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Johdanto1

Pohjoismainen työmarkkinamalli perustuu 
työntekijöiden, työnantajien ja valtioiden 
edustajien väliseen vuorovaikutukseen. Työ-
ehtojen joustavuus on noussut kolmikantaisen 
päätöksentekojärjestelmän keskeisimmäksi 
aiheeksi viimeksi kuluneen 40 vuoden aikana. 

Tutkimusraportin tavoitteena on arvioida 
akateemisten tutkijoiden, tutkimuslaitosten, 
elinkeinoelämän ajatuspajojen ja oikeisto-
populistien tuottamaa tietoa muiden Poh-
joismaiden työmarkkinajoustoista ja niihin 
kytkeytyvistä tulevaisuuden haasteista. Tämä 
merkitsee työmarkkinoiden joustavuuden tar-
kastelemista suhteessa työllisyyteen, työehtoi-
hin, työntekijöiden toimeentuloon, oikeisto-
populismin nousuun ja työn tulevaisuuteen.

Tieteelliseen kuvaukseen ja pyrkimyksiin en-
nustaa tulevaisuutta sisältyy aina valintoja ja 
arvoväittämiä.1 Toisaalta yhteiskunnalliset 
toimijat ovat perustaneet maailmankuvansa 
ja tavoitteenasettelunsa 1700-luvulta lähtien 
kokemuksen ja odotuksen väliseen suhtee-
seen.2 Tutkimusraportissa pureudutaan tut-
kimustiedon taustaoletuksiin ja siihen, miten 
tutkimuksen kohteena olevat toimijat ovat 

1  sen 1980, 353, 359–360.

2  Koselleck 1979; Kettunen 1990, 165–168.

suhteuttaneet käytettävissään olevaa tietoa 
omiin tavoitteisiinsa. 

Joustokeskustelussa on syytä huomioida, pu-
hutaanko työntekijä- vai työnantajalähtöises-
tä joustavuudesta. Tässä tutkimusraportissa 
etsitään muista Pohjoismaista työntekijäläh-
töisiä esimerkkejä, jotka vahvistaisivat työn-
tekijöiden turvaa ja sananvaltaa paremmin 
kuin työnantajavetoiset joustot.

Tämä merkitsee vaihtoehtojen etsimistä Ta-
loudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön 
(OECD) 1980-luvun ehdotuksille työntekijöi-
den palkkojen, liikkuvuuden, työaikojen ja 
työehtojen joustavuuden lisäämisestä3. Tar-
kastelu ulottuu pohjoismaisiin työllisyys-
vertailuihin ja siihen, miten pohjoismaiset 
toimijat ovat reagoineet taloustieteen valta-
virran (uusklassinen synteesi) eurooppalai-
seen versioon, jossa työttömyys selitetään 
hyvinvointivaltioiden ja työmarkkinoiden 
jäykillä rakenteilla4.

Suomessa epävarmat työsuhteet ovat olleet 
tyypillinen ilmiö jo kymmeniä vuosia kym-

3 jessop ym. 1991, vii–viii; Nielsen 1991, 3–6, 17–
20.

4  stockhammer 2006.
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menille prosenteille työvoimasta. Työttömät 
ovat täydentäneet tässä tutkimusraportis-
sa silpputyöläisiksi kutsuttua, muissa kuin 
kokoaikaisissa ja vakituisissa työsuhteissa 
työskentelevien joukkoa 1970-luvun puolivälin 
jälkeisissä vaihtelevissa taloussuhdanteissa 
100 000–500 000 henkilöllä.5

Työmarkkinajoustoja ja työllisyyttä suhteute-
taan valtion mahdollisuuteen toimia työnanta-
jana finanssikapitalismin ja kilpailuvaltioiden 
aikakaudella. Onhan pääomalla mahdollisuus 
karata yli rajojen valon nopeudella ja maan-
tieteelliset alueet kilpailevat ankarasti inves-
toinneista ja työpaikoista6.

Palkanmuodostusta tutkittaessa on tärkeää 
tarkastella sitä, mitkä tahot palkanmäärityk-
seen osallistuvat (vrt. Pohjoismaissa vahva 
korporatismi). Samoin on otettava huomioon 
sukupuoli- ja alakohtaiset erityispiirteet, maa-
hanmuuttajien asema, työ- ja pääomatulojen 
välinen suhde7, palkkahajonta sekä palkkojen 
ja varallisuuden väliset suhteet.

Tähän liittyy myös se, miten Euroopan in-
tegraatio muokkasi työehtoja Euroopan ta-
lous- ja rahaliittoon (EMU) ensimmäisten 
joukossa liittyneessä Suomessa verrattuna 
oman valuuttansa säilyttäneeseen Euroopan 
unionin (EU) jäsenmaahan Ruotsiin.

Joustoihin liittyvät paikallisen sopimisen tavat 
työpaikoilla. Onhan keskustelu yritysdemo-
kratiasta palannut viime aikoina akateemi-
seen tutkimukseen8 ja julkiseen keskuste-
luun9. Muita merkittäviä joustoteemoja ovat 
yrittäjyyden ja palkansaajuuden rajapinnoilla 
(esimerkiksi itsensä työllistäjät ja freelancerit) 
tapahtuneet muutokset, irtisanomissuoja ja 

5  outinen 2015.

6  outinen 2020a.

7  työ- ja pääomatulot.

8  Kärrylä 2019.

9  fraser ym. 2020; Laitinen ym. 2020.

työaikajoustavuus.

Tutkimusraportissa tarkastellaan työn jous-
tavuutta myös suhteessa työttömyysvakuu-
tukseen kuten eurooppalaiseksi esikuvaksi 
nousseeseen Tanskan joustoturvaan (kevyet 
irtisanomisperusteet, antelias työttömyys-
turva ja tiukat aktivointiehdot)10. Perustu-
loa ja sosiaalista osinkoa käsitellään laajas-
ti Johanna Perkiön Vasemmistofoorumille 
kirjoittamassa tutkimusraportissa.11 Tässä 
tutkimusraportissa perusturvaa arvioidaan 
vain suhteessa työttömyysvakuutukseen ja 
heikommassa asemassa olevien työntekijöi-
den toimeentuloon. 

Vakituisissa kokoaikatyösuhteissa olevan poh-
joismaisen työvoimaenemmistön näkökulman 
huomioiminen edellyttää, että työmarkkinoita 
koskeva pohjoismainen kartoitus kattaa sekä 
vakaissa että epävakaissa työsuhteissa ole-
vat työntekijät. Tähän liittyy kysymys siitä, 
onko talouskuripolitiikalla ja työmarkkinoiden 
työnantajalähtöisellä joustavuudella yhteyk-
siä duunarien intoon äänestää Pohjoismaissa 
oikeistopopulisteja? Asia lomittuu työmarkki-
noiden intersektionaalisuuteen12. Sukupuolen 
ja maahanmuuton suhde työmarkkinoihin ja 
luokka-asemaan kuuluvat tutkimusraportissa 
käsiteltäviin asioihin.

Pohjoismaisten työmarkkinoita ja elinkeino-
rakennetta koskevien tulevaisuusvisioiden 
kartoittaminen avaa näkymiä työmarkkinoi-
den hajaantumiseen. Digitalisoitumisen on 
arvioitu vauhdittavan työmarkkinoiden kah-
tiajakautumista hyväpalkkaiseen asiantunti-
jatyöhön ja heikompiin työehtoihin perustu-
vaan palvelutyöhön.13

Tutkimusraporttia varten on käyty yleisen 

10  Danish flexicurity; madsen 2004.

11  perkiö 2020.

12  Hankivsky 2014.

13  Vrt. Krohn 2019.

https://www.theguardian.com/profile/nancy-fraser
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tiedonhaun lisäksi seuraava aineisto vuosil-
ta 2016‒2020:
– Scandinavian Journal of Economics, Sam-
funnsøkonomen, Nationaløkonomisk Tidss-
krift - Danish Journal of Economics, Universi-
ty of Iceland - Institute of Economic Studies 
(taloustiede),
– European Journal of Industrial Relations, 
Transfer: European Review of Labour and Re-
search, Nordic Journal of Working Life Stu-
dies, Tidsskrift for arbejdsliv, Arbetsmarknad 
& Arbetsliv, Søgelys på arbeidslivet (työelä-
män tutkimus),
– Institutet för social forskning (SOFI) (talo-
ustiede ja sosiaalitieteet),
– Institutet för arbetsmarknads- och utbild-
ningspolitisk värdering, Konjunkturinstitutet 
ja Fafo (tutkimuslaitokset),
– Sverigedemokraterna, Dansk Folkeparti ja 
Fremskrittspartiet (oikeistopopulistit),
– Timbro ja Center för Politiske Studier (CE-
POS) (elinkeinoelämän ajatuspajat).

Jatkotutkimuksen paikka on siinä, miten kou-
lutuspolitiikka (mukaan lukien opintotuki), 
eläkevakuutus, vanhempainvakuutus ja sai-
rausvakuutus sekä opiskelijoiden ja eläke-
läisten työssäkäynti liittyvät pohjoismaisten 
työmarkkinajoustojen kokonaisuuteen.

Niin ikään jatkossa voisi tutkia sitä, miten 
aihepiiri kytkeytyy ilmastonmuutokseen, ve-
rotukseen, nuoriin kohdistuvaan työvoima-
politiikkaan, yritystukiin, työmarkkinasyr-
jintään, osuuskuntiin, ihmiskauppaan, työn 
organisoimiseen, aluepolitiikkaan, kauppa-
politiikkaan ja sosiaaliturvan rahoitukseen. 
Merkittävistä pohjoismaisista toimijoista 
ainakin perinteisten oikeistopuolueiden ja 
sosiaalidemokraattien työmarkkinakäsityk-
siä voisi myös arvioida tulevaisuudessa tar-
kemmin.

Tutkimusraportti osoittaa, että yhteiskun-
tatieteellinen näyttö tukee tarvetta parantaa 

työntekijöiden turvaa ja lisätä heidän valtaan-
sa myös hyvinvointivaltion ja työmarkkinaso-
pimisen mallimaina pidetyissä Pohjoismais-
sa. Työllisyyttä parantaisivat tehokkaimmin 
mahdollistava aktivointi, työuran katkeama-
ton turvaketju ja julkisen sektorin työvoima-
osuuden nostaminen Suomessa pohjoismai-
selle tasolle.

Työn tuottavuutta voisi kohentaa työnanta-
jalähtöisten silpputyöjoustojen sijaan yhtä 
lailla parantamalla joustavien työntekijöiden 
työsuhdeturvaa, lyhentämällä yleistä työaikaa, 
lisäämällä työpaikkademokratiaa ja koordi-
noimalla paremmin alojen välistä ammatti-
yhdistystoimintaa. Duunarimiehet, naiset, 
maahanmuuttajat, nuoret ja seniorit kärsi-
vät yhtä lailla työmarkkinoiden epäkohdista, 
vaikka työnantajien hiostuksen muodot vaih-
televat eri aloilla. Tästä syystä työntekijöiden 
välittäminen toinen toisistaan tulisi nostaa 
kansallisesti ja globaalisti yhteiskuntapoli-
tiikan keskiöön.

Tutkimusraportti on kirjoitettu Vasemmis-
tofoorumille koronakesänä 2020. Histori-
antutkijalle oli tässä tilanteessa huojentavaa 
huomata, että aiheen kannalta merkittävin 
aineisto oli käytettävissä etäyhteyksien väli-
tyksellä. Digitalisaation voimistumista allevii-
vaavan havainnon kääntöpuolena oli tosin se, 
että myös yhteydet työyhteisöön jäivät lähinnä 
tietoliikenneyhteyksien varaan. Kirjoittajan 
kokemusasiantuntijuutta aiheesta vahvisti 
työn ajoittuminen muiden määräaikaisten 
työsuhteiden ja lyhyen työttömyysjakson ni-
velkohtaan. 

Kiitän Markus Jänttiä tutkimusraportin ai-
heesta, Vasemmistofoorumin johtokuntaa 
ideoista ja luottamuksesta, toiminnanjohta-
ja Jukka Pietiläistä tuesta ja käsikirjoituksen 
kommentoinnista, tiedottaja Elina Vainikaista 
toimitustyöstä ja kahta ulkopuolista kommen-
taattoria arvokkaista huomioista, joista oli 
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suuri apu tutkimusraportin viimeistelyssä. 
Tutkimusraportin tekijänä kannan kuiten-
kin vastuun raportissa esitettyjen tietojen 
oikeellisuudesta ja niiden pohjalta tekemis-

täni tulkinnoista.

Helsingin Viikinmäessä 2.11.2020 
Sami Outinen
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S u u R e m p i  j u l k i n e n 
S e k To R i  VA i  l i S ä ä 
o S A-A i k AT yöTä 
p o h j o i S m A i S e e n 
m A l l i i n

Sanna Marinin hallitus asetti ennen korona-
kriisin aiheuttamaa taloustaantumaa tavoit-
teekseen 75 prosentin työllisyysasteen. Uusien 
työpaikkojen on määrä olla ”laadukkaita ja toi-
meentulon turvaavia”.14 Täsmennys on tarpeen 
työmarkkinajoustojen näkökulmasta. Luoki-
tellaanhan kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
suosituksiin ja EU-vertailtavuuteen perustu-
vassa kansallisessa työvoimatutkimuksessa 
työllisiksi kaikki vähintään tunnin viikossa 
työtä tehneet ja alle kolmeksi kuukaudeksi 
määräaikaisesti lomautetut.15

Marinin hallituksen nimittämät kolmikantai-
set työllisyystyöryhmät etsivät keinoja työl-
lisyysastetavoitteen toteuttamiseksi.16 Työlli-
syyden vaikuttavuusmittariston laatimisessa 

14  pääministeri sanna marinin hallituksen ohjelma, 
16.

15  tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön 
työttömyystilastojen vertailu.

16  työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä.

keskeisessä asemassa on valtiovarainminis-
teriön (VM) ”tieteellinen vuoropuhelu” työl-
lisyystyöryhmien kanssa.17

VM:n vaalinaluspuheenvuoron työllisyyslu-
vun aloittaa huoli julkisen talouden rahoitus-
pohjasta ja odotettavissa olevasta työvoiman 
supistumisesta.18 Finanssikapitalismissa on 
tärkeää vakuuttaa markkinat valtion kyvystä 
huolehtia julkisen talouden pitkän aikavälin 
tasapainosta.19 Esimerkiksi 1990-luvun alun 
laman aikana vasta markkinaliberalistiset 
toimet keskeyttivät hetkeksi pääomapaon 
Suomesta ja Ruotsista.20

Valtiot voisivat kuitenkin rahoittaa toimin-
taansa keskuspankkien välityksellä ohi pää-
omamarkkinoiden ja muuttaa maailman-
talouden pelisääntöjä, jos riittävän vahvat 
kansalliset ja globaalit toimijat niin päättäisi-
vät.21 Työvoiman supistuminen ei aiheuttaisi 

17  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 
neljänneksi lisätalousarvioksi, y 9.

18  uudistuva, vakaa ja kestävä yhteiskunta. Valtio-
varainministeriön virkamiespuheenvuoro 2019: 11, 
luku 4.

19  outinen 2015.

20  outinen 2020a.

21  Holappa 2020.

Työllisyys2
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välitöntä haittaa. Täystyöllisyys ei ole ollut 
Suomessa näköpiirissä sitten 1970-luvun ja 
itse asiassa työvoiman ääretön ylitarjonta on 
globaali ilmiö22. 

VM:n puheenvuorossa keskeisessä osassa 
ovat pohjoismaiset työllisyysvertailut. Siinä 
myönnetään, että Suomen Norjaan ja Tans-
kaan verrattuna alempi työllisyysaste johtuu 
pienemmästä osa-aikatyön määrästä. Tämä ei 
ole ongelma, jos työntekijät tekevätkin mie-
luummin kokoaikatyötä.

Sen sijaan Suomen ja Ruotsin työllisyysaste-
ero olisi kurottavissa kahteen prosenttiyksik-
köön, jos julkinen sektori työllistäisi Suomessa 
yhtä suuren osan työvoimasta kuin Ruotsi. 
Julkisen sektorin osuus kokonaistyöllisyy-
destä on Ruotsissa noin 5 prosenttiyksikköä 
suurempi kuin Suomessa. Vastaava ero Tans-
kaan on 3 prosenttiyksikköä ja Norjaan jopa 
7 prosenttiyksikköä.23

Työnantajalähtöisten joustojen lisääminen 
johtaisi korkeampaan tilastolliseen työllisyys-
asteeseen, mutta ei pohjoismaisten esimerk-
kien valossa vaikuttaisi tehtyihin työtunteihin. 
Tämä merkitsisi suuremman osan työvoimasta 
altistamista työelämän epävarmuuksille vail-
la sitä turvaa, mitä muiden Pohjoismaiden 
korkeampi julkisen sektorin työllisyysosuus 
antaa valtion, alueiden ja kuntien töihin pal-
kattaville työntekijöille.

22  outinen 2016.

23  tanninen 2019.

i RT i S A n o m i S T u R VA , 
h y VäT  T yö o loT  jA 
T yö l l i S Tä m i S TA k u u 
l i S ä i S i VäT 
i k ä ä n T y n e i d e n 
T yö l l i S y y T Tä

VM kiinnitti huomiota myös yli 55-vuotiai-
den suomalaismiesten muita Pohjoismaita 
alempaan työllisyysasteeseen. Vajetta paik-
kaa ministeriön mukaan vuoden 2017 eläke-
uudistus. Tosin uudistuksessa työntekijän 
taloudellinen kannuste jatkaa työelämässä 
63 ikävuoden jälkeen heikkeni ”superkart-
tuman” korvautuessa vähemmän anteliaalla 
”lykkäyskorotuksella”24.

VM haluaisi silti rajoittaa ”varhaisen työelä-
mästä poistumisen reittejä”. Tällä viitataan 
ainakin eläkeputkeen eli työttömyysturvan 
lisäpäiviin, koska tutkimustiedon mukaan 
lisäpäiväoikeuden alaikärajan nosto lisää 
ikääntyneiden työntekijöiden työllisyyttä. 
VM viittaa asiassa kymmenvuotiseen seu-
rantaan perustuneisiin tutkimuslöydöksiin 
vuonna 2005 toimeenpannusta uudistuksesta, 
jossa mainittu alaikäraja nousi 55 vuodesta 
57 vuoteen25. 

Tutkimustuloksen yleistäminen koskemaan 
nykyisen lainsäädännön mukaan lisäpäivä-
oikeuden saavia 59–62-vuotiaita (alin ikäraja 
vuosina 1950–1954 syntyneillä, ylin aikaisin-
taan vuonna 1961 syntyneillä)26 ei ole perus-
teltua. Tutkimus kohdistui useampaa vuotta 
nuorempaan ikäluokkaan, joka putosi lisä-
päiviltä suotuisan talouskasvun oloissa. Tut-
kimuksen tuloksia ei voi soveltaa työelämän 
senioreihin, jotka menettävät työpaikkansa 

24  superkarttuma katoaa eläkkeistä. taloustaito 
29.9.2014 <https://www.taloustaito.fi/tyo-elake/su-
perkarttuma-katoaa-elakkeista/> (24.9.2020).

