa on pohjautunut erityisesti Mil-
ton Friedmanin ja Friedrich Hayekin teoreettiseen työhön. 
Hayekin keskeisiin väitteisiin kuuluu ajatus julkisen vallan 
tehottomuudesta suhdanne- ym. talouspolitiikassa, kollek-
tiivisen päätöksenteon heikkous suhteessa markkinoilla ta-
pahtuvaan yksilöiden valintaan sekä hintamekanismin yli-
voimaisuuteen tuotannon tason määrittelyssä. 

Toisaalla merkityksellinen on ollut ns. työn tarjontateoria, 
joka painottaa työvoiman tarjonnan lisäämisen merkitystä 
taloudellisen kasvun kannalta. Tässä ajattelussa työvoiman 
kysyntä ei selitä työllisyyden tasoa, vaan työllisyys kehittyy 
työvoiman tarjonnan parantuessa. Toisin sanoen työn tar-
jonta luo itse itselleen kysyntää. 

Suomessa erityisesti kansanedustaja Juhana Vartiainen 
(kok) on pitänyt esillä työn tarjontateoriaa, mutta sekin on 
vanhaa perua. Kyseessä on ns. Sayn laki14, jonka esitteli alun 
perin liberaali taloustieteiijä Jean-Baptiste Say1800-luvun 
alussa. Lakia on sittemmin teoreettisesti kritisoitu voimak-
kaasti, mutta se on säilynyt erittäin vahvana poliittista pu-
hutteluvoimaa omaavana tekijänä keskustelussa. 

14. ks, mm. http://blogit.image.fi/rahajatalous/sayn-laki-210-vuotta-tilaisuuden-esitykset/ ja  
https://en.wikipedia.org/wiki/Say%27s_law
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(Talous)liberaalin ja liberalistisen filosofian vaikutuksen 
ymmärtäminen normikeskustelun taustalla on tärkeää, 
koska suurin osa argumenteista pohjaa liberaaliin ihmiskä-
sitykseen ja liittyy pitkään käytyyn keskusteluun talouden 
optimaalisesta toiminnasta. Toisin sanoen norminpurku-
keskustelu on vain uusi muoto ja tapa puhua samasta asias-
ta, joka liittyy ennen kaikkea valtaan ja vallanjakoon talou-
dessa ja työmarkkinoilla. 

Kansainvälisiä kokemuksia ja  
norminpurkua muualla

Norminpurku nimenomaan hyvinvointivaltion harjoitta-
man sääntelyn ja erilaisten turvallisuus- yms. määräysten 
osalta on verrattain vahvasti suomalainen ilmiö. Muualla 
Euroopassa, EU:ssa, ja kansainvälisissä järjestöissä, normin-
purku kulkee useimmiten deregulaation kehyksen alla ja 
koskee erityisesti elinkeinoja koskevaa ympäristö-, tai sosi-
aalilainsäädäntöä tai työmarkkinoita. 

Regulaation ja normien kritiikin taustalla on vaikuttanut 
merkittävästi EU:n ”better regulation agenda”, joka käynnis-
tettiin alun perin Barroson komission toimesta vuonna 2009 
ja jota on sittemmin jatkettu komissaari Timmermansin 
toimesta vuonna 201515 toimeenpano-ohjelman muodossa. 
Vaikka luonnollisesti kaikki kannattavat järkevää, toimivaa 
ja sujuvaa sääntelyä, erityisesti eurooppalainen ammattiyh-
distysliike havaitsi agendan taustalla voimakkaita valtapyr-
kimyksiä. 

”Paremman sääntelyn” agendan alla nähtiin halua viivyttää 
tai jopa purkaa sellaisia lainsäädäntöhankkeita ja sääntelyä, 
jotka vaativat panostusta myös yrityselämältä. Työntekijöi-
den sosiaalinen suojelu sekä ympäristönormit nähdään ko-
mission esityksessä haittoina kilpailulle ja talouden tehok-
kaalle toiminnalle. Siten ”parempi” ja ”järkevämpi” sääntely 
kääntyy itse asiassa valtapolitiikaksi.  

Tiettyjä Suomesta tuttuja kaikuja ”maalaisjärjen” puolesta jul-
kisen vallan ”ylisääntelyä” vastaan on löydettävissä Isosta- 
Britanniasta. Siellä kaksi kautta toimineen David Camero-
nin konservatiivihallituksen johtavana ideologisena oppi-
na oli ajatus toisaalta leikkauspolitiikasta, toisaalta ns. Big  
Society, jossa julkisen vallan ja valtion roolia yhteiskunnas-
sa pienennetään ja vastaavasti yritysten ja vapaaehtoistyön 
merkitystä kasvatetaan. 

15.  http://ec.europa.eu/info/strategy/better-regulation-why-and-how_en
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Big Society –agenda16 lanseerattiin 2000-luvun ensimmäi-
sen vuosikymmenen puolivälissä. Sen poliittisena ideana 
oli ennen muuta parantaa konservatiivipuolueen kovan 
oikeistolaisena ja välinpitämättömänä pidettyä imagoa ja 
mahdollistaa paluu valtaan kolmen oppositiokauden jäl-
keen. Vastakkain asetettiin nimenomaan valvova ja alistava, 
rajoittava valtio ja aito yhteisöllisyys. Valtion sanottiin tu-
hoavat ihmisten keskinäisen vapaan yhteisöllisyyden. Aito 
yhteisöllisyys syntyisi orgaanisesti, kun valtio ja julkinen 
valta vetäytyisivät esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon 
tai työelämän sääntelyn eri osa-alueilta. Retoriikassa ase-
tettiinkin vastakkain ns. Big State ja Big Society. Eli kuten 
Suomessa, vapauden uhaksi nostettiin nimenomaan hyvin-
vointivaltio.

Big Societyn ideaa lanseerattaessa kohteeksi otettiin myös 
normit ja sääntely. Kun mielipidetiedusteluisssa oli kysyt-
ty tarjoaako valtio liikaa palveluita tai käyttääkö se niihin 
liikaa rahaa, vastaus oli ei. Britit eivät siis vastustaneet jul-
kisen sektorin kokoa sinänsä. Sen sijaan kysyttäessä onko 
valtio liian suuri tai vahva, vastaus oli kyllä. Kyse oli valtion 
toimintatavasta, ei sisällöstä. Kokemus kansallisesta säänte-
lystä liian tiukkana oli se väylä, jonka kautta konservatiivit 
pystyivät kritisoimaan julkista valtaa ja valtiota tavalla, joka 
sopi kansalaisten arkikokemuksiin. 

Konservatiivien hallitusajalle tyypillistä on kuitenkin ollut 
merkittävä julkisten menojen leikkaus, aivan kuten Suo-
messakin. Konservatiivien ensimmäisellä hallituskaudel-
la julkisen sektorin kuluja leikattiin jopa 25 % ja erityisen 
voimakkaasti leikkaukset osuivat paikallisviranomaisten 
resursseihin. Juuri näistä varoista oli vapaaehtoistoimintaa 
aiemmin tuettu. Vaikka työllisyys on parantunut, tuloerot 
ovat kasvaneet, köyhyys on lisääntynyt ja sosiaalinen liikku-
vuus vähentynyt17. 

Saksassa keskustelu on liittynyt suoraan työmarkkinoihin 
ja ns. Saksan-malliin. Vahvan taloudellisen kasvun ja hyvän 
työllisyyden tason saavuttaneen Saksan menestyksen syy-
nä on pyritty esittämään paitsi työmarkkinoiden normistoa 

16. ks. suomeksi Penny (2010): Isojen kysymysten iso yhteiskunta. http://sorsafoundation.fi/wp- 
content/uploads/sites/807/2012/07/Penny-Isojen-kysymysten-iso-yhteiskunta.pdf

17. Pidempi kirja-arvostelu Toynbee&Walker (2015):  
Cameron’s Coup – How the Tories took Britain to the Brink:  
http://www.theguardian.com/politics/2015/jan/28/-sp-david-camerons-five-year-legacy-has-he-
finished-what-margaret-thatcher-started
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joustavoittaneet päätökset, myös työttömiä kohtaan ankarat 
ns. Hartz.-uudistukset. Ne otettiin käyttöön 2000-luvun en-
simmäisen vuosikymmenen puolen välin tienoilla. 