25  Kyyrä & pesola 2017a.

26  Näätsaari 2019. 

https://www.taloustaito.fi/tyo-elake/Superkarttuma-katoaa-elakkeista/
https://www.taloustaito.fi/tyo-elake/Superkarttuma-katoaa-elakkeista/
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vertailuryhmää vanhempina koronakriisin ai-
heuttaman joukkotyöttömyyden aikakaudella.

Senioreiden työllisyyttä parantaisivat poh-
joismaisen tieteellisen näytön perusteella te-
hokkaimmin panostukset työssä jaksamiseen. 
Työoloihinsa tyytyväiset pidentävät Ruotsissa 
työuraansa yli eläkeiän. Sen sijaan työn fyysi-
nen rasittavuus, eläkeikänormi ja eläkkeellä 
oloa koskevat positiiviset odotukset selittävät 
halua eläköityä eläkeiän täyttyessä27.

Terveyteen, työkykyyn ja työoloihin liittyvät 
puutteet heikentävät myös Norjassa ikäänty-
neiden työllisyyttä28. Toiseen suuntaan vai-
kuttavat työnantajille asetetut taloudelliset 
kannusteet parantaa ikääntyneiden työnteki-
jöiden työkykyä ja toimenpiteet, jotka kohen-
tavat työntekijöiden terveydentilaa.29. Laajan 
norjalaisen haastattelututkimuksen mukaan 
ikääntyneet työntekijät eivät kuitenkaan ole 
nuorempia kollegojaan väsyneempiä30.

Lisäpäiväoikeuden heikentämistä on pyritty 
työttömyysturvajärjestelmässä kompensoi-
maan erilaisilla hyvityksillä. Tällaisia ovat 
yli 57-vuotiaiden subjektiivinen oikeus työl-
listämispalveluihin, palkkatuettuun työhön 
ja ennen 55 ikävuotta saavutettuun ansiosi-
donnaisen päivärahan tasoon.31 Vastaava työl-
listämis- ja toimeentulotakuu ei kuitenkaan 
koske ennen 55 vuoden ikää työmarkkinoilta 
pudotettuja työkykyisiä pitkäaikaistyöttö-
miä, jotka joutuvat elämään toimeentulo-
paitsiossa työmarkkinatuella. Ongelma tulee 
korjata, koska 50‒59-vuotiaista 47 % ja vielä 
60‒64-vuotiaistakin 25 % työttömistä kuuluu 

27  Berglund & seldén 2017.

28 midtsundstad ym. 2017.

29  Hermansen 2016.

30  Herlofson & Hellevik 2019.

31  selvitys eläkeuudistuksessa sovittujen lisäpäivä-
oikeuteen ja ikääntyneiden aktivointiin tehtyjen muu-
tosten vaikutuksista. saK.

tähän ryhmään32.

Ruotsissakin työtä vaille jäävien seniorien on 
vaikea löytää uutta työtä. Tämä ei johdu huo-
noista taloudellisista kannusteista pidentää 
työuraa, terveydellisistä syistä tai ainakaan 
yksiselitteisesti tuottavuuden heikentymi-
sestä. Syinä ovat ikääntyvien työttömien kes-
kimääräistä matalampi koulutustaso, ikä-
syrjintä sekä eläke- ja palkkausjärjestelmiin 
vielä siirtymävaiheessa sisältyvät suuremmat 
työnantajakustannukset seniorin työllistävil-
le yrityksille.33

Tämä perustelisi asiaa selvitelleen ruotsalai-
sen yhteenvetotutkimuksen mukaan palkka-
tuen maksamista ikääntyneille työntekijöille. 
Palkkatuen työllistävä vaikuttavuus on suu-
rinta ja muun työvoiman syrjäyttämisvaiku-
tukset pienimmät vaikeimmin työllistettävissä 
ikäryhmissä. Samaan suuntaan vaikuttaisi-
vat ikääntyneiden työntekijöiden alennetut 
työnantajamaksut tai tuloverovähennykset.34

Suomen ja Ruotsin välinen ero jälkimmäi-
sen hyväksi ikääntyneiden työllisyysasteessa 
johtuu ennen kaikkea siitä, että irtisanomis-
järjestys suosii Ruotsissa etenkin ikääntyviä 
pienipalkkaisia.35 Ruotsin hallitus on tosin 
sopinut irtisanomislainsäädännön muut-
tamisesta. Vastikään ilmestyneessä komi-
teanmietinnössä kaavaillussa muodossa se 
lyhentäisi työntekijöiden irtisanomissuojan 
äärimmillään neljännesvuoden mittaiseksi.36

32  tilasto suomen työttömyysturvasta 2018. Kela, 
37.

33  eriksson 2017, 67–78.

34  eriksson 2017, 67–78.

35  Böckerman & skedinger & uusitalo 2018.

36  Lindberg 2020. 
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k e S TäV y y S VA j e e l l A 
e i  Vo i  p e Ru S T e l l A 
T yöVo i m A n 
TA R j o n n A n  l i S ä ä m i S Tä

Valtiovarainministeriö pitää ikääntyneiden 
työntekijöiden työn tarjonnan lisäämistä 
lääkkeenä julkisen sektorin kestävyysvajee-
seen.37 Ministeriön kestävyysvajelaskelmas-
sa arvioidaan, että kun terveyspalveluiden ja 
eläkkeiden tarve lisääntyy, syntyy lisämenoja 
ongelmaksi asti.  Laskelmista puuttuvat arvi-
ot toimenpiteiden positiivista vaikutuksista 
hoiva-alan työllisyyteen ja ostovoimaan. VM:n 
huoli julkisten palvelujen tuottavuudesta tulisi 
suhteuttaa myös siihen, että työn kuormit-
tavuus lisää julkisella sektorilla työkyvyttö-
myyseläkeläisten määrää38.

Kestävyysvajelaskelmissa pidetään ongel-
mana sitä, että vuonna 2050 suomalaisilla 
työmarkkinoilla ennustetaan olevan 230 000 
työikäistä vähemmän kuin nykyään. 

Koska laaja työvoimareservi (työttömät + pii-
lotyöttömät + alityölliset) oli tilastokeskuksen 
työvoimatutkimuksen mukaan jo ennen koro-
nakriisiä 438 000 (kevät 2019)39, ei työvoiman 
tarjonnan lisäämistä ole perusteltua pitää 
kestävyysvajeen paikkaamisen edellytyksenä.

Muissa Pohjoismaissa työikäisen väestön ei 
ennusteta vähenevän Suomen tahtiin. Toisaal-
ta työperäistä maahanmuuttoa Pohjoismaihin 
heikentänee kiristyvä eurooppalainen kilpailu 
työvoimasta seuraavien kymmenien vuosien 

37  suomen julkisen talouden kestävyys. talousnäky-
mät. Valtiovarainministeriön julkaisuja – 2020:59.

38  Keva 2019.

39  Väestön työmarkkina-asema, piilotyöttömät 
ja alityölliset sukupuolen ja iän mukaan, neljän-
nesvuositiedot, 1997Q1-2019Q1 tilastokeskuksen 
pX-Web-tietokannat. tilastokeskus.

aikana40. Kestävyysvajelaskelmissa on suuria 
epävarmuustekijöitä, eikä niitä pidä Ruotsin 
valtiollisen taloustutkimuslaitoksen (Konjunk-
turinstitutet) mukaan käyttää lyhyen aikavälin 
talouspoliittisen päätöksenteon pohjana41.

R A k e n T e e l l i S TA 
T yöT Tö m y y T Tä  e i  o l e 
o l e m A S S A

VM vetoaa vaalinalusraportissaan siihen, 
että Suomessa rakenteellinen työttömyys oli 
vuonna 2018 prosenttiyksikön suurempi kuin 
Ruotsissa ja kaksi prosenttiyksikköä suurempi 
kuin Tanskassa. ”Rakenteellisen työttömyy-
den” mittarina käytetään tällöin teoreettista 
alhaisinta työttömyysastetta, joka voidaan 
saavuttaa inflaation kiihtymättä (NAIRU tai 
NAWRU)42. 

Kysymyksessä on kuitenkin empiirisesti to-
distuskelvoton ”havaitsematon muuttuja”43. 
”Rakenteellisen työttömyyden” esikuvana on 
Milton Friedmanin kehittelemä ”luonnollinen 
työttömyysaste”, ”joka voidaan saavuttaa pit-
källä aikavälillä ennen reaaliansioiden nousun 
kiihtymistä”44.

Friedmanin vaikutusvaltaiset uusliberalistiset 
monetaristiset teoriat lähtevät siitä oletukses-
ta, että rahan vakaa tarjonta takaa tuotannon, 
työllisyyden ja hintojen välisen tasapainon. 
Tämän on määrä johtaa pitkällä tähtäyksel-
lä vakaaseen talouskasvuun ja alhaiseen in-
flaatioon.45 

40  Dølvik & steen 2019.

41  Hållbarhetsrapport 2016 för de offentliga fi-
nanserna. specialstudie Nr 47. Konjunkturinstitutet 
2016, 8.

42  Heikkinen 2017.

43  obstbaum & sariola 2017; Heikkinen 2017.

44  obstbaum & sariola 2017.

45  plehwe 2009; mirowski 2009; van Horn & mi-
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Uusliberaalit pyrkivät toisen maailmanso-
dan jälkeen ulottamaan markkinakilpailun 
lähes kaikille elämänaloille siten, että valtiot 
sopeuttaisivat sääntelynsä markkinakurin 
vaatimuksiin. Uusliberalistisia teorioita ei 
kuitenkaan pysty mittaamaan kuten veden 
jäätymispistettä.  Ne on tarkoituksella laa-
dittu suuryritysten ja pääomanomistajien 
etujen mukaisiksi. Luonnontieteenomaisella 
tilastollisella ilmiasulla pyritään häivyttämään 
teorian valtapoliittiset lähtökohdat.46

Tämä selittää ”rakenteellisen työttömyyden” 
havaintoihin perustumattomat laskukaavat 
ja sen, miksi valtavirtataloustieteen euroop-
palainen versio pitää työttömyyden syynä 
hyvinvointivaltioiden ja työmarkkinoiden 
jäykkiä rakenteita47. Työnantajalähtöisten työ-
markkinajoustojen suosimisen lisäksi kuvaan 
kuuluvat VM:n vaalinaluspuheenvuoron vaa-
timukset huomion kiinnittämisestä ”työnteon 
kannustimiin” ja työllistämistoimien ”kus-
tannustehokkuuteen”. ”Kannustinloukkujen 
torjunnan” juuret ulottuvat amerikkalaisten 
uusliberalistien 1980-luvulla kehittelemiin 
ajatuksiin48.

A k T i i V i n e n 
T yöVo i m A p o l i T i i k k A 
pA R A n TA A 
T yö l l i S y y T Tä  p i T k ä l l ä 
Tä h Täy k S e l l ä

Valtiovarainministeriö toteaa vaalinalusselvi-
tyksessään, että Suomessa julkiset suhteelliset 
panostukset aktiiviseen työvoimapolitiikkaan 
olivat vuonna 2016 pienemmät kuin Ruotsis-

rowski 2009.

46  plehwe 2009; mirowski 2009; van Horn & mi-
rowski 2009.

47  stockhammer 2006.

48  Keskitalo 2008, 5–6, 20, 100–101, 166–199.

sa ja Tanskassa. Tämä oli tilanne siitä huoli-
matta, että työttömyysjousto eli työttömien 
lukumäärä oli Suomessa muita Pohjoismaita 
suurempi. Työttömyysaste oli tuolloin Suo-
messa korkeampi kuin Ruotsissa, Tanskassa 
ja Suomea vähemmän aktiiviseen työvoima-
politiikkaan panostaneessa Norjassa.

Toisen maailmansodan jälkeiselle pohjois-
maiselle aktiiviselle työvoimapolitiikalle49 
tyypillistä keinoista VM kannattaa panostuk-
sia työvoiman alueelliseen liikkuvuuteen ja 
koulutukseen. Se viittaa tutkimukseen, jonka 
mukaan työllisyyden näkökulmasta vaikutta-
vinta aktiivista työvoimapolitiikkaa olisivat 
panostukset yksityisen sektorin palkkatukeen 
ja työttömien ammatilliseen koulutukseen50.

VM kuitenkin unohtaa, että työllistäminen 
julkiselle sektorille palkkatuen avulla mer-
kitsee työttömän työllistymistä sataprosent-
tisesti säälliset tulot takaavaan työhön ainakin 
palkkatukiajaksi. Pysyviltä työllistämisvai-
kutuksiltaan tehottomassa julkisen sekto-
rin palkkatuessa kysymys ei ole yksinomaan 
avoimille työmarkkinoille työllistämisen tai 
osatyökykyisten osallisuuden ja hyvinvoin-
nin edistämisestä51, vaan siitä, että kaikille 
työmarkkinoilla oleville pyritään takaamaan 
mahdollisuus elättää itsensä omalla työllään.

Toisaalta Norjassa havaittiin, että kun työllis-
tämistoimiin osallistuneille vajaatyökykyisille 
tarkoitetut aktivointikorvaukset maksettiin-
kin palkkatukena, se lisäsi hiukan työllisyyttä 
kokeilun käyttöön ottaneilla alueilla vuosi-
na 2013–2018.52 Tällä voitaisiin yrittää lisätä 
vajaatyökykyisten työllisyyttä Suomessakin. 
Heikomman työllisyysvaikutuksen kuntout-
tava työtoiminta tulisi kohdistaa valtiovarain-
ministeriönkin mainitsemiin kuntoutuksen 

49  Kettunen 2008, 156–161.

50  aho ym. 2018. 

51 Karhunen 2019.

52  sevaldson Lillebø & Berg 2020.
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tarpeessa oleviin.

Koulutuspanoksia kannattaa lisätä varsinkin 
taloustaantuman aikana. Silloin tanskalais-
ten taloustieteilijöiden esittämät varaukset 
sekä siitä, että työntekijöiden poistumisesta 
pitkäksi aikaa työmarkkinoilta seuraisi luki-
tusvaikutus että siitä, että työttömien amma-
tillisen koulutuksen kautta saavutettu työlli-
syys tulee kalliiksi, eivät ole ajankohtaisia.53 
Työvoimakoulutukseen osallistuminen suo-
sii työntekijöitä siitäkin syystä, että se nosti 
tulevaa palkkatasoa kolmen vuoden kuluttua 
ainakin Ruotsissa vuosina 1996–201054.

Tanskalaisessa tutkimuksessa havaittiin, että 
tapaamiset työvoimavirkailijoiden kanssa 
työttömyyden alkuvaiheessa edistivät työl-
listymistä. Suhdanteilla on tässä kuitenkin 
merkitystä.55

Aktivointitoimien ajoittaminen työttömyys-
jakson alkupäähän lisää etenkin miesten intoa 
etsiä työtä ennen aktivointikauden alkua (uh-
kavaikutus) vain silloin, jos työmarkkinoilla 
on riittävästi kysyntää työvoimasta. Sen sijaan 
aikaisella aktivoinnilla todettiin olevan pie-
niä lukitusvaikutuksia työttömille naisille.56

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) selvityk-
sessä käydään läpi työllisyyttä koskevien vai-
kuttavuusarvioiden tieteellisiä lähtökohtia.57 
Selvityksessä puolletaan aktiivisen työvoima-
politiikan käyttöä työllistämistoimena mata-
lasuhdanteessa. Silloin työnantajat muuttuvat 
valikoivammiksi rekrytoinneissaan ja toi-
menpidekokonaisuuden työvoimaa supistava 
lukitusvaikutus hellittää. 

Aktiivinen työvoimapolitiikka on erityisen 

53  maibom & rosholm & svarer 2017.

54  Vikström & van den Berg 2017.

55  maibom & rosholm & svarer 2017.

56  maibom & rosholm & svarer 2017.

57  alasalmi ym. 2020. 

tehokasta, jos se auttaa työllistymään seu-
raavan korkeasuhdanteen aikana. Toisaalta 
koulutus on selvityksessä viitatun kansain-
välisen katsauksen mukaan vaikuttavinta, 
jos työttömyysaste on koulutuksen alkaessa 
matala. Näin ollen työttömien kouluttaminen 
on tehokas työllisyyskeino kaikissa suhdan-
netilanteissa.

Tästä näkökulmasta tulisi vahvistaa kaikki-
en työttömien oikeutta omaehtoiseen opis-
keluun. Toimenpide tuottaa ainakin vertai-
luryhmää parempia työllisyysvaikutuksia58. 
Kun ihmisiltä edellytetään entistä enemmän 
elinikäistä oppimista, voisi olla järkevää in-
tegroida työvoimakoulutus voimakkaammin 
osaksi yleistä koulutusjärjestelmää.

Toinen vaihtoehto olisi laajentaa aikuiskoulu-
tusjärjestelmää59 työttömiin ja sallia sen pii-
riin pääsy jo ennen 5–8 vuoden työhistoriaa 
sekä myös 15 kuukautta pidemmäksi ajaksi. 
Esimerkiksi Norjassa työntekijöillä on oikeus 
kolmen vuoden koulutusvapaaseen työnan-
tajan toivomissa opinnoissa60. Viimeaikaisiin 
norjalaisiin ja tanskalaisiin työllistämiskoke-
muksiin nojaava tutkimus suosittelee myös 
julkisia panostuksia heikoimmassa asemas-
sa olevien työttömien kouluttamiseen työ-
paikoilla61.

Työllistämistuen käytöllä oli myönteisiä vaiku-
tuksia niitä käyttäneiden yritysten työllisyy-
teen, tuotantoon ja selviytymiseen Ruotsissa 
vuosina 1998–2018.62 Tässä tutkimuksessa ei 
tosin huomioitu työvoiman syrjäyttämisvai-
kutuksia kansantalouden tasolla.

Huomattavaa on, että lyhytaikaisille työttö-

58  aho ym. 2018.

59  Laki aikuiskoulutusetuuksista <https://finlex.fi/fi/
laki/ajantasa/2000/20001276#p15> (26.8.2020).

60  seip 2018.

61  frøyland & schafft & spjelkavik 2019.

62  Lombardi & Nordström skans & Vikström 2018.
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mien taitoja lisääville kursseille 1990-luvun 
puolivälissä osallistuneille ruotsalaisille oli 
tästä pitkällä aikavälillä selvää taloudellis-
ta hyötyä. Huomio kumosi staattisemmissa 
tutkimuksissa tehtyjä päinvastaisia johtopää-
töksiä.63 Asetelmaan saattoi vaikuttaa 1990-lu-
vun lamaa seurannut suotuisa talouskehitys. 
Ruotsin eurooppalaisessa vertailussa korkeaa 
työllisyysastetta selittää joka tapauksessa ak-
tiiviseen työvoimapolitiikkaan osallistuvien 
suuri osuus.64

Ruotsi panostaa VM:n vaalinalusraportin mu-
kaan palkkatukeen ja julkisiin työvoimapalve-
luihin65 Suomea enemmän. Tanska suuntaa 
aktiivisen työvoimapolitiikan voimavaroja 
Suomen tapaan myös valmennukseen ja kou-
lutukseen. Ruotsista ja Suomesta poiketen 
Tanskan aktiivisen työvoimapolitiikan re-
sursseja kohdennetaan paljon myös tuettuun 
työllistämiseen ja kuntoutukseen.

Aktiivisen työvoimapolitiikan näkökulmas-
ta tärkeitä ovat TEM:n huomiot siitä, että 
lisäväen palkkaaminen TE-keskuksiin pa-
rantaisi työvoimapalvelujen työllisyysvaiku-
tuksia ja että veronkevennykset ovat kallis 
työllisyydenhoitokeino. TEM suosittelee myös 
osa-aikatöiden tarjoamista työmarkkinoiden 
huono-osaisille. Tämä toisaalta syventäisi 
työmarkkinoiden kahtiajakoa.

On perusteltua kouluttaa työttömiä ja työllis-
tää työtä ja toimeentuloa vailla olevia julkisin 
varoin myös julkiselle sektorille. Perusteluik-
si käyvät aikaisen aktivoinnin tehottomuus 
suhdannetaantumassa, toimenpiteiden mah-
dolliset lukitusvaikutukset, Suomen julki-

63  van den Berg & Vikström 2019.  

64  forslund 2019.

65  tältä osin ruotsin hallitus valmistelee uudistusta, 
jossa yksityiset palveluntarjoajat tulisivat osaksi val-
tiollista työnvälitystoimintaa. Ks. uppdrag till arbets-
förmedlingen inför reformeringen. regeringskansliet 
9.5.2019.

sen sektorin työvoimavajaus pohjoismaisessa 
vertailussa, koronakriisin aiheuttama jouk-
kotyöttömyys ja julkisen sektorin työn kuor-
mittavuus. Palkkatuella työllistettäessä on 
varottava liiallista sääntelyn purkamista. Se 
syrjäytti Ruotsissa vakituista työvoimaa66.

pA R e m m AT  T yö e h d oT 
jA  pA lV e l u T 
pA R A n TAVAT 
m A A h A n m u u T TA j i e n 
T yö l l i S y y T Tä

Työllisten määrää voidaan VM:n mukaan lisätä 
myös edistämällä työperäistä maahanmuut-
toa ja heikentämällä oleskelulupiin liittyviä 
toimeentulosääntöjä. Pohjoismaiset esimer-
kit maahanmuuttajien huonosta kohtelusta 
työmarkkinoilla67 osoittavat, että ensin pitäisi 
taata kaikille työntekijöille kansalaisuuteen 
katsomatta lakien ja työehtosopimusten mu-
kaiset työolot ja vasta sitten huolehtia alue- ja 
alakohtaisesta työvoimapulasta.

Tätä tukee se, että maahanmuutto heikensi 
työllisyyttä ja palkkatasoa maahanmuuttoval-
taisilla aloilla ruotsalaisilla työmarkkinoilla 
vuosina 1995–200568. Norjassakin aiemmin 
maahan saapuneiden ja etnisten vähemmis-
töjen palkat ja työllisyys alenivat 2000-luvun 
EU:n itälaajentumisen vauhdittaman maahan-
muuton seurauksena. Tämä on heikentänyt 
tuottavuutta ja sitä kautta palkanmaksuvaraa 
rakennusteollisuudessa.69 

Ongelma pohjoismaisten työntekijöiden kan-
nalta ei tällöin ole maahanmuutto tai maa-

66  Lombardi & skans & Vikström 2018; Karhunen 
2019.

67  ingelsrud ym 2019, 288–290.

68  engdahl 2016.

69  friberg 2016.
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hanmuuttajat vaan se, että maahanmuutto on 
lisännyt työnantajalähtöistä joustavuutta ja 
työnantajien valtaa työmarkkinoilla. Ei siis ole 
yllätys, että Ruotsin työnantajien ajatushau-
tomo Timbro syyttää ay-liikettä syrjäytyneim-
pien kuten kouluttamattomien maahanmuut-
tajien pitämisestä poissa työmarkkinoilta 
korkeiden lähtöpalkkojen vuoksi70.

Tehokkaampi toimi maahanmuuttajien työl-
listämiseksi olisi pohjoismaisesta näkökul-
masta nopeuttaa pakolaisten työllistymistä 
nykyisestä keskimääräisestä 5–10 vuodes-
ta. Tähän purisi kielenopetuksen ja nykyistä 
laadukkaamman ammattitaitoa parantavan 
koulutuksen yhdistäminen, pakolaisten no-
peampi integroiminen paikallisten järjestöjen 
välityksellä osaksi paikkakunnan sosiaalisia 
verkostoja ja keskittyminen etenkin koulutta-
mattomampien pakolaisnaisten tukemiseen.71

Tehokkaita maahanmuuttajien työllistämis-
keinoja eivät sen sijaan työntekijöiden oi-
keuksien näkökulmasta ole Norjan tapaiset 
työllistämiseen liittyvien kotouttamistoimien 
kiristyneet sanktiot72 tai Tanskan työnantajien 
CEPOS-ajatuspajan suosimat alemmat läh-
töpalkat pakolaistaustaisille työntekijöille73. 

Maahanmuuttajien muita katkonaisempia 
työuria voisi norjalaisten kokemusten pe-
rusteella estää tehostamalla ammattitaitoa 
ja kielenopetusta, puuttumalla työelämäs-
sä tapahtuvaan syrjintään ja muuttamalla 
työelämän pelisääntöjä turvallisemmiksi ja 
ennustettavammiksi.74 Tätä voisi täydentää 
lisäämällä työehtosopimuksiin keinoja taata 
Ruotsistakin puuttuvat yhdenvertaiset työ-

70  timbro: arbetsmarknad. 

71  Karlsdóttir & sigurjónsdóttir 2017. Vrt. Wik-
ström & sténs 2019.

72  Djuve & Kavli 2019.

73  indslusningsløn øger beskæftigelse med 10.000 
job. Center för politiske studier (Cepos) 2.3.2016. 

74  elgvin & svalund 2020.

ehdot myös korkeammin koulutetuille maa-
hanmuuttajille.75

Timbro tekee tärkeän huomion siitä, että oles-
kelulupakäytännöillä ei saisi kannustaa maa-
hanmuuttajia töihin, joihin he ovat ylikoulu-
tettuja. Maahanmuuttajia ei saisi myöskään 
passittaa pois maasta, vaikka työnantaja olisi 
syyllistynyt väärinkäytöksiin76.

T yö n T e k i jä l ä h Tö i n e n 
T yö l l i S Tä m i n e n 
e d e l ly T Tä ä 
T yöT Tö m y y S T u R VA n 
pA R A n TA m i S TA

TEM viittaa selvityksessään tutkimuksiin 
palkkatasosta, jolla työttömän kannattaa työl-
listyä. Työtön ei voi kuitenkaan pääsääntöises-
ti kieltäytyä tarjotusta työstä menettämättä 
työttömyysturvaansa. Tästä syystä tutkimus-
löydökset työttömyysturvan tai yleisemmin 
sosiaaliturvan korkeamman tason negatii-
visista työllisyysvaikutuksista ovat lähinnä 
teoreettisia.77 Tällaisissa tutkimuksissa saa-
tetaan myös olettaa, että työtön saa heti työ-
tä halutessaan tai voidaan irtisanoa milloin 
tahansa. Niissä jätetään usein huomioimatta 
suhdannetilanteen vaikutus ja tehdään todel-
lisuutta vastaamattomia ennakko-oletuksia.78

Ajatukset perustuvat valtavirtataloustieteen 
amerikkalaiseen versioon, jossa työttömyys 
tulkintaan aina vapaaehtoiseksi asiantilaksi.79 
Tutkimuksilla on toki empiiristä kantavuut-
ta, koska työvoimasta on suuri määrällinen 

75  olsson 2019.

76  Hultman 2018; Hultman 2016.

77  esimerkiksi Boone & Heylen 2019; Crépon & van 
den Berg 2016.

78  esimerkiksi tanskanen 2020.

79  stockhammer 2006.
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ylitarjonta. Tällöin työttömyysturvan tason 
alentaminen kuitenkin köyhdyttää kuopatun 
aktiivimallin tapaan80 suurta osaa työttömistä.

Pohjoismainen näyttö työssäoloehdon kiris-
tämisen työllisyysvaikutuksista 2000-luvulla 
on vähäinen.81 Työttömyysturvan enimmäis-
keston lyhentämisen työllistävät vaikutukset 
perustuvat TEM:n selvityksessä eri maissa 
ja erilaisissa suhdannetilanteissa 20 vuoden 
aikana tehtyihin tutkimuksiin. Niiden sovel-
lettavuus koronakriisi-Suomeen on heikko.

Asian suomalainenkin todistusaineisto82 no-
jaa vakaan talouskasvun vuosiin 2001–2004 
vieläpä siten, että tutkimuksen kohteena on 
todellisuudessa vain työssäoloehdon lyhentä-
misen aiheuttama ansiosidonnaisen työttö-
myysturva-ajan pidennys. Työttömyysturvan 
tason alentamisen työllistävistä vaikutuksista 
työttömyyden pitkittyessä ei ole TEM:n selvi-
tyksenkään mukaan olemassa pohjoismaista 
empiiristä tutkimusnäyttöä.83

Suomalainen tutkimuslöydös anteliaamman 
työttömyysturvan tulevaa palkkatasoa heiken-
tävästä vaikutuksesta on erityisen kiistanalai-
nen. Tutkimuksessa verrataan ennen vuoden 
2008 finanssikriisiä suotuisan talouskehityk-
sen aikana alkaneita työttömyysjaksoja palk-
katasoon vuoden 2009 loppuun mennessä. 
Viimeksi mainittuna vuonna Suomen brutto-
kansantuote laski enemmän kuin kertaakaan 
sitten vuoden 1918 sodan84.85 

Ruotsista löytyy pohjoismainen todiste työt-
tömyysturvaleikkausten ja alempien palk-
kojen yhteydestä. Porvariallianssin vuonna 

80  Kyyrä 2019. 

81  Kauhanen ym. 2008.

82  Kyyrä & pesola 2017b.

83 Vrt. tarkemmin keskustelu Kotamäki 2020a; Kau-
hanen & suoniemi & tuomala 2020; Kotamäki 2020b.

84  autto & törrönen 2019, 79.

85  Kyyrä & pesola 2017c.

2007 toteuttama korkeimpien ansiosidon-
naisten päivärahojen korvausasteen alen-
taminen kymmenellä prosenttiyksiköllä 90 
prosentista 80 prosenttiin alensi palkkatasoa 
viidellä prosentilla. Finanssikriisin vaikutus-
ten välttämisen takia vertailu kattaa tässä 
tutkimuksessa vuodet 2002–200786.

Lisäksi on olemassa tutkimusnäyttöä siitä, 
että korkeampi työttömyysturvan taso piden-
si työttömyyttä seuraavia työsuhteita useissa 
eurooppalaisissa maissa, kuten Tanskassa, 
vuosina 1994–2001.87 Etuuksien leikkaaminen 
lisäsi lyhyellä aikavälillä yksinhuoltajaäitien 
tuloja ja työllisyyttä, mutta pahensi pidem-
mällä aikavälillä heidän köyhyyttään Norjassa 
vuosina 1998–2008.88

Talouspolitiikan arviointineuvosto katsookin, 
että ”[j]otkin tehokkaiksi katsotut työmark-
kinauudistukset, esimerkiksi työttömyys-
korvausten pienentäminen, saattavat lisätä 
eriarvoisuutta ja köyhyysriskiä”. Se on käy-
nyt läpi Suomessa tehtyjä politiikkatoimien 
työllisyysvaikutusarvioita, jotka ”näyttävät 
viittaavan siihen, ettei uudistuksilla ole ol-
lut suurta vaikutusta työllisyyteen. Vaikuttaa 
myös siltä, että työmarkkinoihin kosketuk-
sissa olemattomien ihmisten, esimerkiksi 
pitkäaikaistyöttömien, työllistyminen reagoi 
heikosti tulonsiirtojen muutoksiin”.89

Hajanainen ja epävarma kansainvälinen tut-
kimusnäyttö osoittaisi, että työttömyysturvan 
maksamisella pidempään olisi positiivinen ta-
loudellinen vaikutus. Työttömillä olisi tällöin 
enemmän mahdollisuuksia etsiä tuottavuu-
deltaan ja palkkatasoltaan parempia töitä.90 
Suomessa on myös huomattu, että jäljellä 

86  von Buxhoeveden 2019.

87  tatsiramos 2006. 

88  Vedeler & reiso Holm 2020.

89  talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 
2019, 9.

90  Holmlund 2015, 15.
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olevan päivärahan määrällä oli positiivinen 
vaikutus työttömyyden päättävän työsuhteen 
kestoon etenkin iäkkäillä ja yksityisellä sek-
torilla työskentelevillä.91

TEM:n selvityksessä viitataan vuosia 1993–
2001 kuvaavaan norjalaiseen tutkimukseen. 
Sen mukaan enintään puolen vuoden työt-
tömyysjaksoa seuraava palkkataso oli sitä 
korkeampi, mitä pidempään työttömyys oli 
kestänyt. Toisaalta työllistymisen todennä-
köisyys samaan aikaan heikkeni ja palkatkin 
alkoivat laskea sen jälkeen, kun työttömyys-
jakso oli kestänyt yli vuoden.92

Ruotsin työttömyysvakuutusjärjestelmää ta-
louskasvun vuosilta 1999–200793 koskevassa 
tutkimuksessa arvioidaan myös, että ansioon 
sidotun työttömyysturvan tason tulisi olla 20 
viikon työttömyysjakson jälkeen korkeampi 
kuin ennen sitä. Tätä perustellaan sillä, että 
anteliaan turvan kannustinloukkuvaikutukset 
ovat suuremmat työttömyyden alkupäässä ja 
työttömyyden pitkittyminen laskee voimak-
kaasti kulutuskykyä.94

Näin työttömyysturva antaisi pidempään-
kin työttömänä oleville säälliset taloudelliset 
mahdollisuudet etsiä laadukkaampia työpaik-
koja, kouluttautua ja ottaa riskejä. Tällä voisi 
olla myönteinen vaikutus työttömäksi jäävien 
elämänlaadun lisäksi uusien innovaatioiden 
syntymiseen. 

Toisaalta TEM:n selvityksen mukaan työt-
tömyysturvan suojaosan tapaiset silpputyö-
tä lisäävät toimet kohdistuvat huonosti hei-
koimmassa työmarkkina-asemassa oleviin. 

91  Kyyrä & pesola 2017b.

92  Gaure, & røed & Westlie 2008.

93  sweden GDp annual Growth rate 1982–2020. 
trading economics.

94  Kolsrud ym. 2018. Vrt. alasalmi ym. 2020, 59; 
Kotamäki 2020 (molemmat) ja Kauhanen & suoniemi 
& tuomaala 2020. 

Ne saattavat amerikkalaisten tutkimusten 
perusteella vähentää työntekoa.

Työttömyysturvaa koskevat pohjoismaiset 
tutkimushavainnot perustelisivat kannustin- 
ja tuloloukkunäkökulmasta työttömyyden 
myötä kohoavien syyperusteisten työttömyys-
etuuksien käyttöönottoa. Tämä vahvistaisi 
työmarkkinoiden työntekijälähtöistä jousta-
vuutta. Samasta syystä työttömien oikeutta 
etsiä pidempään parhaiten omaa osaamis-
taan vastaavaa työtä ja olla ottamatta vastaan 
ensimmäistä tarjottua työtä tulisi vahvistaa.

p o R k k A n A  o n  k e p p i ä 
T e h o k k A A m p i  jA 
o i k e u d e n m u k A i S e m p i 
T yö l l i S Tä m i S To i m i

Työllisyyttä koskevissa tutkimuksissa esiintyy 
ennakko-oletuksia95 ja erittäin suotuisan ta-
louskehityksen aikana 2010-luvun puolivälissä 
tehtyjä tutkimuslöydöksiä96 siitä, että työttö-
mien itsetuntoa nostavat kurssit tai heidän 
tarkoituksellinen kiusaamisensa kurssituk-
silla tai kielteisillä seuraamuksilla paranta-
vat työllisyyttä.

Ensiksi mainittu tutkimus niputtaa johdan-
nossaan epätarkasti yhteen palkkatuen mak-
samisen työttömän työllistämiseksi ja palkat-
toman työn työttömyysturvan maksamisen 
vastikkeeksi (workfare). Palkkatuki merkitsee 
työttömille perinteistä pohjoismaiseen aktii-
viseen työmarkkinapolitiikkaan lukeutuvaa 
mahdollistavaa aktivointia (porkkana).97

Vastikkeellinen työttömyysturva on osa ra-
joittavaa aktivointipolitiikkaa. Siinä työttö-

95  Crépon & van den Berg 2016.

96  Lombardi 2019. 

97  Käsitteet tutkimuksesta alanko & outinen 2016.
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miä kannustetaan työntekoon heikentämällä 
työttömyysturvan tasoa, kelpoisuuskriteerejä, 
kattavuutta ja kestoa98 tai vaatimalla työ- tai 
muuta suoritusta työttömyysturvan maksa-
misen vastikkeeksi99 (keppi).100

Ruotsia, Tanskaa ja Isoa-Britanniaa tarkas-
telleissa tutkimuksissa havaittiin, että ra-
joittava aktivointi lisäsi työllisyyttä enintään 
kahdeksalla prosentilla.101 Työttömien kepitys 
johtaa siis lähinnä järjestelyihin, joissa kaikki 
kärsivät harvojen kyvyttömyydestä työllistyä 
ilman pakkokeinoja.

Asiantilaa tarkentaa 2000-luvun alun Sveitsiä 
koskeva ruotsalaisjulkaisu. Sekä keppien että 
porkkanoiden käyttö työvoimapolitiikassa ly-
hentää työllistymisaikoja, mutta kepin käy-
töllä on negatiivinen vaikutus sen kohteeksi 
joutuvien tuloihin. Porkkanatoimet nostavat 
myös tulotasoa.102

Samassa tutkimuksessa huomattiin, että ak-
tivointitoimien tehostaminen vähentää työt-
tömyydestä työttömille koituvia tulonme-
netyksiä enintään kymmenellä prosentilla. 
Työttömiä kepittämällä ei päästy parempaan 
lopputulokseen kuin mahdollistavilla kan-
nustimilla.103

Sen sijaan on löydetty pohjoismaisia todis-
teita sille, että työstä tai työllistämistoimista 
kieltäytymisestä seuraavat sanktiot lisäävät 
toisaalta niiden kohteeksi joutuneiden työl-
listymistä ja osallistumista työllistämistoi-
miin, mutta myös siirtymää työvoiman ul-

98  eichhorst & Grienberger-Zingerle & Konle-seidl 
2010; Wulfgramm 2011, 481; outinen 2012.

99  Lødemel & trickery 2000, xii.

100  Käsitteet tutkimuksesta alanko & outinen 
2016.

101  Gallie 2004, 26–28; elm Larsen 2005, 141–143, 
147; Blasco & rosholm 2011.

102  arni & van den Berg 2017.