Saksan talousihmeen, joka nyttemmin on osoittanut hieman 
hyytymisen merkkejä, taustalta löytyy kuitenkin työmark-
kinauudistusten lisäksi monia muita vaikuttavia tekijöitä. 
Euron Saksan taloudelle suosiollinen rakenne, teollisuuden 
kilpailukyky myös muilla kuin kustannustekijöillä mitattu-
na ym. ovat myös keskeisiä taloudellista kasvua edesautta-
neita tekijöitä. 

Samalla erityisesti työmarkkinoiden normiston muutos 
on tuottanut merkittäviä sosiaalisia ongelmia. Saksaan on 
syntynyt merkittävä joukko ihmisiä, jotka eivät elä saadulla 
palkalla. Heidän asemansa työmarkkinoilla on erittäin epä-
varma ja he jäävät paitsi monista työsuhteeseen liittyvistä 
eduista. Tehdyn työn määrä ei ole juurikaan kasvanut, sil-
lä kokoaikaisesta työstä on siirrytty merkittävissä määrin 
osa-aikatyöhön, usein vastoin omaa tahtoa18.

Kansainvälisissä talousjärjestöissä (IMF, OECD) normin-
purusta on perinteisesti puhuttu deregulaationa ja se on 
kohdistunut erityisesti työntekoa sääteleviin normeihin. 
”Cutting red tape” on ollut vakiintunut termi, jolla on pyritty 
vähentämään erityisesti yritysten toimintaan vaikuttavaa 
normistoa ja sääntelyä. 

Sittemmin mm. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on 
omissa tutkimuksissaan tunnustanut, ettei työmarkkinoi-
den deregulaatiolla ja työllisyyden tai taloudellisen kasvun 
nopeutumisella ole juurikaan yhteyttä19. Taloudellisen yh-
teistyön ja kehityksen järjestö OECD on puolestaan alkanut 
kiinnittää huomiota voimakkaaseen eriarvoistumiskehi-
tykseen jäsenmaissaan. Talouden toiminnan kääntyminen, 
osin liberalistisen talouspolitiikan lopputuloksena, voimak-
kaasti kansalaisten välisiä eroja ja eriarvoisuutta korosta-
vaksi uhkaa paitsi taloudellista kasvua, myös yhteiskuntien 
vakautta20.

18. ks. mm. http://www.metalliliitto.fi/c/document_library/get_file?uuid=e-
4d3e525-67b4-492e-b584-7d44a68cff57&groupId=10137 

19. Aiheesta mm. https://www.socialeurope.eu/2015/04/labour-market-deregulation-productivi-
ty-imf-finds-no-link/, viitattu tutkimus:  
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/pdf/c3.pdf

20. ks. mm. http://www.oecd.org/social/in-it-together-why-less-inequality-benefits-all-
9789264235120-en.htm 
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Norminpurun realismi Suomessa

Hallitusohjelman ja toimintasuunnitelman norminpurku sai 
selkeästi erilaisen merkityksen kuin mikä oli vaaleja edeltä-
neen keskustelun henki. Tuolloin puhuttiin ihmisten arjen 
pienistä hankaluuksista. Ohjelmassa viittaukset liittyivät 
kuitenkin korostuneesti yritysten toimintaedellytyksiin, 
elinkeinotoimintaan sekä toisaalta ympäristö- ja toisaalta jul-
kisen sektorin henkilöstön kelpoisuusvaatimuksiin. Erityisen 
merkityksellinen kohta on hallitusohjelman liitteessä 3:

Toimintavapauden lisäämisen, yritysten ja kolmannen sektorin 
hyödyntämisen sekä normien purkamisen kautta arvioidaan 
saavutettavan merkittävät säästöt julkiseen talouteen. 

Toisin sanoen normien purun motiivi oli hallitusohjelmavai-
heessa muuttunut korostuneesti säästämistarpeen täyttä-
miseksi. 

Samalla norminpurku alkoi konkretisoitua elinkeinotoi-
minnassa ja työmarkkinoilla mm. aukiololainsäädännön 
kumoamisella sekä vaatimuksilla työn teettämisen tapojen 
helpottamisesta. Operaatio Vakiduunin tavoitetta nolla-
työsopimusten kieltämisestä vastustetaan hallituspuoluei-
den edustajien toimesta nimenomaan normien purun vas-
taisena hankkeena, joka ”jäykistää” työn teettämisen tapoja. 

Kuntien tehtävien vähentämisen ja keventämisen nimissä 
tehtiin helmikuussa 2016 päätös toimenpidepaketista, jolla 
on tavoitteena 1 mrd 
euron säästöt kuntata-
loudessa. Paketin sisäl-
tö purkaa korostuneesti 
velvoitteita vanhusten 
ja vammaisten hoivas-
sa. Sosiaali- ja terveys-
järjestöjen kattojärjestö 
SOSTE kuvasi normi-
talkoiden näyttäneen 
tässä yhteydessä todellisen luonteensa. Digitalisaation ja toi-
mintatapojen uudistamisen sijasta kyse olikin säästötoimis-
ta, jotka kohdentuvat valmiiksi vaikeassa tilanteessa oleviin 
ihmisiin21.  

21.  SOSTE 17.2.2016: Normitalkoilla palataan vaivaistalojen Suomeen * http://www.soste.fi/ajankoh-
taista/normitalkoilla-palataan-vaivaistalojen-suomeen.html

”Normitalkoiden sisältö 
muuttui yksilön vapautta-
misesta julkisen talouden 
säästöiksi ja toiminnan 
karsimiseksi.
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Toisaalta kyse on edellä mainitusta markkinoiden laa-
jentamisesta. Normien kehittäminen sallimaan erityisesti 
uudenlaisten teknologisten ja palveluinnovaatioiden hyö-
dyntäminen on taloudellisessa mielessä luonnollisesti järke-
vää. Tästä on kyse mm. monissa liikennekaareen liittyvissä 
kysymyksissä, jossa kehitys on ollut nopeaa ja aidosti uutta 
tilanneanalyysia vaativaa. 

Sen sijaan alkoholipolitiikassa selkeä ideologinen suunta 
on ollut kohti markkinoiden vapauttamista sekä päihteiden 
saannin helpottamista – kansanterveyden kustannuksel-
la. Tämä siitä huolimatta, että hallituksen julkilausuttuna 
tavoitteena on ollut julkisten menojen vähentäminen. Pe-
rusteena on käytetty alkoholi- ja muun päihdepolitiikan 
uudistamista vastaamaan uudenlaisia päihdekäytäntöjä ja 
–kulttuuria. Tutkimuksellista näyttöä tällaisen muutoksen 
käynnissä olemisesta ei kuitenkaan vaikuttaisi olevan22. 
Viimeksi kesällä 2016 THL:n asiantuntijat arvioivat alkoholi-
haittojen ja sitä kautta kansanterveydellisten kustannusten 
(niin inhimillisten kuin taloudellisten) lisääntyvän huomat-
tavasti23. 
 

22.  ks.mm. Tammi (2015): http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/125642/tammi.pdf ?se-
quence=2

23.   THL (2016): https://www.thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/usein-kysy-
tyt-kysymykset/politiikka/miten-hallituspuolueiden-tekemat-alkoholilain-uudistuksen-linjauk-
set-vaikuttavat-alkoholin-kulutukseen-ja-kansanterveyteen-
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Norminpurun looginen jatko
Aidosti paremman ja joustavamman sekä teknologisen muu-
toksen hyödyt paremmin realisoivan sääntelykehikon lisäk-
si normipuheessa onkin kyse vallasta ja rahasta. Normeja 
kritisoimalla pyritään kyseenalaistamaan hyvinvointival-
tion sekä sopimusyhteiskunnan instituutioiden toiminnan 
tarkoituksenmukaisuus ja sen avulla hankkimaan kansa-
laisten kannatusta niiden toimintaa rajoittaville reformeille. 

Käytännössä normien purku tarkoittaa markkinalogiikan 
mukaisen toiminnan levittämistä yhä useammalle yhteis-
kunnallisen elämän alueelle ja  instituutioiden tuoman tur-
van ja suojan vähentämistä kansalaisilta. Samalla normien 
purkamisella pyritään vähentämään julkista kulutusta, 
joka vähentää veronkorotuspaineita tai tarvetta verojen ke-
ruuseen ylipäätään. Samalla pyritään luomaan uusia mark-
kinoita yksityisille palveluille, jotka voivat korvata julkisia 
palveluita. 

Tarkasteltaessa normien purun loogista jatkoa voidaan ha-
vaita muutamia mahdollisia kehityskulkuja eri politiikan 
aloilla: 

Elinkeinopolitiikka Alkoholi-, lääke- ym. 
kaupan vapauttaminen, 
anniskelun helpottaminen, 
uusien tuotteiden markki-
noilletulon helpottaminen 
(ilmoitusmenettely), oma ja 
kuluttajien valvonta viran-
omaisvalvonnan tilalle.