103  arni & van den Berg 2017.

kopuolelle.104

Pohjoismaisissa syyperusteisissa sosiaalitur-
vajärjestelmissä näin käy silloin kun työtä on 
tarjolla. Sanktiot ovat kuitenkin johtaneet 
ruotsalaisilla työmarkkinoilla vähemmän vaa-
tivien ja huonommin palkattujen pätkätöiden 
vastaanottamiseen105. Tämä on lisätodiste 
rajoittavan aktivoinnin ja heikompien työ-
ehtojen välisestä yhteydestä.

Näyttää siltä, että työmarkkinajoustojen ni-
missä voidaan heikentää työttömyysturvaa 
silloin, kun halutaan lisätä Pohjoismaissa 
huonoilla työehdoilla tehtävien silpputöiden 
tekemistä. Tästä syystä työvoiman tarjontaa 
lisäävien toimenpiteiden valinnassa on työn-
tekijöiden näkökulmasta suuri merkitys sillä, 
onko aktivointi mahdollistavaa vai rajoittavaa. 
Näin on erityisesti silloin, kun työnantajat 
unohtavat olemassa olevan rajattoman työ-
voimareservin ja mahdollistavan aktivoinnin 
positiiviset työllisyysvaikutukset.

Työnantajien perusteluksi jää tällöin tanska-
laisen ajatuspajan CEPOS:in tapaan uskomus 
siitä, että työvoiman tarjontaa lisäävien raken-
neuudistusten tekeminen parantaa ajoittaisis-
ta talouskriiseistä huolimatta työllisyyttä.106 
Myös VM:n vaalinaluspuheenvuorossa (s. 87) 
työmarkkinoiden joustavuuden lisäämisen 
tulkitaan nopeuttavan rakennemuutosta.

Vuosina 1990–2019 julkaistuista tutkimuksista 
kuitenkaan 51 % ei tue tulkintaa joustavuuden 
ja työllisyyden välisestä positiivisesta korre-
laatiosta, 21 % tutkimuksista ei anna vastaus-
ta tähän kysymykseen ja vain 28 % tukee tätä 
tulkintaa.107 OECD-vertailussa keskitason ir-
tisanomissuojan Ruotsissa ei ole näyttöä suo-

104  alasalmi ym. 2020, 81–87.

105  van den Berg & Vikström 2014; alasalmi ym. 
2020, 85.

106  arbejdsudbud og beskæftigelse.

107  Brancaccio & De Cristofaro & Giammetti 2020.
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jan merkittävistä työllisyysvaikutuksista.108

Työllisyyspäätösten vaikutuksia yksittäisten 
ihmisten työllisyyteen ja toimeentuloon tulisi 
aina tarkastella yhdessä. Molemmat näkökul-
mat ovat yhtä tärkeitä, koska työvoimasta on 
valtavaa ylitarjontaa. Uskottavissa työllistä-
mistoimien vaikuttavuusarvioissa on otettava 
aina huomioon myös suhdannetilanne.

Työllisyystoimien vaikuttavuutta lisäävät myös 
viranomaisille asetetut tavoitteet. Tämä huo-
mio tehtiin ruotsalaisessa tutkimuksessa,

 

108  skedinger 2011; forslund 2019, 41–42.

jossa tutkittiin ammatillisen työvoimakoulu-
tuksen vaikuttavuutta ennen ja jälkeen vuoden 
2008 finanssikriisin.109

Kaiken kaikkiaan työllisyyteen liittyvät vaikut-
tavuusarviot ja niihin liittyvät kokeilut ovat 
aina yhteydessä siihen, millaista yhteiskun-
nallista hyötyä toimenpiteillä tavoitellaan ja 
miten vaikutuksia mitataan. Laajoja yhteis-
kunnallisia kehityskulkuja on myös vaikea 
yksiselitteisesti mitata.110 Vaikuttavuusmit-
tareiden määrittelyssä on viime kädessä ky-
symys poliittisista valinnoista.

109  Liljeberg 2016, 58–62.

110  Heliskoski ym. 2018; aistrich 2014.
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pA l k A n m u o d o S T u k S e n 
j o u S TAV u u S  h e i k e n Tä ä 
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Palkkojen joustavuutta on lisännyt Suomessa 
ja Ruotsissa myös metalli- ja teknologiateol-
lisuudessa 1980-luvulla saavutettu työmark-
kinajärjestöjen yhteisymmärrys.111 Tämä loi 
yhdessä 1990-luvun laman ja työnantajien 
vallan kasvun lisäksi edellytyksiä palkkaero-
jen kasvulle.

Suomessa palkkahajonta ja palkkaerot kasvoi-
vat 4‒8 prosenttiyksikköä vuosina 1995‒2013.112 
Ruotsissa köyhimmän kymmenesosan palkat 
palautuivat lamaa edeltäneelle tasolle vasta 
vuonna 2003. Finanssikriisin ja porvarihal-
lituksen yhdistelmä johti köyhimmän kol-
manneksen tulojen vähenemiseen Ruotsissa 
vuosina 2008‒2013.113

Suomessa palkkaerot ovat kasvaneet mata-
lapalkka-aloilla järjestäytymisasteen heik-
kenemisen ja työmarkkinoiden polarisoitu-

111  outinen 2020c.

112  Vainiomäki 2017, 36–37.

113  therborn 2019, 76.

misen vauhdittamina.114 Työmarkkinoiden 
joustavoittaminen on tässäkin tapauksessa 
heikentänyt työmarkkinoiden tasa-arvoa115 
ja kannustanut jatkamaan palkkaa työttö-
myysturvalla116.

Työmarkkinoiden sopimusjärjestelmä on so-
peutunut tilanteeseen, koska ay-liikekin on 
perinteisesti kannattanut tuottavuuden ke-
hittymistä ja rationalisointia niin kauan kuin 
tuottavuushyödyt ovat näkyneet parantuneina 
palkkoina ja työehtoina. Näin ollen työnteki-
jöiden ammatillisen järjestäytymisen voima 
etenkin uusilla aloilla ratkaisee sen, mihin 
suuntaan palkkaerot ja työehdot muuttuvat.117

Norjassa ja Suomessa naisten tuntipalkat 
jäivät kolmanneksen jälkeen miesten vas-
taavista vuonna 2008 ennen finanssikriisin 
tuomia muutoksia. Valtaosan tästä selittä-
vät erot kokoaikatyön tuntipalkoissa, mutta 
myös osa-aikaisten naisten palkat olivat noin 
kymmenyksen alemmat kuin kokoaikaisissa 

114  Vainiomäki 2018.

115  Vrt. ojala & saloniemi 2020. 

116  Hiilamo & Lehmus-sun 2020.

117  Vrt. Kangasniemi & sauramo & yanar 2014, 
26–27, 56–57.

Työmarkkinat3
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töissä olevilla naisilla.118

Toisaalta miesten ja naisten palkkaeroja ta-
soittaa naisten suhteellinen yliedustus korkea-
koulutettujen joukossa. Ilmiön kääntöpuoli on 
se, että naiset ovat yliedustettuina matalapalk-
ka- ja silpputöissä. Sukupuolinäkökulmasta 
luokkaerojen tasoittaminen, työvoiman jär-
jestäytyminen ja lakisääteinen minimipalkka 
ovat erityisen tärkeitä tavoitteita.119

Oma ongelmansa ovat myös suuret suku-
puolten väliset palkkaerot hyvätuloisimpien 
keskuudessa Ruotsissa ja Norjassa.120 Näin on 
siitä huolimatta, että naisten palkkaero suh-
teessa miehiin oli Tanskaa lukuun ottamatta 
Pohjoismaissa vuonna 2018 maailman pienin. 
Maailman talousfoorumin laskelmissa naiset 
ansaitsivat neljässä muussa Pohjoismaassa 
82–86 prosenttia miesten palkoista.121

Tekemistä riittää senkin ymmärtämisessä, 
miten palkkaeroja lasketaan. Sukupuolten 
väliset palkkaerot vaihtelivat Pohjoismaissa 
vuosina 2000–2005 eri tutkimuksissa kahden 
ja 24 prosentin välillä. Tutkimuksissa jätettiin 
usein huomioitta esimerkiksi Ruotsissa selit-
täväksi tekijäksi löydetty työmarkkinasyrjin-
tä122, palkkarakenne, lainsäädäntö ja työehto-
sopimusjärjestelmä. Näyttää kuitenkin siltä, 
että ammatti-, elinkeino- ja toimialaraken-
teeseen liittyvät tekijät selittävät palkkaeroja 
enemmän kuin koulutuksen ja työkokemuksen 
tapaiset henkilökohtaiset ominaisuudet.123

Ruotsissa on lisäksi havaittu, että uuteen työ-
hön tai vaativampiin työtehtäviin siirtyminen 
nosti vuosina 1996–2012 naisten palkkoja vä-

118  matteazzi & pailhé 2018.

119  matteazzi & pailhé 2018.

120  Boschini 2017; jordfald 2016.

121  these 4 Nordic countries hold the secret to gen-
der equality. World economic forum 18.12.2018.

122 Boschini 2017.

123  mósesdóttir ym. 2006.  

hemmän kuin miesten. Työtehtävien osalta 
syynä olivat vanhemmuus ja lastenhoito. Uut-
ta työtä koskevat palkkaerot saattoivat johtua 
sukupuoleen liittyvästä tilastollisesta ikäsyr-
jinnästä, koska ilmiö koski naisia riippumatta 
perhestatuksesta tai lasten hankinnasta.124

Kaikissa tutkituissa Pohjoismaissa (lukuun 
ottamatta Islantia) naisia on selvästi miehiä 
enemmän alimmassa tuloviidenneksessä. 
Ylimmässä viidenneksessä tilanne on päin-
vastainen. Myös maahanmuuttajien, perus-
koulutuksen varassa olevien, tilapäistyönte-
kijöiden ja alle 30-vuotiaiden suhteellinen 
osuus tuloviidenneksissä lisääntyy näissä 
maissa tulojen laskiessa.125

Miesvaltaisilla teollisuusaloilla ongelmaksi 
työntekijöiden kannalta ovat vuoden 2008 
finanssikriisin jälkeen tulleet Pohjoismaiden 
kova keskinäinen kilpailu ja EU:n itälaajen-
tuminen. Tämä on johtanut Tanskassa pai-
neeseen alentaa palkkoja.126

Ruotsissa ja Norjassa tästä on seurannut työ-
markkinoiden neuvottelujärjestelmän sopeu-
tuminen kilpailukyvyn asettamiin vaatimuk-
siin. Suomessa taas on jouduttu valitsemaan 
kovaa matokuuria työntekijöille tarkoittaneen 
kilpailukykysopimuksen sekä Ruotsin ja Nor-
jan mallin välillä.127 Tästä näkökulmasta myös 
palkkakehitystä parantava ikääntyneiden teol-
lisuustyöntekijöiden irtisanomissuojan paran-
taminen Ruotsin malliin olisi perusteltua.128

Norjan esimerkki kertoo, että palvelualojen 
työnantajat repivät suurempia voittoja maa-

124  reshid 2017.

125   Berglund ym. 2020, 35‒36.

126  mûller & Dølvik 2018; Dølvik & marginson 
2018.

127  mûller & Dølvik 2018; Dølvik & marginson 
2018.

128  Böckerman & skedinger & uusitalo 2015; Böck-
erman & skedinger & uusitalo 2018.
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hanmuuttajien selkänahasta. Työnantajat 
maksavat maahanmuuttajapalkansaajille 
pienempää palkkaa kuin muille, vaikka työn 
tuottavuus ei maahanmuuttajilla ole näillä 
aloilla muita palkansaajia huonompi. Palkka-
syrjintä on sitä tyypillisempää, mitä suurem-
masta yrityksestä on kyse.129 Ruotsissa etnistä 
palkkasyrjintää selittävät etenkin kaikkein 
ennakkoluuloisimmin maahanmuuttajiin 
suhtautuvien työnantajien asenteet.130

Näin ollen on tarpeen keskittyä työehtojen 
parantamiseen sekä kuihtuvilla miesvaltai-
silla duunarialoilla että nais- ja maahan-
muuttajavaltaisilla palvelualoilla. Naisten, 
maahanmuuttajien ja duunarimiesten etujen 
asettaminen vastakkain ei ole työntekijöiden 
yhteisten etujen mukaista.

Ruotsin työnantajien ajatushautomon eh-
dotukset aloituspalkkojen laskemisen po-
sitiivisista työllisyysvaikutuksista131 olisivat 
helpommin hyväksyttävissä, jos ne toimisivat 
kaikilla aloilla ponnahduslautana parempiin 
palkkoihin, vakaalle työuralle ja vaativampiin 
tehtäviin. Tanskan työnantajien CEPOS:in tut-
kimustulos tuottavuuden ja reaalipalkkojen 
pitkän aikavälin vastaavuudesta 2000-luvul-
la132 puolestaan peittää suhdanteiden, työt-
tömyyden, työehtojen ja yritysten voittojen 
vaihtelun vaikutukset työmarkkinoihin. 

Pohjoismaissa eriytettiin 1990-luvulla ansiotu-
lojen ja pääomatulojen verotus. Se on lisännyt 
jälkimmäisten osuutta suhteessa edellisiin 
Suomessa, Norjassa, ajoittain Tanskassa mut-
tei välttämättä Ruotsissa (tarkastelu päättyy 
vuoteen 2005). Ruotsissakin tuloerot tulolaji-
en sisällä kasvoivat 1980-luvun alun jälkeen.133 
Uudistus on vähentänyt myös mahdollisuutta 

129  iversen ym. 2017. 

130  Carlsson & rooth 2016.

131  Daunfeldt 2018. 

132 arbejdsudbud og beskæftigelse.  

133  iacono & palagi 2020.

tasata progressiivisella ansiotuloverotuksel-
la tuloeroja.

Suomessa myös pörssiin listaamattomien 
yritysten veroetu on lisännyt varakkaimman 
kymmenen prosentin varallisuutta, ja täten 
heidän yhteiskunnallista vaikutusvaltaansa 
suhteessa palkansaajiin.134 Tässä luvussa lu-
etteloidut tekijät ovat vaikuttaneet työtulojen 
osuuden putoamiseen suhteessa pääomatu-
loihin Suomessa noin kymmenellä prosent-
tiyksiköllä verrattuna 1980-lukuun135.

e u : n  y T i m i i n 
l i i T T y m i n e n  e d e l ly T T i 
pA l k k A j o u S To jA  jA 
- m A lT T i A

Suomen liityttyä 1990-luvun lopulla Euroopan 
talous- ja rahaliittoon syntyi uusi työmark-
kinarealiteetti, joka erotti Suomen oman va-
luuttansa säilyttäneistä EU-maista Ruotsis-
ta ja Tanskasta sekä EU:n sisämarkkinoihin 
ETA-järjestelyn kautta liittyneistä Norjasta 
ja Islannista.136

Rahaliiton rakenteet ja sen keskusmaiden 
ammattiyhdistysliikkeiden kyky taata mal-
tillisilla palkankorotuksilla näiden maiden 
kilpailukykyero on vahvistanut EU:n jakautu-
mista hyvinvoivien työntekijöiden ytimeen ja 
työmarkkinoiden epävarmuudesta kärsivään 
periferiaan.137

Suomen asema tässä kehityksessä on työnte-
kijöiden näkökulmasta hankala. Työmarkki-
naosapuolet sitoutuivat rahaliittojäsenyyden 
myötä yhteiseen julistukseen, jonka mukaan 

134  suoniemi 2018.

135  työ- ja pääomatulot.

136  sauramo 2016.

137  prosser 2017.
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työehtosopimusten yleissitovuudesta ei luo-
vuta ja sopimuspalkkoja ei alenneta. Mer-
kittävä joustotoimi oli kuitenkin samassa 
julistuksessa annettu suostumus joustavien 
palkanosien käyttöön.138

SAK sitoutui jo Suomen EU-jäsenyyden myötä 
myös Suomen Pankin inflaatiotavoitteeseen 
ja asettamaan palkankorotusvaatimuksensa 
enintään muiden Länsi-Euroopan maiden 
tasolle. Kysymys oli sopeutumisesta sisäisen 
devalvaation eli työvoimakustannusten alen-
tamisen mahdollisuuteen.139

Suomen rahaliittojäsenyyden arviointityötä 
johtanut Jukka Pekkarinen kertoi jo jäsenyyttä 
valmisteltaessa, että raha- ja valuuttapolitiik-
kaa ei voinut enää suomalaisen perinteisen 
devalvaatio-inflaatio-sykliin perustuneen 
talouspolitiikan tapaan käyttää kansallisten 
talousongelmien selättämiseen. Suomen en-
nustettiin olevan yksi rahaliiton epäsymmet-
risimmin kehittyvistä talouksista.140

Toisaalta rahoitusmarkkinoiden vapautta-
misella 1980-luvun mittaan oli Pekkarisen 
tulkinnan mukaan paljon suurempi merkitys 
sille, että Suomi sitoutui hitaamman inflaati-
on ja eriytyneempien palkkojen maailmaan.141

Rahoitusmarkkinoiden vapauttamisen seli-
tysvoimaa työnantajalähtöisiin työmarkkina-
joustoihin sopeutumisessa vahvistaa Ruotsin 
esimerkki. Ruotsissa teknologiateollisuuden 
kilpailukyvyn puitteisiin asetettu palkkaraami 
tuki 1990-luvulla hallituksen strategiaa palk-
kamaltista ja inflaation vastaisesta taistelus-
ta.142 Tämä johtui pyrkimyksestä vakauttaa 
talous 1990-luvun alun markkinamyllerryk-
sen jäljiltä. Tosin Ruotsi yritti Suomen tapaan 

138  outinen 2015, 268, 302.

139  outinen 2015, 268, 302.

140  outinen 2015, 301.

141  outinen 2015, 301.

142  outinen, unpublished manuscript.

täyttää EMU:n lähentymiskriteerit, jotta se 
voisi itse päättää rahaliittoon liittymisestä. 
Tämä edellytti palkkamalttia.143

Ruotsissa EMU:n vaikutuksia selvitellyt Calm-
forsin työryhmä korosti, että palkkamaltilla 
voidaan pehmittää talouden suhdannevaih-
teluja paljon hitaammin kuin omalla raha-
politiikalla. Jäsenyys olisi ruotsalaisenkin 
tulkinnan mukaan lisännyt tarvetta jousta-
vampiin nimellispalkkamuutoksiin, mutta 
myös rahaliiton ulkopuolella palkkojen tuli 
sopeutua paremmin kysynnän ja tarjonnan 
vaihteluun.144

ko l m A S o S A 
T yö S S ä k äy Vä S Tä 
T yöVo i m A S TA 
j o u S TAV i S S A 
T yö S u h T e i S S A 
p o h j o i S m A i S S A

Työmarkkinajoustot nousivat Suomessa ja 
Ruotsissa yhteiskuntapoliittiselle asialis-
talle 1980-luvulla. Työntekijöiden edustajat 
onnistuivat tuolloin pääosin toteuttamaan 
työntekijälähtöisiä joustoja. Toisaalta etenkin 
metalliteollisuudessa siirryttiin jo tuolloin 
joustavampiin työaika- ja palkkausjärjestel-
miin. Työntekijäjärjestöt sitoutuivat kansal-
lisen kilpailukyvyn, työllisyyden ja vaikutus-
valtansa säilyttämisen nimissä 1980-luvulla 
Suomessa ja Ruotsissa myös joustavampiin 
työn organisoimismuotoihin.145

1990-luvun lama johti kuitenkin työnanta-
jien vallan kasvuun työmarkkinoilla. Työn-
tekijöiden edustajat taipuivat Suomessa ja 
Ruotsissa epätyypillisiin työsuhteisiin, pai-

143  outinen, unpublished manuscript.