Työmarkkinapolitiikka Yksilöllisen ”sopimusva-
pauden” korostaminen, 
yleissitovuuden kyseen-
alaistaminen, yksilökohtai-
sen tuottavuuden mittaa-
minen (ja siihen liittyvä 
valvonta).
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Sosiaali- ja  
terveyspolitiikka

Kelpoisuuksien väljentämi-
nen henkilökunnan osalta, 
kuntien velvoitteiden jatko-
keventäminen, pakollisen 
sosiaalivakuutuksen idean 
kyseenalaistaminen yksi-
tyisten vakuutusten eduksi, 
valinnanvapaus, valvonnan 
keventäminen (kuluttaja-
valvonta).

Koulutuspolitiikka Tutkintovaatimusten 
keventäminen, näyttö-
tutkintojen merkityksen 
korostaminen.

Sisäinen ja ulkoinen 
turvallisuus

Yksityisten turvapalve-
luiden merkityksen ja val-
tuuksien kasvattaminen. 

Sodan yksityistyminen 
– turvallisuusyritysten 
henkilöstön käyttö valtion 
virallisen turvallisuusko-
neiston sijasta turvaamis-
tehtävistä sotilaalliseen 
kriisinhallintaan. 

     
Erityisen loogisen jatkon norminpurulle muodostaa oma-
valvonnan korostaminen viranomaisvalvonnan sijasta. 
Ajankohtainen yhteiskuntatieteellinen tutkimus on koros-
tanut sosiaalisen median myötä nousevaa vertaisuuden 
merkitystä. Ihmiset luottavat entistä enemmän ystäviensä ja 
samankaltaisten ihmisten suosituksiin ja arvioihin. Vastaa-
vasti asiantuntijoiden mielipidevalta on kaventumassa.

Mikäli tavoitteena on: 
• Vähentää julkisen vallan puuttumista  

markkinoiden toimintaan
• Vähentää julkisen vallan keräämien  

resurssien määrää (kaventamalla sen toimintaa)
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Olisi tehokasta jatkaa aloitetulla tiellä ja korostaa ihmis-
ten osaavan itse päättää millaiset tuotteet tai palvelut ovat 
asianmukaisia ja antaa heille vapaus päättää itse vaikkapa 
tuotteiden riittävästä turvallisuustasosta tai laadusta. Mark-
kinakuri korvaisi näin viranomaisvalvonnan. Samalla yri-
tyksiltä poistuisi pakottava tarve investoida lain mukaisten 
standardien täyttämiseen ja valvonta voitaisiin ulkoistaa 
kuluttajille. 

Toisaalta on loogista jatkaa työmarkkinoiden osalta käy-
tävää keskustelua ”normien” työllisyyttä heikentävästä ja 
”vapaata, itselle soveltuvaa” työn tekemistä rajoittavasta 
sääntelystä. Tätä tukisi vaatimus yksilöllisistä palkkausnor-
meista, joissa yksittäinen työntekijä on ”yrittäjä”, jolle kuuluu 
korvaus sen mukaisesti, miten hän tekee työtä. Tällä pyrit-
täisiin hajottamaan työntekijöiden keskinäistä luottamusta 
ja käsitystä yhteisestä edusta. 

Yksilöllisen tuottavuuden ja tehokkuuden mittaaminen esi-
merkiksi uutta tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntämällä 
tulee aiempaa mahdollisemmaksi. Tämänkaltaisen teknolo-
gian tuominen käyttöön helpottaisi yksittäisten työntekijöi-
den työpanoksen mittaamista, rankingia ja siihen liittyvää 
palkkausta.

Kolmantena nousee esiin tiettyjen viranomaistehtävien 
avaaminen yksityisille palveluntuottajille. Normeja väljen-
tämällä ja julkisia tehtäviä avaamalla voidaan mahdollistaa 
liiketoiminnan harjoittaminen ja perustella se toisaalta jul-
kisen sektorin ”taakan” helpottamisella, toisaalta työllisyys-
näkemyksillä.