144  sou 1996: 158, 229–230.

145  outinen 2015; outinen 2020c.
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kalliseen sopimiseen ja työnantajalähtöisiin 
työmarkkinajoustoihin. Ruotsissa työnteki-
jöiden edustajat eivät olleet yhtä konsensus-
hakuisia kuin Suomessa.146

Suomessa vuonna 2018 jatkuvassa kokoaikai-
sessa palkkatyössä oli noin 63 % työllisistä, 13 
% toimi yrittäjinä ja 25‒30 % (mukaan luettu-
na ns. pakkoyrittäjät) työskenteli ”joustavis-
sa, vastentahtoisissa ja/tai pienituloisuuden 
vuoksi tukalissa työolosuhteissa”.147

Tämä vastaa 2000-luvun pohjoismaista ke-
hitystä. Kaksi kolmesta työssäkäyvästä on 
Pohjoismaissa jatkuvassa kokoaikatyössä ja 
kolmasosa erilaisissa silpputöissä. Vuonna 
2015 Pohjoismaissa 8 (Tanska ja Norja) –15 % 
(Ruotsi) työllisestä työvoimasta oli määräai-
kaisissa töissä. Enintään 2 prosenttia kaikkien 
Pohjoismaiden työntekijöistä teki töitä vuok-
ratyöyritysten kautta. 13 (Suomi ja Ruotsi) –20 
% (Norja ja Tanska) työllisistä työskenteli osa-
aikaisesti. Itsensä työllistäjien osuus oli noin 5 
% muualla paitsi Islannissa (8 % ) ja Suomessa 
(lähes 10 %). Vastentahtoisesti määräaikaisia 
töitä tekee Islantia lukuun ottamatta Poh-
joismaissa noin puolet ja osa-aikatöitä noin 
viidesosa työntekijöistä.148

m u i S S A  p o h j o i S m A i S S A 
S u o m e A  k AT TAVA m m AT 
lo m Au T u S -
jä R j e S T e l m äT

Suomessa ja Norjassa käytössä oleva lomau-
tusjärjestelmä helpottaa määräaikaisessa työ-
suhteessa olevien irtisanomisia ja edistää 
lomautettujen sujuvaa siirtymää työttömyys-
turvan piiriin. Toisin kuin Suomessa, Norjassa 

146  outinen 2015; outinen 2020c.

147  ojala & Koskinen sandberg 2020.

148  Larsen & ilsøe 2019.

työnantaja on velvollinen maksamaan palkkaa 
15 ensimmäiseltä lomautuspäivältä.149

Norjassa lomautuksen perusteella makset-
tu ansiosidonnainen päiväraha on tasoltaan 
62,4 % palkasta, korona-aikana jopa 80 %. 
Suomessa vastaava taso on 45 % palkasta. 
Suomen lomautusjärjestelmä on siis Norjaa 
työnantajaystävällisempi ja vähemmän ante-
lias. Norjassa lomautuksille on tosin määrätty 
puolen vuoden enimmäiskesto.150

Ruotsi otti käyttöön koronakriisissä oman 
lomautusjärjestelmänsä. Sen pohjana toi-
mi työajan lyhentämismalli, jota voi soveltaa 
yritysten talousvaikeuksien ja taloudellisen 
laskukauden aikana. Koronaversiossa työnan-
tajat voivat lyhentää työntekijöiden työaikaa 
jopa 80 prosenttia. Palkka alenee vain 4‒12 
prosenttia, koska valtio maksaa suurimman 
osan erotuksesta.151

Islannissakin yritykset voivat vähentää koro-
na-aikana työntekijöidensä työtunteja jopa 75 
prosenttia, ja valtio kompensoi palkanmene-
tyksistä jopa 75 prosenttia työttömyysturvan 
avulla. Valtio maksaa myös merkittävän osan 
vaikeuksissa olevien yritysten työntekijöi-
den irtisanomisajan palkoista, jos irtisano-
tut palkataan yritykseen uudelleen vanhoil-
la työehdoilla, kun yritys pääsee jatkamaan 
toimintaansa.152

149  Lomautus. työsuojelu.fi; NorWay: New tem-
porary rules on layoffs in light of Covid-19. jdsupra, 
april 18, 2020 <https://www.jdsupra.com/legalnews/
norway-new-temporary-rules-on-layoffs-81664/> 
(30.7.2020).

150  Lomautus. työsuojelu.fi; NorWay: New tem-
porary rules on layoffs in light of Covid-19. jdsupra, 
april 18, 2020 <https://www.jdsupra.com/legalnews/
norway-new-temporary-rules-on-layoffs-81664/> 
(30.7.2020).

151  Korttidspermittering. regeringskansliet 
16.3.2020/14.5.2020 <https://www.
regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-
korttidspermittering/> (30.7.2020).

152  icelandic Government announces 1.6bn usD 
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Joustoturvaan tukeutuvassa Tanskassa lo-
mautuksen perusteluksi riittää huono sää.153 
Korona-aikana työntekijöiden työtunteja voi 
vähentää entistä joustavammin ja valtio estää 
irtisanomisia maksamalla 75‒90 prosenttia 
vaikeuksiin joutuneiden yritysten palkoista.154 

Muiden Pohjoismaiden pysyvät ja väliaikaiset 
lomautusjärjestelyt ovat työntekijöille Suomea 
kattavammat. Merkittävää muissa Pohjois-
maissa on valtion laajempi rooli: työttömyys-
turvan lisäksi se rahoittaa ja toteuttaa myös 
lomautusjärjestelmää. 

Työntekijälähtöisten joustojen näkökulmasta 
ruotsalainen työajan lyhentämiseen perustu-
va kriisijärjestely on paras. Siinä palkkatyön 
tuloksia jaetaan työaikaa lyhentämällä suu-
remmalle työntekijäjoukolle, minkä lisäksi 
valtio kompensoi palkkoja.

response package to the CoViD-19 crisis. march 
21, 2020 <https://www.government.is/news/arti-
cle/2020/03/21/icelandic-Government-announces-
1.6bn-usD-response-package-to-the-CoViD-19-cri-
sis/>/Government of iceland announces increased 
support for companies and extension of part-time un-
employment benefits. april 28, 2020. <https://www.
government.is/news/article/2020/04/28/Govern-
ment-of-iceland-announces-increased-support-for-
companies-and-extension-of-part-time-unemploy-
ment-benefits/> (30.7.2020). Government of iceland.

153  termination of employment when working in 
Denmark. Øresunddirekt.

154  Nye initiativer til at holde hånden under 
danske arbejdspladser. finansministeriet 12.3.2020 
<https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/marts/
nye-initiativer-til-at-holde-haanden-under-danske-
arbejdspladser/> (30.7.2020).

p o h j o i S m A i n e n 
k i l pA i l u 
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h e i k e n Tä m i S e S Tä 
l i S ä ä n T y n y T

Suomi sääntelee työmarkkinoita toiseksi vä-
hiten Pohjoismaista ja sääntelyn vähäisyys 
koskee samassa suhteessa vakinaisia töitä ja 
silpputyötä. Suomessa työsuhteet kestävät 
pisimpään Pohjoismaissa ja ero on suuri eten-
kin suhteessa Tanskaan. Toisaalta irtisanotut 
työllistyvät Suomessa TEM-vertailussa erittäin 
hyvin.155 OECD:n tuore työsuhdeturvavertai-
lu kertoo, että Suomen, Ruotsin ja Norjan 
työsuhdeturva oli vuonna 2019 länsimaiden 
keskitasoa ja Tanska lukeutui tässä vertailussa 
heikomman turvan maihin.156

Pohjoismaiden keskinäisiä suhteita on vii-
meisen kymmenen vuoden aikana leimannut 
kilpailu irtisanomisehtojen heikentämisestä. 
Ilmiö ulottui viimeiseksi Norjaan, jossa työn-
antajat saivat 2010-luvun puolimaissa lakisää-
teisen oikeuden palkata pieni osa työnteki-
jöistä silpputöihin ja käyttää vuokratyöläisiä. 
Viimeksi mainituilla on oltava samat työeh-
dot kuin yritysten vakituisella työvoimalla.157

Ruotsissakin vuokratyöntekijöille kuuluisi-
vat pitkälti samat työehdot kuin vakituisille 
työntekijöille. Tämä ei kuitenkaan välttämättä 
käytännössä toteudu.158 Etenkin teollisuudessa 
on kovan kilpailutilanteen vuoksi rationaalista 
käyttää vuokratyöntekijöitä kysyntäpuskurina 
varsinkin yksinkertaisissa rutiinitehtävissä. Tä-
hän yrityksiä ajavat Ruotsissa ainakin Norjaan 
verrattuna tiukemmat irtisanomissäännöt.159

155  alatalo & Larja & räisänen 2019.

156  recent trends in employment protection legisla-
tion. in oeCD employment outlook 2020.

157  ingelsrud ym. 2019, 291–293.

158  Brikell 2014.

159  svalund ym. 2018.
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Ruotsin Norjaa joustavammat säädökset mää-
räaikaisten työtekijöiden palkkaamisesta joh-
tivat vuosina 2000–2008 merkittävään pit-
käaikaiseen syrjäytymisriskiin, pitkittyvään 
työttömyyteen ja alhaisiin palkkoihin. Pätkä-
työt toimivat tässä tapauksessa ponnahdus-
lautana ainoastaan epävarmaan työmarkki-
na-asemaan.160

Ruotsissa vakinaisten työntekijöiden irtisano-
missuoja on vahva ja silpputyöläisten heikko. 
Järjestely tuo työmarkkinoilla heikoimmilla 
oleville ryhmille, kuten maahanmuuttajille, 
astinlautoja ruotsalaisille työmarkkinoille 
pätkätöiden kautta, mutta saattaa lisätä silp-
putöiden määrää.161 Ensimmäinen työpaikka 
ennakoi maahanmuuttajien palkkakehitystä 
ja tulevaa työmarkkina-asemaa Suomessa ja 
Ruotsissa.162

Ruotsin hallitus on heikentämässä ikääntyvien 
työttömien irtisanomissuojaa ja vaatimuksia 
kouluttaa työntekijöitä ennen kuin heidät 
voidaan irtisanoa. Tämä saattaisi parantaa 
naisten, nuorten ja maahanmuuttajien työ-
markkina-asemaa, mikä kuitenkin tapahtuisi 
pitkään työelämässä olleiden ja koulutusva-
jeesta kärsivien kustannuksella.163 Toimen-
piteestä ei ole hyväksi esimerkiksi Suomelle, 
jossa työsuhdeturva oli jo ennen vuonna 2017 
toteutettuja heikennyksiä OECD:n mittaris-
ton mukaan muita Pohjoismaita heikompi164.

Suomessa165 ja Ruotsissa166 2010-luvulla vah-
vistuneet muutosturvajärjestelyt ovat tosin 
merkinneet irtisanottujen tai irtisanomisvaa-
rassa olevien työntekijöiden kouluttamista ja 
tukemista uuden työn etsinnässä.

160  svalund & Berglund 2018.

161  skedinger 2011; forslund 2019, 41–42.

162  ansala & sarvimäki & Åslund 2018.

163  sou 2020: 30.

164  Heikkinen 2018.

165  outinen 2020b.

166  Walter (toim.) 2015.

S i l p p u T yö l ä i S T e n 
o i k e u k S i e n 
pA R A n TA m i S e S S A 
pA l j o n  T e k e m i S Tä 
p o h j o i S m A i S S A

Ruotsissa työnantajat käyttivät vuosina 1992–
2010 etenkin tarvittaessa töihin kutsuttavia 
ja kausityöntekijöitä tilapäisenä työvoimana, 
jota vaivasi pysyvä epävarmuus työmarkki-
noilla. Sen sijaan määräaikaisesti vakituisia 
työntekijöitä korvaamaan palkatuilla oli suu-
remmat mahdollisuudet päästä tätä kautta 
vakaammalle työuralle.167

Norjalaiset työmarkkinatoimijat kannattavat 
kokoaikatyön lisäämistä julkisella sektorilla, 
jossa kuitenkin etenkin hoitoalalla tehdään 
huomattavasti osa-aikatöitä myös vapaaehtoi-
sesti. Norjassa haastatellut ammattiliittojen 
edustajat pitävät kuitenkin kokoaikatyötä ja 
pidempiä osa-aikatöitä parempana vaihto-
ehtona työn laadun ja työolojen kannalta.168

Näin ollen silpputöiden tekemistä pitäisi ra-
joittaa vapaaehtoisesti tehtäviin töihin sekä 
pidempiin joustavan työn jaksoihin. Vuok-
ratyön suosiminen määrä- ja osa-aikaisten 
työsuhteiden sijaan voisi olla rationaalista 
myös työntekijöille.

Tämä edellyttäisi sitä, että vuokratyön työeh-
dot vastaisivat aina vakituisten työntekijöi-
den työehtoja. Kokonaisuuteen tulisi kuulua 
takuupalkan ja vakinaisen vuokratyösuhteen 
takaaminen vuokratyöläisille.

Tanskan työmarkkinajoustavuutta paikkaa-
vat jossakin määrin työmarkkinaosapuolten 
välillä neuvotellut työehtosopimukset. Silp-
putyöntekijät eivät kuitenkaan ole kaikissa 
tapauksissa oikeutettuja samoihin työehtoihin 

167  Berglund ym. 2017.

168  moland & Bråthen 2019. 



28

kuin vakituiset työntekijät.169

Tämä johtuu joillekin työntekoon liittyvil-
le etuuksille asetetuista työsuhteen kestoon 
perustuvista vähimmäisajoista, ulkoistuksiin 
liittyvistä pitkistä työsuhteen ketjutuksista, 
palkkatyösuhteiden korvaamisesta joissakin 
tapauksissa yrittäjyydellä ja työttömyysturvan 
kelpoisuusehtojen kiristämisestä. Samaan 
suuntaan vaikuttaa etenkin joillakin palve-
lualoilla vallitseva alhaisen järjestäytymisas-
teen, osa-aikatyöpainotteisuuden, maahan-
muuttajien työehtotietovajeen ja työsuhteen 
loppumisen pelon yhdistelmä.170

Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa maahan-
muuttajien huono asema työmarkkinoilla 
näkyy silpputöinä etenkin järjestäytymättö-
millä aloilla. Sama koskee ulkomailta Norjaan 
lähetettyjä työntekijöitä. Ilmiö on levinnyt 
ainakin Tanskassa myös koulutettujen maa-
hanmuuttajien keskuuteen.171 Kannattavuus 
on revitty ainakin Norjan majoitusalalla maa-
hanmuuttajataustaisten työntekijöiden sel-
känahasta alentamalla palkkoja.172

Silpputyöläiset ovat Norjassa, Ruotsissa ja 
Tanskassa järjestäytyneet pienemmässä mit-
takaavassa kuin vakinaisissa työsuhteissa 
työskentelevät.173 Tällaisten rakenteellisten 
epätasa-arvoisuutta lisäävien tekijöiden 
poistamiseksi pitää vahvistaa kaikkien poh-
joismaisilla työmarkkinoilla työskentelevien 
ammatillisen järjestäytymisen edellytyksiä 
sekä työehtosopimusten ja lainsäädännön 
tasa-arvoa. Jälkimmäisestä käy esimerkiksi 
lähetettyjen työntekijöiden, mukaan luettu-
na vuokratyöntekijät, yhtäläisten työehtojen 
soveltamista parantava EU-direktiiviin perus-

169  rasmussen ym. 2016.

170  rasmussen ym. 2016.

171  ingelsrud ym. 2019, 288–290. 

172  iversen & aalen & jakobsen 2017.  

173  svalund & Berglund 2018; scheuer 2017.

tuva lakiehdotus174 sekä esitykset ammattiliit-
tojen ryhmäkanneoikeudesta ja luottamus-
miesten aseman parantamisesta175.

Työmarkkinoiden sukupuolinäkökulmasta 
tulisi myös pienten lasten vanhempien (ja 
omaishoitajien) voida päättää itsenäisesti 
työajoistaan. Tämä parantaa naisten työmark-
kina-asemaa ainakin niin kauan, kuin naisten 
ja miesten hoivavastuut jakautuvat perheiden 
sisällä epätasapainoisesti.

Tanskassa, Suomessa ja Ruotsissa esiintyy 
ongelma, joka on yhteinen kaikille EU-maille: 
naisenemmistöisillä aloilla työntekijöiden 
mahdollisuus päättää työajoistaan on sel-
västi pienempi kuin sukupuolirakenteeltaan 
tasapainoisilla aloilla. Suomi ja Ruotsi edus-
tavat tässä kysymyksessä EU:n keskitasoa ja 
Tanskassa sukupuolivääristymä on jopa EU-
vertailussa keskimääräistä suurempi.176

Ruotsissa sekä isien että äitien valmius lyhen-
tää työaikaansa on suurempi naisvaltaisilla 
kuin miesvaltaisilla aloilla, ja kaikki työaikaa 
lyhentävät pitävät sitä riskinä työuralla.177 
Norjassa ja Ruotsissa työnorganisointikäy-
tännöt johtavat naisvaltaisella hoitoalalla osa-
aikaisten työntekijöiden työtuntien vaihte-
luun, mutta miesvaltaisilla teknisillä aloilla 
vastaava jousto saavutetaan määräaikaisten 
työntekijöiden käytöllä.178 Norjassa on ha-
vaittu määräaikaisten työsuhteiden johtavan 
parempaan työmarkkina-asemaan miehillä 
kuin naisilla.179

Silpputyöntekijöiden oikeuksien parantami-
sessa on Pohjoismaissa paljon tekemistä. Silp-
putyön ongelmiin puuttuminen olisi tehokas 

174  He 71/2020.

175  Kainulainen 2020.

176  Chung 2019.

177  Grönlund & Öun 2018.  

178  svalund & peixoto & Dølvik & jesnes 2018.

179  svalund & Nielsen 2017.
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keino myös maahanmuuttoon ja sukupuoleen 
liittyvien työelämän epätasa-arvoisten raken-
teiden korjaamiseen.

T yöA i k A-
j o u S TAV u u d e S TA 
T yöA jA n 
ly h e n Tä m i S e e n 
p o h j o i S m A i S i l l A 
T yö m A R k k i n o i l l A

Työajan lyhentäminen on kuulunut pohjois-
maisen työväenliikkeen keskeisiin tavoittei-
siin. Tarkoituksena on ollut saada työnte-
kijöille osuus työn tuottavuuden noususta. 
1990-luvun alkuun mennessä Tanskassa ja 
Suomessa työaika oli alle 40 tuntia viikossa 
siinä missä Ruotsissa ja Islannissa oli käytös-
sä 40 tunnin työviikko. Norjassa 40 tunnin 
lakisääteisen työviikon korvaa nykyään mo-
nissa työehtosopimuksissa 37 tai 38 tunnin 
viikkotyöaika180.