”Normipuheen päässä: 
• Liberaalit työmarkkinat  

- yksilölliset palkat, yksilöllinen  
valvonta

• Riskien ulkoistaminen 
• Omavalvonta, kuluttajan valvonta  

ja markkinakuri
• Perusoikeuksien supistaminen 

markkinoilla toimimisen oikeudeksi
• Markkinoiden laajeneminen valtion 

ydintehtäviin
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Miten vastata haasteeseen? 
Kuten osoitettua, normitalkoiden taustalla vaikuttaa voima-
kas halu muuttaa valtatasapainoa työmarkkinoilla, talou- 
dessa ja yhteiskunnassa ylipäänsä. Tämän motiivi liikkuu 
ennen muuta taloudellisissa eduissa. Normien kritisointi on 
poliittisesti voimakas työkalu, jolla pyritään legitimoimaan 
muutoksia, joiden varsinainen tavoite on edellä mainittu val-
tatasapainon muutos. 

Ammattiyhdistysliike ja poliittinen vasemmisto/työvä-
enliike ovat ristiriitaisessa tilanteessa. Toisaalta on niin, 
että tietyt kehityskulut, jotka ovat pohjustaneet ja tehneet 
normeihin ja sääntelyyn liittyvän kritiikin mahdolliseksi ja 
toimivaksi poliittiseksi strategiaksi, ovat kiistattomia eikä 
niihin voi vaikuttaa. Osa niistä, kuten ihmisten yksilöllisty-
minen ja kokemus omasta kyvykkyydestään toimia tietoise-
na valitsijana markkinoilla, on myös myönteisiä. Siten oma 
vastaus tulee muotoilla niin, että se kunnioittaa näitä valin-
toja eikä ajaudu vastarintaan myönteisten kehityskulkujen 
kanssa. 

Samalla olisi kuitenkin kyettävä kritisoimaan nykyistä tilan-
netta ja tarjoamaan vaihtoehtoisia linjauksia. Oma vastaus 
on kyettävä laatimaan tavalla, joka ei kuulosta salaliittoteo-
retisoinnilta. 

***
Yleisellä tasolla olisi kyettävä osoittamaan erityisesti työn-
tekijöiden ja kansalaisten kannalta hyödyllisten normien 
olemassaolo ja niiden merkitys.  Toisin sanoen on nostet-
tava esiin se, miksi normeja on alun perin säädetty ja miten 
ne estävät väärinkäytöksiä tai mielivaltaa/edistävät positii-
vista muutosta ihmisten elämissä, erityisesti työn ja sosiaa-
lisen suojelun osalta. 

Normit ovat myös keskeisiä toimivan markkinatalouden 
kannalta.  Kilpailun idean hyödyntäminen on oleellista. 
Elinkeinojen suojelemisen legitimiteettiä on vaikea perus-
tella, sen sijaan työtä tekevien ihmisten ammattitaidon ja 
siihen liittyvän henkilökohtaisen autonomian turvaaminen 
ja vahvistaminen voidaan kehystää osaksi tarinaa ”vapaam-
masta ihmisestä”, joka menestyy markkinoilla ja kilpailussa. 
Normeja voi myös puolustaa hyväksymällä argumentin kil-
pailusta ja reiluudesta. Tuolloin voidaan palata ajatukseen 
normien tarpeesta reilulle kilpailulle. Normeja ja sääntöjä 
markkinoilla voidaankin pyrkiä puolustamaan ennen kaik-
kea tasaisten kilpailuolosuhteiden turvaamisella. 
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Avainsanana on markkinatalouden toiminnan turvaavat 
normit ja sääntely, joka asettaa rajat kapitalismille. Eronteko 
näiden kahden kokonaisuuden välillä on oleellista retorises-
sa hegemoniakamppailussa. Tässä markkinatalous voidaan 
ymmärtää talousjärjestelmänä, jossa markkinoille tulo ja 
siellä kilpailu tapahtuu tasaisin ehdoin, markkinoille pitää 
voida tulla ja kilpailu käydä tiettyjen sääntöjen puitteissa. 
Vertauskuvana voidaan käyttää vaikkapa jalkapallo-ottelua 
ja erotuomaria. Mikäli erotuomaria ei ole, ottelun voittaa 
vahvempi joukkue joka kykenee rumasti pelaamalla taklaa-
maan taitavammat ja viihdyttävämmät pelaajat sairastuval-
le. 