Ruotsissa oli jo mukauduttu 1980-luvulla vi-
rinneisiin työnantajien työaikajoustovaati-
muksiin. Suomessakin metalliteollisuuden 
työmarkkinaosapuolet sopivat alalle jousta-
vammat työajat Ruotsin tapaan saman vuo-
sikymmenen aikana.181

1990-luvulla Suomen ja Ruotsin ay-liikkeet 
pyrkivät lisäämään yksilöllisiä työntekijäläh-
töisiä työaikajoustoja yleisen työajan lyhentä-
misen sijaan. Ne pyrkivät turvaamaan talous-
laman voimakkaasti vähentämää työvoiman 
kysyntää välttämällä työajan lyhentämisiä 
ja sopeutumalla osaan työnantajalähtöisistä 
työehtojoustoista.182

180  Basics of Norwegian Labour Law. NHo.

181  outinen 2020c; Lund 2019.

182  outinen 2020c; Lund 2019.

Suomalaiset teollisuuden työaikakokeilut to-
distivat 1990-luvulla työnantajille kannatta-
vaksi siirtyä kahdeksan tunnin työajasta 6+6 
tunnin työvuoroihin palkkatasoa alentamat-
ta. Sen sijaan 1980-luvun Ruotsissa julkisen 
sektorin edustajat pelkäsivät työajan lyhen-
tämisen johtavan julkisten palvelujen heik-
kenemiseen.183

Toisaalta Ruotsissa on yksityisellä hoitoalalla 
havaittu, että työaikaa on mahdollista lyhen-
tää ainakin joissakin tehtävissä kahdeksas-
ta kuuteen tuntiin palkkatasoa alentamat-
ta. Samat työtehtävät hoituvat lyhyemmässä 
ajassa ja lisääntynyt vapaa-aika auttaa työn 
kuormittavuuden lisääntymisestä huolimatta 
parantamaan työntekijöiden hyvinvointia.184 
Tutkimustuloksen tieteellinen todistaminen 
vaatisi toki vielä kattavampia ja pidempiai-
kaisia kokeiluja.

Vaatimukset työajan yleisestä lyhentämisestä 
ovat joka tapauksessa realistisia työvoiman 
suuren määrällisen ylitarjonnan ja ilmaston-
muutoksen torjumistarpeen185 vuoksi. Tällä 
tavalla olisi mahdollista lisätä Suomessa poh-
joismaisessa tarkastelussa vallitsevaa julkisen 
sektorin työvoimavajetta, lisätä tuottavuut-
ta sekä teollisuudessa että palvelualoilla ja 
voittaa yksityisille palvelualoille Ruotsissa jo 
1990-luvulla pesiytynyt työnantajakeskeinen 
joustokulttuuri186. Näin työn tuottavuushyö-
dyt olisivat valjastettavissa yksilöllistä jous-
tavuutta korostavaa EU:n työaikadirektiivi-
normistoa187 paremmin julkisiin palveluihin 
ja johtaisivat työn hedelmien oikeudenmu-
kaisempaan jakamiseen.

183  outinen 2020c; Lund 2019.

184  Danielsson & Zakrisson 2019.

185  Vrt. sinisalo 2020.

186  outinen 2020c.

187  uusi työaikalaki pähkinänkuoressa. työ- ja elin-
keinoministeriö.
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d e m o k R AT i A A  jA 
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T yö e h To S o p i m u S -
jä R j e S T e l m i i n 

Joustokeskustelu ulottui 1980-luvulla Suomes-
sa ja 1970-luvulla Ruotsissa työnantajien vaa-
timuksiin paikallisen sopimisen lisäämisestä. 
Työnantajat halusivat poiketa keskitetyissä 
kansallisen tason työmarkkinaneuvotteluis-
sa sovituista asioista, jotka koskivat palkko-
ja, työaikoja, irtisanomista ja työsuojelua.188

Tämä poikkesi työntekijäjärjestöjen vaatimuk-
sista lisätä yritysdemokratiaa eli palkansaajien 
sananvaltaa yritysten toiminnassa. Ruotsissa 
yritysdemokratian laajentaminen on merkin-
nyt työntekijöiden edustajien myötämäärää-
misoikeutta eli tasavertaista päätösvaltaa esi-
merkiksi alihankkijoiden käyttöön liittyvissä 
kysymyksissä ja työntekijöiden ensisijaista 
oikeutta tulkita riitatilanteissa paikallisten 
sopimusten sisältöä189.190

Norjassa työntekijöillä on ollut vuodesta 1972 
lähtien oikeus nimittää edustajansa yritysten 
johtokuntiin, vaikka tämä toteutuu vain vii-
desosassa yrityksistä ja oikeutta on käytetty 
viime aikoina vähemmän.191 Siellä osallistu-
misjärjestelmät ovat kuitenkin pitkälti suun-
tautuneet arvonluomisen edellytysten paran-
tamiseen yrityksissä, koska työnantajilla on 
vahva työnjohto-oikeus.192Ruotsissa vaikutus-
valtaiset teknologiateollisuuden työnantajat 
onnistuivat solmimaan metallityöväen liiton 
kanssa alakohtaisen valtakunnallisen työehto-
sopimuksen vuonna 1983. Se merkitsi irtiottoa 
keskitetystä sopimuskulttuurista ja Ruotsin 

188  Kärrylä 2019, 461–479; outinen 2015, 221; 
Lundh 2002, 237–270; thörnqvist 1998.

189  murto 2016.

190  Kärrylä 2019; pontusson 1992.

191  Hagen 2017; trygstad 2019, 14.

192  seierstad 2011.

solidaarisesta palkkapolitiikasta kokonaisuu-
teen sisältyneiden palkkajoustojen vuoksi.193 
Suomessa 1980-luku merkitsi alakohtaisten 
ja keskitettyjen työmarkkinaratkaisujen vuo-
rottelua.194 Ruotsissa puolestaan työnantajat 
irtisanoutuivat keskitetyistä työmarkkinarat-
kaisuista vuonna 1990.195

Suomen SAK:ta vastaava Ruotsin ammatilli-
nen keskusjärjestö LO myöntyi vuonna 1990 
keskitetyistä ratkaisuista luopumiseen sisäl-
tyneeseen ajatukseen siitä, että palkkojen ja 
osaamisen tulisi vastata jatkossa enemmän 
toisiaan. Tämä poikkesi Ruotsin solidaarisen 
palkkapolitiikan toisen maailmansodan jäl-
keisestä järjestelystä. Siinä palkankorotukset 
oli määritelty valmiiksi niin korkeiksi, että 
niitä kykenivät maksamaan vain kilpailuky-
kyisimmät yritykset196.197 

Suomessa ja Ruotsissa siirryttiin 1990-luvulla 
neuvoteltujen joustojen aikaan. Työnantaja-
järjestöt saivat työehtosopimuksiin kaipaa-
miaan joustoja ja työntekijäjärjestöt säilyt-
tivät oikeuden toimia sopimusosapuolina. 
Ruotsin työnantajat palasivat neuvottelemaan 
keskitetysti kansallisella tasolla työehdoista 
vuonna 1997. Tämä merkitsi kaikkien alojen 
työn hinnan asettamista teknologiateollisuu-
dessa sovittuun raamiin.198 Vastaava järjestely 
on otettu Suomessa käyttöön kangerrellen 
2010-luvulla.199

Pohjoismaiden sopimusjärjestelyissä on ero-
ja, mutta kaikissa maissa vientiteollisuuden 
kilpailukyvyn kannalta tärkeät teollisuusalat 
asettavat palkkaraamit myös muille aloille. 
Norjassa tämä on aiheuttanut matalapalk-

193  thörnqvist 1998, 271; elvander 1988, 78–80.

194  Bergholm 2018, 491–495.

195  elvander 2002, 199.

196  erixon 2003.

197  Benner 1997, 55.

198  outinen 2020c.

199  Laatunen 2020.
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ka-alojen palkkakehityksen jäämisen muista 
aloista jälkeen ja myös Tanskaan ja Ruotsiin 
verrattuna. Tämä johtunee työehtojen kahta 
muuta maata kapeammasta yleissitovuudes-
ta. Suomeen verrattuna sopimusjärjestelmät 
ovat kaikissa Skandinavian maissa hajaute-
tummat.200

Työmarkkinarakenteen pirstoutuminen eten-
kin Tanskan tapaan johtaa työntekijöiden 
edunvalvonnassa hankaluuksiin201. Työnteki-
jäjärjestöt pyrkivät vastaamaan tähän Tans-
kassa yhdistämällä vuonna 2018 paikallisen 
SAK:n ja julkisen sektorin palkansaajat yhteen 
keskusjärjestöön (FH). Toimenpide osoitti 
organisaatiorakenteiden muuttamisen han-
kaluudet, koska osa liitoista irtisanoutui jär-
jestelystä.202

Ei siis ole ihme, että Suomessakin työnantajat 
ovat historian saatossa vaihtelevalla menes-
tyksellä pyrkineet irtautumaan keskusjär-
jestöjen välisestä sopimisesta, vahvistamaan 
asemiaan yhdistämällä keskusjärjestöjään 
ja horjuttamaan työehtosopimusten yleissi-
tovuutta.203

Toinen haaste työmarkkinasopimisen kulttuu-
rille on siinä, miten vuokratyön ja alustatyön 
tapaiset järjestelyt vaikuttavat paikalliseen 
sopimiseen. Näissä työmuodoissa työntekijät 
eivät ole aina sopimusteknisesti työntekijöitä 
vaan usein itsensä työllistäjiä tai yrittäjiä204.

200  Nergaard & alsos & seip 2016; asi 2013.

201  olberg 2017. 

202 andersen & Hansen 2019.

203  Wuokko ym. 2020.

204  trygstad ym. 2019, 54–55.

Selkeämpi lainsäädännöllinen rajanveto yrit-
täjiin ja työntekijöihin rinnastettaviin itsensä 
työllistäjiin toisi selkeyttä sekä työsuhteisiin 
että sosiaaliturvaan. Työnantajat saavat koh-
tuutonta hyötyä käyttäessään työn ja yrittäjyy-
den rajapinnalla esiintyvää harmaata aluetta 
hyväkseen työmarkkinoilla.

Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeinen talous-
kuripolitiikka ja valtion roolin korostuminen 
työmarkkinaosapuolten kustannuksella ovat 
heikentäneet Pohjoismaissa sukupuolten vä-
listä tasa-arvoa kodeissa ja työmarkkinoilla. 
Julkisen sektorin yksityistäminen, markkina-
ehtoistaminen ja ulkoistukset ovat heikentä-
neet etenkin naisten ja muiden vähemmistö-
asemassa olevien, kuten maahanmuuttajien, 
työehtoja ja työllistymisen edellytyksiä. Osa 
heistä on ajautunut tästä syystä epävarmem-
man alustatalouden piiriin.205

Silpputyöläisten järjestäytymisasteen nosta-
minen, työajan yleinen lyhentäminen ja työ-
paikkademokratian parantaminen olisivat 
kestävimmät lääkkeet työnantajien vallan ja 
työnantajalähtöisten joustojen lievittämiseen 
pohjoismaisilla työmarkkinoilla. Näiden toi-
menpiteiden toteutuminen edellyttää talou-
den valtiollisen sääntelyn ja työntekijöiden 
globaalin solidaarisuuden lisäämistä.

205  elomäki & Koskinen sandberg 2020.
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Irtisanomisten helppoutta ja työttömien ko-
vaa kontrollia kompensoi Tanskassa pohjois-
maisessa vertailussa pisimpään ja useimmille 
maksettava ansiosidonnainen päiväraha. Se 
nousee pienituloisimmilla jopa 90 prosenttiin 
edeltävistä ansioista.206

1990-luvun lopun Alankomaista ja Tanskasta 
EU:n työllisyyslinjauksiin vuonna 2007 levin-
nyt joustoturva (flexicurity) joutui Tanskaan 
kovaa iskeneen vuoden 2008 finanssikriisin 
seurauksena stressitestiin. Tuolloin huomat-
tiin järjestelyn voimistavan työllisyyden suh-
dannevaihteluja. Tosin nuoriso- ja pitkäai-
kaistyöttömyys ei Tanskassa tuolloin noussut 
eurooppalaiselle tasolle, vaikka molemmat 
suhdannelaskun vuoksi aluksi lisääntyivät.207

Anteliaan ansiosidonnaisen tason ajatellaan 
lisäävän joustoturvassa työntekijöiden val-
miutta vaihtaa työpaikkaa, heikon irtisano-

206  Danish flexicurity.

207  Bredgaard & madsen 2018.

missuojan parantavan yritysten kilpailukykyä 
ja kattavien työllistämistoimien edistävän 
elinikäistä oppimista.208

Järjestelmän tasapainoa heikensi Tanskan oi-
keistohallituksen vuonna 2010 tekemä päätös 
lyhentää ansiosidonnaisen työttömyysturvan 
enimmäismaksuaikaa neljästä kahteen ja puo-
leen vuoteen sekä pidentää ansiosidonnaiselle 
päivärahalle pääsyn ehtoa puolesta vuodesta 
vuoteen.209

Muutosten seurauksena 50 000–70 000 työ-
töntä menetti työttömyysturvansa vuosina 
2013–2015. Määrä on kymmenkertainen ver-
rattuna vaikutusarvioissa ennakoituun. Toi-
menpide johti myös ay-liikkeen vaatimaan 
parannuksia irtisanomisturvaan ja työntekijät 
välttelemään työpaikan vaihtoa.210

Tanskan kokemukset osoittavat, ettei työttö-
myysturvan leikkaamisen riskejä sovi aliar-
vioida myöskään suhteessa työmarkkinoiden 
joustavuuteen. Tanskan joustoturvassa on 
paljon muitakin ongelmia. Työttömyysturvan 
taso on jäänyt jatkuvasti jälkeen alimmis-

208  Bredgaard & madsen 2018.

209  Bredgaard & madsen 2018.

210  Bredgaard & madsen 2018.

Työttömyysturva4
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ta palkoista, ansiosidonnaista työttömyys-
turvaa saavien työttömien osuus on pudon-
nut 1990-luvun alusta 2010-luvun puoliväliin 
mennessä 80 prosentista 70 prosenttiin ja 
suurin osa ansiosidonnaiselta tippuneista 
on pudonnut 2010-luvulla kokonaan sosiaa-
liturvan piiristä.

Tanskan irtisanomissuoja on tasa-arvon 
kannalta ongelmallinen myös siksi, että laki 
turvaa valkokaulustyöntekijöille paremman 
suojan kuin duunareita koskettava työehto-
sopimuksiin kytketty joustoturvan irtisano-
miselementti.211

Tiukasti sanktioidut aktivointivaatimukset 
Tanskan työttömille perustuvat hallinnollis-
ta jäykkyyttä kasvattaviin talouspoliittisiin 
oletuksiin.212 Etuuksien leikkaaminen akti-
vointikeinona on johtanut Tanskassa työttö-
myysturvan heikentämiseen etenkin sairailla 
työttömillä. Oikea vaihtoehto olisi tanska-
laisten tutkijoiden mukaan ollut viimeksi 
mainitun ryhmän pääsy varhaiseläkkeelle tai 
osatyökykyisyyden tukeminen, mitä Suomes-
sakin on ehdotettu213.214

Niin ikään leikkauksiin perustuva aktivointi 
on heikentänyt vuoden 2009 tilastojen mukaan 
erityisesti sellaisten vähän koulutettujen, joi-
den tuottavuus ei yllä minimipalkan tasolle, 
työttömyysturvaa. Sekä sairaille että vähän 
koulutetuille negatiiviset taloudelliset kan-
nusteet ovat väärä työllisyyslääke. Negatiiviset 
kannusteet aktivoitumisen sijaan lannistavat 
työttömiä, joiden luottamus omiin kykyihinsä 
vaadittavissa toimenpiteissä on alhainen.215

Maahanmuuttajat eivät ole syntyperäistä vä-
estöä huonompia aktivoitumaan. Naisten 

211  Bredgaard & madsen 2018.

212  Boulus-rødje 2019.

213  oivio & Kerätär 2018.

214  Hussain & ejrnæs & elm Larsen 2020.

215  Hussain & ejrnæs & elm Larsen 2020.

aktivoitumista heikentää miehiä alhaisempi 
palkkataso. Tästä syystä naiset jäävät miehiä 
helpommin hoitamaan lapsia.216 Näin ollen 
Tanskan joustoturvan heikko irtisanomissuoja 
ei sellaisenaan ole hyvä esimerkki Suomelle 
silloin, jos samaan aikaan heikennetään työt-
tömien turvaa ja kuritetaan työmarkkinoilla 
heikoimmilla olevia ryhmiä.

Euroopan komission joustoturvamalli on myös 
rakennettu enemmän työnantajien kuin työn-
tekijöiden toiveita myötäileväksi.217 Joustojen 
ja turvan tasapainon sijaan turva ajateltiin 
siinä valtavirtatieteen eurooppalaisen version 
tapaan joustojen seuraukseksi.218

Joustot ovat ohittaneet turvan myös jousto-
turvan lähtömaan Alankomaiden työmarkki-
noita ohjaavissa käytännöissä. Joustoturvaa 
vastaan puhuu koko kansantaloudenkin nä-
kökulmasta se, että järjestely syvensi taantu-
maa sitä soveltaneissa OECD-maissa vuonna 
2009 puhjenneen finanssikriisin aikana.219

R e i l u m p i 
k A S S A p o h jA i n e n 
T yöT Tö m y y S VA k u u T u S 
l i S ä i S i  T u R VA A 
T yö m A R k k i n o i l l A

Suomella (45 prosenttia) on matkaa muiden-
kin Pohjoismaiden kuin Tanskan (jopa 90 %) 
ansiosidonnaisen päivärahan korvaustasoi-
hin (ennen veroja). Norjassa ansioon sidottu 
päiväraha kompensoi alimmista palkoista 
62,4 prosenttia.220 Ruotsissa vastaava osuus 

216  Hussain & ejrnæs & elm Larsen 2020.

217  Laukkanen 2008.

218  tanglan 2011.

219  tanglan 2011.

220  Norway - unemployment benefit. employment, 
social affairs & inclusion, european Commission.
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pieni- ja keskituloisilla on 70‒80 (200 työt-
tömyyspäivän jälkeen 60‒70).221 Islannissa 
työtön voi oltuaan työttömänä kaksi viikkoa 
saada kahden ja puolen kuukauden ajan an-
siosidonnaista päivärahaa. Sen taso on yhtä 
suuri kuin hänen palkkansa ennen työttö-
myyden alkua.222 

Viimeistään koronakriisi osoitti tarpeen hel-
pottaa ansiosidonnaiselle työttömyysturvalle 
pääsyä ja sen piirissä pysymistä. Suomi seu-
rasi kesällä 2020 Norjaa223 ja Tanskaa224 sii-
nä, että koronalainsäädännön nojalla ei voi 
toistaiseksi pudota ansioon sidotulta työt-
tömyyspäivärahalta. Islannissa on kolmen 
vuoden enimmäisaika työttömyyspäivärahan 
saamiselle.225 Ruotsissa enintään 300 päivää 
(14 kuukautta) perheettömälle ja 450 päivää 
(19 kuukautta) perheelliselle maksettavasta 
ansiosidonnaisesta työttömyyspäivärahasta 
kuluu maalis‒joulukuussa 2020 vain neljä 
kuukautta.226

Suomessa ansiotyössäoloehto lyhennettiin 
väliaikaisesti 26 viikosta 13 viikkoon sellaisil-
la työnhakijoilla, jotka olivat olleet vähintään 
viikon työssä 1.3.2020 jälkeen.227 Ruotsissa 
työssäoloehto täyttyy koronasyystä, kun työn-
hakija on tehnyt töitä 40‒60 tuntia kuukau-

221  ersättningsnivån i a-kassan. akademikernas a-
kassa.