Normitta ja sääntelyttä toimiva markkina hakeutuu luon-
nollisesti kohti oligo- tai monopolia. Tällöin normien tarkoi-
tuksena on myös varmistaa, ettei tällaista markkinahäiriötä 
synny. Sama koskee kartellien vastaista toimintaa. Julkisen 
sektorin aktiivista toimintaa voidaan perustella myös mark-
kinahäirikön roolilla, joka pakottaa kaupalliset yksityiset toi-
mijat kilpailemaan. 

Periaatteellisen keskustelun lisäksi oleellista on sitoa oma 
vastaus yksilötasoon sekä ajankohtaiseen tilanteeseen. 

Työntekijätasolla puolustus ja oma offensiivi tulee sitoa yk-
silön työmarkkinakelpoisuuden vahvistamiseen. Tämä 
ammentaa samasta yksilöllisyyden korostamisesta, joka on 
ajan hengen mukaista, mutta samalla korostaa kollektiivisen 
vakuutuksen merkitystä siinä, että jokaiselle voidaan nämä, 
myös taloutta hyödyttävät, valmiudet taata. 

Tässä yhteydessä erityisesti ammattiliitolle syntyy uuden-
lainen rooli ”ammattilaisten yhteisönä”. Paitsi kollektiivista 
edunvalvontaa, ammattiliitto on työn ja ammatin kautta 
vertaisiksi tulevien verkosto, joka luo verkostoja, auttaa oppi-
maan uutta ja pitämään huolta omasta ammattitaidosta sekä 
löytämään uusia mahdollisuuksia. 

Yksilötasolla voidaan pureutua myös markkinoiden tarjoa-
mien lukemattomien vaihtoehtojen valitsemisen työläyteen. 
Luotettava ja läpinäkyvä sääntely vapauttaa aikaa ja antaa 
turvaa palvelujen käyttäjän näkökulmasta. Normien purku 
ja markkinoiden avaaminen mitä erilaisimmille toimijoille 
sekä markkinakuriin ja kuluttajavalvontaan siirtyminen voi 
tarkoittaa viivästyksiä ja ongelmia ei-toivottavan toiminnan 
pysäyttämisessä. Voidaanko luottaa siihen, että ihmiset ovat 
moraalisia toimijoita eivätkä vaikkapa käytä ravintolassa 
tarjotussa ruuassa vanhentuneita ainesosia? Onko tavoit-
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teena rangaista tällaisia toimijoita markkinoilla asiakkaiden 
menetyksellä, vai pyrkiä estämään tämänkaltaisen toimin-
nan käynnistäminen ja harjoittaminen normeilla ja viran-
omaisvalvonnalla? 

Ajankohtaisia norminpurkutalkoita voidaan kritisoida po-
liittisesti puhuttelevalla tavalla ennen muuta kahdesta 
suunnasta. Ensimmäinen niistä liittyy akavalaisiin aloihin 
sekä koulutetun keskiluokan tuen hankintaan ja koskee eri-
tyisesti terveydenhuollon ja koulutuksen henkilökunnan 
pätevyysvaatimuksia sekä vaatimuksia niiden laskusta ta-
loudellisista syistä. 

Pätevyysvaatimusten laskemisen vastustamisen varaan 
on mahdollista virittää keskustelu, jossa pyritään osoitta-
maan normitalkoiden paitsi merkitsevän osaamistason las-
kemista, myös uhkaavan koulutetun keskiluokan sosiaalista 
asemaa. Mitä enemmän normeja puretaan, sitä hankalam-
maksi tulee myös koulutusta hankkineiden ja siihen inves-
toineen työvoiman kilpailuasema markkinoilla.
Toinen kysymys koskee nykyisen hallituksen harjoittaman 
norminpurun kohdistumista ainoastaan varakkaisiin hen-
kilöihin tai yritystoimintaa harjoittaviin. Normitalkoiden 
piiriin pääsyllä on tuloraja. Pienituloiset, erityisesti työt-
tömät, kun tulevat kohtaamaan huomattavasti ankarampaa 
normitusta ja konkreettisempia pakottavia toimenpiteitä 
kuin nykyisin.

Kunnollisen vertailun laatiminen norminpurun hyötyjistä ja 
vaille uusia vapauksia jäävistä voi tarvittaessa olla voimakas 
työkalu. 
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