222  iceland security.

223  utvidet dagpengeperiode for personer som 
nærmer seg maksgrensen. regjeringen.no <https://
www.regjeringen.no/no/aktuelt/utvidet-dagpengepe-
riode-for-personer-som-narmer-seg-maksgrensen/
id2695474/> (6.8.2020).

224  aftale om hjælpepakker til lønmodtagere og 
virksomheder mv. i forbindelse med gradvis genåb-
ning af Danmark. 18. april 2020. finansministeriet 
<https://fm.dk/media/17874/aftale-om-hjlpepakker-
til-lnmodtagere-og-virksomheder-mv-i-forbindelse-
med-gradvis-genbning-af-danmark-1.pdf> (6.8.2020).

225  iceland security.

226  arbetsförmedlingen, corona.

227  Kela koronainfo.

dessa työttömyyttä edeltäneen vuoden aikana 
vähintään puolen vuoden ajan.228 Tavallisesti 
ehtona on 80 tunnin palkkatyö vastaavana 
ajanjaksona.229

Muissa Pohjoismaissa kuin Suomessa työt-
tömyysvakuutuksen piiriin pääsee työtulojen 
perusteella, mikä sopii paremmin silpputyö-
läisille. Norjassa ansiosidonnaiselle päivära-
halle pääsee, jos työttömäksi jääneen vuosi-
tulot ylittävät vajaat 7000 euroa.230 Tanskassa 
on samantasoinen tuloraja osa-aikaisille ja 
n. 10 000 euroa kokoaikaisille työntekijöille 
(tarkastelujakso kolme vuotta).231

Ruotsissakin työttömyysturvakomitea ehdot-
ti kesällä 2020 siirtymistä aikaperusteisesta 
tuloperusteiseen työssäoloehtoon.232 Tosin 
Islannissa ansiosidonnaista työttömyyse-
tuutta maksetaan suhteessa edeltäneen työ-
suhteen pituuteen.233 Sekin suosisi silppu-
työläisiä enemmän kuin Suomen malli, jossa 
kannustetta liittyä liittojen työttömyyskassoi-
hin heikentävät alhaiset palkat, epätyypilli-
set työajat ja yksityisen YTK-kassan alemmat 
vakuutusmaksut234.

Kokoomus235 ja työnantajat236 haluaisivat 

228  om ersättningen. akademikernas a-kassa; ar-
betsförmedlingen, corona.

229  Grundregler för a-kassa. akademikernas a-kas-
sa.

230  arbeidsledig. Nav.

231  Danish unemployment insurance funds.

232  sou 2020: 37, 256–257.

233  iceland security.

234  shin & Böckerman 2020.

235  Kokoomus muutti kantaansa ja vaatii nyt an-
siosidonnaista kaikille: ”tämä järjestelmä ei ole oi-
keudenmukainen”, sanoo elina Lepomäki. Helsingin 
sanomat 10.7.2020 <https://www.hs.fi/politiikka/art-
2000006566858.html> (7.8.2020).

236  eK muutti kantaansa: kannattaa kaikille ansiosi-
donnaista työttömyysturvaa – saK ja sttK kritisoivat 
suunnanmuutosta. yle uutiset 20.7.2020 <https://yle.
fi/uutiset/3-11456264> (7.8.2020).
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siirtyä Suomessa Norjan mallin mukaiseen 
yleiseen työttömyysvakuutukseen237. Tämä 
ei ole valtanäkökulmasta ihme, koska Norjan 
muita Pohjoismaita alhaisemman järjestäy-
tymisasteen (noin 50 %) syyksi on arvioitu 
maasta pohjoismaisessa vertailussa puuttuvat 
ammattiliittokohtaiset työttömyyskassat238. 
Tanskassa239 ja Ruotsissa240 ansioon sidot-
tu päiväraha maksetaan Suomen241 tapaan 
työttömyyskassojen jäsenille ja Islannissa242 
alueellisista työttömyyskassoista.

Ruotsissa vuosina 2006–2014 hallituksessa is-
tunut porvariallianssi onnistui vähentämään 
huomattavasti työttömyyskassojen jäsenmää-
rää kiristämällä päivärahan saamisen ehtoja 
ja nostamalla kassojen jäsenmaksuja. Ammat-
tiliitot onnistuivat kuitenkin ylläpitämään 
järjestäytymisastetta lisäämällä täydentäviä 
työttömyysvakuutuksia liittojen työttömyys-
kassoihin lähes puolelle työvoimasta.243

Näin tapahtui siitä huolimatta, että Ruotsis-
sa sallittiin myös liittoihin kuulumattoman 
kassan (Alfa-kassa) toiminta vuonna 1998. 
Sen sijaan Suomessa ammattiliittojen työt-
tömyyskassoja on rapauttanut liittoihin si-
toutumaton kassa (YTK). Tanskassa samaan 
suuntaan on vaikuttanut kassojen välisen 
kilpailun salliminen yli toimialarajojen.244

Ruotsissakin täydentävien työttömyysvakuu-
tusten kilpailu heikentää ammattiliittojen 
välistä solidaarisuutta ja siten ammattiyh-
distystoiminnan kollektiivista luonnetta. Se 
on johtanut myös kattavampaan työttömyys-

237  oeCD Norway 2018.

238  ingelsrud ym. 2019, 291.

239  Danish unemployment insurance funds.

240  arbetslöshetsförsäkringen. informationsveri-
ge.se.

241  työttömyyskassat ja jäsenyys. tyj.

242  iceland unemployment Benefits.

243  Høgedahl Kongshøj 2017.

244  Høgedahl Kongshøj 2017.

turvaan korkeammin koulutetuilla aloilla.245

Ruotsissa allianssin työttömyysturvaleikka-
uksiin lukeutui myös osa-aikaisten työnte-
kijöiden työttömyysturvan rajoittaminen 75 
päivään. Se on yhdessä alhaisemman järjes-
täytymisasteen kanssa kannustanut palve-
lualoilla silpputöiden teettämiseen ja hei-
kentänyt työntekijöiden järjestäytymisen 
edellytyksiä.246

Näin ollen yleiseen työttömyysvakuutukseen 
siirtymistä oikeudenmukaisempaa olisi pie-
nituloisten korkeampien kassamaksujen ta-
saaminen ja päivärahan tason nostaminen. 
Alimmat ansiosidonnaiset päivärahat kun 
eivät yllä Suomessa kohtuulliseen toimeen-
tulominimiin247 ja keskimääräiset maksetut 
ansiopäivärahat ylittävät juuri ja juuri köy-
hyysrajan (60 prosenttia mediaanitulosta)248.

köy h y y T Tä 
y l l ä p i TäVä S Tä 
p e Ru S T u R VA S TA 
T yö u R A n 
T u R VA k e Tj u u n

Perusturvan alhainen taso on kaikkien pohjois-
maisten hyvinvointivaltioiden Akilleen kanta-
pää. Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea 
on moittinut tästä Suomea sekä huomauttanut 
Ruotsia, Tanskaa ja Norjaa. Osa ongelmaa 
on perusturvan rakenteellinen jakautuminen 
syyperusteisiin ja niitä täydentäviin etuuksiin 
(toimeentulotuki ja asumistuki).249

245  Lindellee 2018; Bengtsson 2020.

246  Lindellee 2018; Bengtsson 2020.

247  perusturvan riittävyyden arviointiraportti 
2015–2019, 89.

248  Koivuranta 2020.

249  tervola & ilmakunnas & moisio 2019.
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Jälkimmäisiä maksetaan kuitenkin kotitalo-
uskohtaisesti eikä henkilökohtaisesti250, mikä 
yhdessä toimeentulotuen rankan harkinnanva-
raisuuden kanssa heikentää henkilökohtaisia 
perusoikeuksia perheiden sisällä. Toimeen-
tulotukeen ovat Pohjoismaissa251 oikeutettuja 
monet työttömät, mikä vahvistaa käsitystä 
epäinhimillisestä työttömyysturvajärjestel-
mästä.

Tähän on syynä mahdollisten karenssien li-
säksi se, että täydentävätkään etuudet eivät ta-
vallisesti riitä turvaamaan perusturvan varassa 
elävälle Suomessa kohtuullista minimikulutus-
ta. Pohjoismaisessa vertailussa vain Tanskassa 
pitkäaikaistyöttömien nettokorvausasteet ovat 
Suomea korkeammat.252

Työmarkkinatuki ja muu perusturva takaisi-
vat Suomessa mahdollisuuden kohtuulliseen 
minimikulutukseen, jos sen taso olisi noin 
tuhat euroa henkilöltä. Määrään vaikuttavat 
etenkin asumiskulut ja sitä kautta asumis-
tuen säädökset. Vaihtoehtoisesti jokaiselle 
Suomessa sosiaaliturvan piiriin kuuluvalle 
tulisi taata kohtuullisten asumismenojen kat-
tamisen jälkeen reilun kuudensadan euron 
kuukausitulot.253

250  tanhua & Kiuru 2019; statistik om ekonomiskt 
bistånd 2018. socialstyrelsen 2019; Norway – finan-
cial assistance. employment, social affairs & inclu-
sion. european Commission; Kontanthjælp – hvis du 
er 30 år eller derover. Borger.dk; yleinen asumistuki. 
Kela; Bostadsbidrag; Beregning av bostøtte. Husban-
ken; Housing benefit. lifeindenmark.dk; Housing be-
nefits. island.is.

251  tanhua & Kiuru 2019; socialstyrelsen 2019; 
social assistance. statistics Norway; unemployed 
persons (seasonally adjusted) by benefits, sex and 
age, time and seasonal adjustment and actual figures. 
statistics Denmark.

252  perusturvan riittävyyden arviointiraportti 
2015–2019, kansainvälinen vertailu luku 6.

253  perusturvan riittävyyden arviointiraportti 
2015–2019; Kananen ym. 2019.

Tätä puoltaa myös työsuhteiden katkonaisuu-
desta kertova tieto siitä, että työttömistä suu-
rempi osa on saanut viime vuosina työmarkki-
natukea kuin ansiosidonnaista päivärahaa254. 
Tämä takaisi myös sen, että ainoastaan tulo-
köyhyydestä kärsivien perusturvan saajien 
ei tarvitsisi turvautua toimeentulotukeen.255

Alle puolet työttömistä saavuttaa kelpoisuu-
den ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan 
myös Ruotsissa256 ja Norjassa257. Vain jousta-
vien työmarkkinoiden Tanskassa ansiosidon-
naista on vastapainoksi saanut viime aikoina 
noin neljä viidestä työttömästä258. 

Ruotsissa työttömien matalaa perusturvaa259 
kompensoi työ- ja kehittymistakuu. Se takaa 
pitkäaikaistyöttömien oikeuden työvoimapo-
liittisiin toimenpiteisiin ja ansiosidonnaisen 
päivärahan suuruisen aktivointituen maksa-
misen siihen asti, kunnes töitä löytyy.260 Tämä 
on ratkaiseva ero työntekijöiden taloudelli-
sen turvan kannalta niissä tilanteissa, joissa 
työntekijälle on syntynyt oikeus ansiosidon-
naiseen päivärahaan.

Ruotsin hallitus tosin pyrkii 15.6.2020 val-
mistuneen työttömyysturvaa koskevan komi-

254  tilasto suomen työttömyysturvasta 2018. Kela.

255  perusturvan riittävyyden arviointiraportti 
2015–2019; Kananen ym. 2019.

256  arbetslöshetsrapporten 2020. akademiker-
nas a-kassa <https://arbetsloshetsrapporten.se/> 
(3.7.2020).

257  mottakere av dagpenger. januar - mai 2020. 
NaV.

258  statistics Denmark aus07.

259  regeringskansliet. pressmeddelande från ar-
betsmarknadsdepartementet: en lägsta nivå för 
grundbeloppet i a-kassan införs <https://www.reger-
ingen.se/pressmeddelanden/2020/04/en-lagsta-niva-
for-grundbeloppet-i-a-kassan-infors/> (1.7.2020).

260  arbetsförmedlingen. jobb- och utvecklingsga-
rantin; ersättningar till deltagare i arbetsmarknads-
politiska insatser. Vägledning 2017:2 Version 5. för-
säkringskassan 2019.
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teanmietinnön mukaan poistamaan ansiosi-
donnaisen työttömyysturvan takuun osana 
aktivointitukea. Se ei kuitenkaan sulje pois 
mahdollisuutta järjestää vastaava turva muu-
ta kautta kuin osana työttömyysturvajärjes-
telmää.261

Yksi vaihtoehto tähän olisi Suomessa vuosina 
1987‒1992 voimassa ollut pitkäaikaistyöttö-
mien työllistämistakuu. Se takasi yli vuoden 
työttöminä olleille tai toistuvaistyöttömille 
työpaikan puoleksi vuodeksi ja siten pysy-
misen ansiosidonnaisen työttömyysturvan 
piirissä.262

Vähintään säällisen toimeentulon takaavan 
työllistämistakuun263 puolesta etenkin talo-
udellisten taantumien aikana puhuu seitse-
mänvuotisiin aikasarjoihin perustuva tut-
kimustulos suomalaisilta työmarkkinoilta 
1990- ja 2000-luvulta. Se vahvistaa aiempia 
tutkimushavaintoja siitä, että huonoina talo-
udellisina aikoina työnsä menettävät, etenkin 
ikääntyneet, kärsivät työttömyydestä selvästi 
muita enemmän264. Ilmiö kosketti 1990-luvun 
Suomessa yksityisellä sektorilla etenkin pie-
nituloisimpia ja naisia. Se aiheutti tulonme-
netyksiä ja tulojen epävakautta.265

Norjassa pitkäaikaistyöttömät ovat yksi niistä 
ryhmistä, jotka pääsevät ensisijaisesti työlli-
syyttä edistäviin toimiin. Minkäänlaista työl-
listämis- tai työllistämistoimitakuuta maassa 
ei kuitenkaan kaikille työttömille ole käytös-
sä.266 Norjassa ansiosidonnaiselta työttömyys-

261  ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkring-
en. Betänkande av utredningen om en ny arbetslös-
hetsförsäkring för fler, grundad på inkomster. statens 
offentliga utredningar sou 2020:37, 24.

262  outinen 2015, 155–157, 210–213, 236–237.

263  peltola 2016.

264  jolkkonen ym. 2017.

265  Korkeamäki & Kyyrä 2014; jolkkonen ym. 2017, 
90.

266  arbeidsmarkedstiltak. regeringen.no.

turvalta tai harjoittelutuelta putoava työtön 
putoaa toimeentulotuen varaan vuoden (pie-
nemmät tulot) tai kahden vuoden (suuremmat 
tulot) työttömyysjakson jälkeen.267

Tanskan joustoturvan kantava työvoimapo-
liittinen ajatus on työttömien kannustaminen 
töihin kaikin mahdollisin keinoin. Työkalu-
pakkiin kuuluu aktiiviselle työvoimapolitii-
kalle ominaisia porkkanoita, kuten koulu-
tus ja palkkatuen maksaminen työttömän 
työllistäville työnantajille. Työttömyysturvan 
anteliaisuutta Tanskassa parantaa enimmil-
lään 90 prosenttiin palkasta nousevan tason 
lisäksi se, että työttömyyskorvauksen suuruus 
määritellään 12 korkeimman tulokuukauden 
perusteella kahden vuoden tarkastelujakson 
aikana.268

Näin lyhytaikaisen matalapalkkaisen silp-
putyön vastaanottaminen ei alenna parem-
pipalkkaisesta työstä työttömäksi jääneiden 
työttömyysturvan korvaustasoa. Tanskassa 
tulosidonnaista työttömyyspäivärahaa voi 
saada pohjoismaisessa vertailussa pitkään eli 
kaksi vuotta. Jaksoa on mahdollista pidentää 
vuodella tekemällä töitä puoli vuotta työttö-
myysjakson aikana.269

Toisaalta Tanskan joustoturvajärjestelmästä 
puuttuu työllistämistakuun elementti. Työttö-
myysturva ja jopa toimeentulotuki ovat täyn-
nä negatiivisia taloudellisia sanktioita heille, 
jotka eivät onnistu löytämään tuettunakaan 
töitä tanskalaisilta työmarkkinoilta.270

Islanti eroaa muista Pohjoismaista (Ruotsia 
lukuun ottamatta) siinä, ettei siellä ole val-
tiollista perusturvaa, joka taattaisiin kaikille 
työkykyisille työttömille perhetilanteesta riip-
pumatta.  Siellä pitää olla kaksi vuotta ilman 

267  oeCD Norway 2018.

268  Danish flexicurity.

269  Danish flexicurity.

270  Danish flexicurity.
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työttömyysturvaa ja vähintään puoli vuotta 
töissä ennen, kuin työttömyyspäivärahalta 
pudonnut työtön voi palata työttömyystur-
van piiriin. Väliaikana työttömällä saattaa 
olla oikeus kotitalouskohtaiseen toimeentu-
lotukeen.271

Tätä kompensoi työttömyyden alkuvuosina 
se, että Islanti maksaa työttömälle enintään 
kaksi vuotta ja yhdeksän kuukautta 1800 eu-
roa peruspäivärahaa.272 Suomen hintatasoon 
suhteutettuna tämä vastaa Reykjavikissa rei-
lua tuhatta euroa273.

Palkkatyön ensisijaisuuden ja palkalla an-
saitun elannon ajatusta on Pohjoismaissa 
rapauttanut myös työssäkäyvien köyhien ole-
massaolo. Vuonna 2017 työssäkäyviä köyhiä 
oli Ruotsissa 6,9 %:ssa kotitalouksista274 ja 
Suomessa 2,7 % työvoimasta275. Tanskassa 
työssäkäyvien köyhyysaste oli samaan aikaan 
noin 5,5 %276. Norjassa työvoimasta, jolla on 
töitä enintään viidesosa verrattuna kokoai-
katyöntekijöihin, noin kolmasosan tulot alit-
tivat vuonna 2015 EU:n köyhyysrajan (alle 60 
prosenttia mediaanitulosta)277.

VM peräänkuulutti vaalien alla aktiivisel-
ta työvoimapolitiikalta sitä, että tukitoimet 
kohdistuisivat mahdollisimman tehokkaasti 
työttömiin, jotka eivät ilman niitä työllistyisi. 

Perustelu merkitsisi loogisesti loppuun vie-
tynä aktiivisen työvoimapolitiikan resurs-
sien suuntaamista pitkäaikaistyöttömiin ja 
Ruotsin työ- ja kehittymistakuun tapaisen 
työllistämistakuujärjestelmän käyttöönot-

271  iceland security. 

272  iceland unemployment Benefits.

273  reykjavikin hintataso. Lomalista.fi.

274  Nelson & fritzell 2019.

275  Kangas & Kalliomaa-puha 2019.

276  peña-Casas ym. 2019, 22.

277  Lande & thorsen 2018. statistics Norway 2018, 
19, 77.

toa Suomessa. 

Täystyöllisyydestä oli tullut Pohjoismaissa uto-
piaa jo koronakriisiä edeltäneen nousukauden 
aikana.278 Tästä syystä kaikille Pohjoismai-
den kansalaisille tulisi taata työllistämista-
kuiden tai perusturvan korottamisen avulla 
säännölliset, kohtuullisen minimikulutuksen 
takaavat tulot.

i T S e n S ä  T yö l l i S TäV i l l e 
T yöT Tö m y y S T u R VA

Ruotsin elinkeinoelämän ajatuspaja Timbro 
on huomannut, että pienyrittäjät vieroksuvat 
järjestäytymistä ja ovat yliedustettuina pieni-
tuloisten joukossa.279 Ruotsissa vasta valmis-
tuneessa komiteanmietinnössä ei nähdä tar-
vetta ulottaa työttömyysturvaa yksinyrittäjiin. 
Tämä johtuu siitä, että heidän työttömyytensä 
on vaikeasti valvottavissa ja tarkoituksena ei 
ole työttömyysturvalla kannatella kannatta-
matonta yritystoimintaa.280

Pienyrittäjien järjestäytymis- ja toimeentulo-
ongelmat on otettu tosissaan Tanskassa. Siel-
lä yrittäjät voivat vakuuttaa itsensä samois-
sa työttömyyskassoissa kuin palkansaajat. 
Järjestelyssä on voitettu Ruotsin komitean-
mietinnössä mainitut yksinyrittäjien työttö-
myysmäärittelyyn liittyvät ongelmat, koska 
tehdyn työn määrää arvioidaan ainoastaan 
tulojen perusteella.281 Kannattamatonta yri-
tystoimintaa ei näin ollen tueta.

Ruotsissa työttömyysturvaan ovat oikeutettuja 
ainoastaan sellaiset toimeksiantojen perus-
teella työskentelevät, joiden ei voida lähem-
mässä tarkastelussa katsoa toimivan itsenäi-

278  Logue 2019.

279  timbro: arbetsmarknad.

280  sou 2020: 37, 201–219.

281  Kananen ym. 2019, 36.
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sesti vaan toimeksiantajansa alaisuudessa.282

Muissa Pohjoismaissa viimeistään korona-
kriisi osoitti pienyrittäjien ja itsensä työl-
listäjien perusturvan puutteet. Suomessa 
väliaikaisesti maksettava yksinyrittäjien ja 
freelancereiden työmarkkinatuki on pohjois-
maisessa vertailussa vaatimaton.283 Tanskan

282  sou 2020: 37, 201–219.

283  outinen 2020e.

työttömyyskassamalli toisi työmarkkinoille 
silpputyön ja pienyrittäjyyden välimaastossa 
työskenteleville työntekijälähtöisiä jousto-
ja, joiden varassa olisi turvallista ottaa myös 
yrittäjäriskejä. Järjestely olisi Tanskan jous-
toturvan aktivointipakkoja ja suuryritysve-
toista irtisanomiskilpailukykyä työntekijä- ja 
pienyrittäjäkeskeisempi.



40

T yö h ö n 
l i i T T y Vä n  T u R VA n 
h e i k e n Tä m i n e n  l i S ä ä 
o i k e i S To p o p u l i S T i e n 
k A n n AT u S TA

Irtisanomissuojan ja työttömyysturvan hei-
kentämisellä oli yhteys äärioikeistolaisten 
puolueiden kannatuksen kasvuun Euroopan 
parlamentin vaaleissa vuosina 2004–2014.284 
Työttömyys lisäsi äärioikeiston kannatusta 
Euroopan maissa finanssikriisin seurauksena 
vuosina 2008–2013. Sama ilmiö oli havaitta-
vissa taloudellisen laskusuhdanteen aikana 
vuosina 1991–2013 silloin kun työttömyyskor-
vausten taso oli alhainen.285 Työmarkkina-ase-
man epävarmuus selittää oikeistopopulistien 
kannatuksen kasvua Suomen eduskuntavaa-
leissa 2010-luvulla.286 Duunarit ovat yhä suu-
remmassa määrin löytäneet oikeistopopu-
listiset ruotsidemokraatit myös Ruotsissa 
samalla, kun ammatillinen järjestäytymisaste 
on laskenut.287

284  Vlandas & Halikiopoulou 2016.  

285  Vlandas & Halikiopoulou 2019.

286  Wass & Kauppinen 2020.

287  therborn 2019, 70, 77–80, 154–155.

Ruotsidemokraatit pyrkivät Suomen kokoo-
muksen ja elinkeinoelämän288 tapaan yhdistä-
mään työttömyyskassat yhdeksi valtiolliseksi 
organisaatioksi. He pyrkivät näin heikentä-
mään ammattiyhdistysliikettä, koska liitto-
pohjaiset työttömyyskassat ovat vahvistaneet 
ay-liikkeen asemaa Pohjoismaissa289.

Ruotsidemokraattien tutkimuksissa tehot-
tomaksi havaittu työllistämiskeino olisi ak-
tiivisen työvoimapolitiikan korvaaminen 
yrityksille annetuilla verovähennyksillä. Mark-
kinavoimien edustajiksi ruotsidemokraatit 
ilmoittautuvat myös kannattaessaan yksityi-
sille toimijoille suurempaa roolia työnvälityk-
sessä, vaikka heidän pyrkimyksensä muuttaa 
julkisen sektorin osa-aikatyöt kokoaikatöiksi 
vastaa työntekijöiden etuja290. 

288  Kokoomus muutti kantaansa ja vaatii nyt an-
siosidonnaista kaikille: ”tämä järjestelmä ei ole oi-
keudenmukainen”, sanoo elina Lepomäki. Helsingin 
sanomat 10.7.2020 <https://www.hs.fi/politiikka/
art-2000006566858.html> (24.7.2020); eK muutti 
kantaansa: kannattaa kaikille ansiosidonnaista työt-
tömyysturvaa – saK ja sttK kritisoivat suunnan-
muutosta. yle uutiset 20.7.2020 <https://yle.fi/uuti-
set/3-11456264> (24.7.2020).

289  rothstein 1992; Western 1994.

290  sD työmarkkinat.
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Oikeistopopulismi siis heikentää työntekijöi-
den asemaa suhteessa työnantajiin ja vasem-
mistoa suhteessa oikeistoon, vaikka itsensä ja 
perheensä palkkatyöllä elättävän duunarin ja 
ahdistuneen työssäkäyvän keskiluokan291 edut 
ovat sovitettavissa huonosti yhteen työnan-
tajien valtaa pönkittävän oikeistopopulismin 
kanssa.

Pohjoismaisten oikeistopopulistien työväen-
luokkaisiin kannattajiin vetoaa nuiva propa-
ganda, joka sallii saunakaljat ja ilmastovou-
hotustulkintaa kannattelevat grillimakkarat 
vasta palkintona kovasta työstä292, sekä vie-
roksuu maahanmuuttajien elättämistä ja EU:n 
rahoittamista293. Todellisuudessa maahanmuut-
tajat ja keskimääräistä vähemmän koulutetut 
duunarit ovat Pohjoismaissa yliedustettuina 
pienituloisten silpputyöläisten joukossa.294 
Molempien yhteinen etu olisi vahva ammat-
tiyhdistysliike ja järjestäytyneen työväen glo-
baali solidaarisuus295.

Samaan joukkoon kuuluu perinteinen teol-
lisuustyöväki. Se on Ruotsissa yhdessä toi-
mihenkilöiden ja julkisen sektorin työnteki-
jöiden kanssa vahvemmin järjestäytynyt (yli 
70 %) kuin kaupan ja yksityisten palvelujen 
työntekijät (n. 50 %), mutta edustaa enää 16 % 
kaikista palkansaajista296. Näin ollen järjestäy-
tyneen työväen ja sitä edustavien puolueiden 
kohtalonkysymys on onnistua vaikuttamaan 
siihen, että kaikilla olisi oikeus elättää itsen-

291  outinen 2016.

292  ulkoministeri timo soini lyttää laihdutuk-
sen: ”Kaljasta en luovu!”. seiska 28.6.2018 <https://
www.seiska.fi/uutiset/ulkoministeri-timo-soini-
lyttaa-laihdutuksen-Kaljasta-en-luovu/1132777> 
(27.7.2020).

293  sD työmarkkinat; migration på rätt sätt. sD; en 
riktig utrikespolitik. sD; principprogram. Dansk fol-
keparti; prinsipp- og handlingsprogram 2017–2021. 
fremskrittspartiet.  

294  Berglund ym. 2020.

295  Vrt. Bengtsson & Vulkan 2018.

296  therborn 2019, 70, 77–80, 154–155.

sä omalla työllään ja mahdollisuus säällisen 
tasoiseen työttömyysturvaan talouskehityk-
sestä riippumatta297. Sivistyneistön arvokon-
servatiivisempiin duunareihin kohdistaman 
ylenkatseen298 välttämisessä auttaisi se, että 
luokka-asema välittyisi nykyistä moniulottei-
semmin työmarkkina-aseman, sukupuolen, iän, 
syntyperän, alueellisen sijainnin, seksuaalisen 
suuntautumisen, yksilöllisen toimintakyvyn ja 
yhteiskunnallisen arvostuksen kautta299.

jä R j e S Täy T y m i S A S T e 
jA  y m pä R i S TöTo i m e T 
AVA i m i A  T yö e l ä m ä n 
m yö n T e i S e l l e 
T u l e VA i S u u d e l l e

Luonnon kestokyvyn takaaminen ja ilmaston-
muutoksen torjuminen edellyttävät vahvaa 
valtiollista ohjausta.300 Norjalaisessa tutki-
muksessa arvioidaan, että ilmastonmuutok-
sen pysäyttäminen lisää tulevaisuudessa jon-
kin verran työllisyyttä Pohjoismaissa. Samalla 
tarvitaan merkittäviä panostuksia ilman töitä 
jäävien kouluttamiseksi uusiin ammattei-
hin.301

Toisaalta uudet tuotantoteknologiat, digita-
lisaatio ja siirtymä teollisuuskeskeisyydestä 
palveluyhteiskuntaan ovat tukeneet kansal-
lisesti ja globaalisti työvoiman jakautumista 
hyvin palkattuihin asiantuntijoihin, taloudel-
lisessa epävarmuudessa eläviin silpputyöläi-
siin ja suureen työttömien joukkoon.302 Tämä 
näkökulma unohtuu esimerkiksi silloin, kun 

297  Vrt. Blakeley, Grace: How Labour Lost the 
Working-Class. tribune 29.6.2020. 

298  Lindholm 2020.

299  Vrt. Hankivsky 2014. 

300  perkiö 2019.

301  Dølvik & steen 2019.

302  Krohn 2019; Dølvik & steen 2019.
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työnantajia lähellä oleva ajatuspaja ei usko 
automatisaation ja työttömyyden kohtalon-
yhteyteen vetoamalla työllisyyden, palkkojen 
ja tuottavuuden vahvistaneen toisiaan Tans-
kassa vuosina 1966–2015303.

Pohjoismaat ovat kuitenkin hyviä esimerkkejä 
siitä, että poliittisilla ja taloudellisilla päätök-
sillä voidaan vaikuttaa työmarkkinoiden ke-
hityskulkuihin. Näyttääkin siltä, että näissä 
maissa työmarkkinat ovat 2000-luvulla ajoit-
tain, etenkin talouskriisien jälkeen, jakautu-
neet kahtia tietyillä aloilla (etenkin yksityisil-
lä palvelualoilla) ja tietyissä maissa (etenkin 
Tanskassa). Tähän vaikuttaa kuitenkin se, 
missä määrin työllisyysvastuuta siirretään 
julkisilta toimijoilta yksityiselle sektorille.304

Julkisen sektorin yksityistämissuuntaus vah-
visti työmarkkinoiden kahtiajakautumista. 
Julkiset työllisyyspanostukset toimivat tälle 
Pohjoismaissa kuitenkin vastavoimana vuo-
sina 2000–2015, etenkin talouskriisin aikana. 
Kuitenkin kaikissa tutkituissa Pohjoismais-
sa (muut kuin Islanti) ulkomailla syntyneet 
ja kouluttamattomimmat olivat naisten ja 
nuorten lisäksi yliedustettuina alimpia palk-
koja saaneiden ja silpputyöläisten joukossa.305

Elinkeinorakenteen muutos on johtanut sii-
hen, että taistelut työntekijöiden oikeuksista 
käydään suurimmaksi osaksi teollisuuden 
ulkopuolella. Yksityiset palvelualat ja julki-
nen sektori ovat uuden luokkayhteiskunnan 
päänäyttämöjä, joilla naiset, nuoret ja maa-
hanmuuttajat esittävät päärooleja siinä mis-
sä keskipalkkaisista rutiinitöistä työttömiksi 
tippuneet miehetkin306.

303  flere robotter og automatisering medfører ikke 
øget ledighed. Center för politiske studier (Cepos) 
19.5.2017.

304  Berglund ym. 2020.

305  Berglund ym. 2020.

306  maczulskij & Kauhanen 2016; Vainiomäki 2018.

Norjalaiset sairaanhoitajat ovat näyttäneet 
esimerkkiä siinä, miten pohjoismaisten työ-
markkinoiden tasa-arvo-ongelmia voidaan 
alakohtaisen työvoimapulan vallitessa vä-
hentää. He ovat saaneet lisää voimavaroja 
hoitotyöhön hyvän hoidon toteutumisen ni-
missä ja taivuttaneet vuokratyöyhtiöt säälli-
sillä työehdoilla toimivien työehtosopimusten 
alaisiksi. He ovat myös vastustaneet uuden 
julkisjohtamisen oppeja, joilla Pohjoismaissa 
on perusteltu ulkoistuksia ja yksityistämisiä 
sekä harjoitettu talouskuripolitiikkaa307.308

Yksityisillä palvelualoilla samansuuntaista 
kehitystä hidastaa yleisen työvoiman ylitar-
jonnan lisäksi Tanskassa ja Ruotsissa useilla 
aloilla kolmannekseen alakohtaisesta työvoi-
masta pudonnut järjestäytymisaste. Tanskas-
sa näiden alojen ammattiliitot ovat pyrkineet 
torjumaan digitalisaation työtä vähentävää 
ja työn silppuuntumista lisäävää vaikutusta 
tanskalaisen perinteisen valtio−kolmikanta-
työnjaon mukaisesti lainsäädännön kautta. 
Niiden vaikutusvalta on valtiollisella areenal-
la kuitenkin heikompi kuin kolmikantajär-
jestelyissä tai työnantajien kanssa käydyissä 
neuvotteluissa.309

Pohjoismaiseen työmarkkinamalliin kuuluu 
sisäänrakennettuna ajatus työntekijä- ja työn-
antajaosapuolten yhteistyöstä ja konfliktien 
välttämisestä. Itseisarvoinen sopimisen kult-
tuuri, pohjoismaisen ammattiyhdistysliikkeen 
perinteisesti työehtojen parantamisella osta-
ma myönteinen suhtautuminen tuottavuuteen 
ja rakennemuutokseen310 ja pyrkimys kaikkien 
samalla työpaikalla työskentelevien järjestäy-
tymiseen yhden liiton alaiseksi on Norjassa 
ja Tanskassa vähentänyt työntekijöiden vä-

307  yliaska 2014; Hansen & seip 2018; et offentligt 
arbejdsmarked under pres. tidsskrift för arbejdsliv 
21 (2), 2019; oppegaard & seip 2019.

308  Bergene & egeland 2016.

309  ilsøe 2017.

310  outinen 2020d.
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listä solidaarisuutta. Ammattiliitot ovat tai-
puneet herkemmin muiden kuin ydintöiden 
työnantajalähtöisiin ulkoistamisiin, vaikka 
ulkoistettujen työntekijöiden työehdot ovat 
samaan aikaan heikentyneet.311

Ruotsissa työn tulevaisuutta on pohdittu 
useissa kolmikantaisissa kokoonpanoissa, 
mutta yksityisten palvelualojen työntekijöi-
den huolia on kuultu huonosti.312 Työehtojen 
sääntelyyn ja heikkoon järjestäytymisastee-
seen liittyvät ongelmat koskevat muun mu-
assa kovassa nosteessa Pohjoismaissa olevaa 
alustataloutta.313

Pohjoismaiset työntekijäliitot ovat sekä pyr-
kineet olemaan tunnustamatta alustatalou-
den lisääntymistä että vaikuttamaan niiden 
työehtoihin. Molemmat strategiat heiken-
tävät pohjoismaisia työehtoja. Osin pakko-
yrittäjämäisesti toimivaa alustataloutta on 
vaikea alityöllisyyden oloissa estää ja heikko 
järjestäytymisaste hidastaa työehtojen pa-
rantumista.314 Pohjoismaista löytyy myös esi-
merkkejä alustatalouden järjestäytymisestä. 
Ongelmaksi työntekijöiden kannalta saattaa 
tällöin koitua liian joustava suhtautuminen 
silpputyöhön.315

Tämä perustelisi työttömyysturvan ulottamis-
ta myös itsensä työllistäjiin ja saksalaismal-
lisen lakisääteisen minimipalkan tuomista 
täydentämään kollektiivisia työehtosopimuk-
sia Pohjoismaissa.316 Minimipalkka ja tiukka 
toimilupamenettely otettiin käyttöön 2010-lu-
vun alkupuolella Norjassa siivousalalla. Täy-
dentävä vaihtoehto on Tanskan vuoden 2017 

311  Bergene & Hansen 2016; mori 2017.

312  ilsøe 2017.

313  a Nordic approach to regulating intermediary 
online labour platforms. transfer 23 (3), 2017 (349–
352). 

314  Weber 2019.

315  jesnes & ilsøe & Hotvedt 2019.

316  Vrt. Benassi & Vlandas 2016.

työmarkkinasopimuksen tapaan helpottaa 
silpputyöläisten pääsyä ansiosidonnaisen 
työttömyysturvan piiriin ja sopia palkoista 
yli sektorirajojen.317

Suurempi ongelma on siinä, että finanssika-
pitalismi ei ole teollisuuskapitalismin tapaan 
riippuvainen vastavoimastaan, mitä roolia 
jälkimmäisessä tapauksessa edusti työvä-
enluokka.318

Talouden keynesiläistyyppisen valtiollisen 
sääntelyn vahvistaminen ja laajentaminen 
globaalille tasolle ilmastonmuutoksen tor-
jumisen ja työntekijöiden toimeentulon tur-
vaamisen nimissä olisi avain taloudellisesti ja 
ekologisesti turvattuun tulevaisuuteen.

j o h To pä äTö k S e T

Yhteiskuntatieteellinen näyttö tukee tarvetta 
parantaa työntekijöiden turvaa ja lisätä heidän 
valtaresurssejaan Pohjoismaissa. Työllisyyttä 
ja työntekijöiden turvaa parantaisivat tehok-
kaimmin aktiivinen työvoimapolitiikka, työ-
uran katkeamaton turvaketju ja julkisen sek-
torin työvoimaosuuden nostaminen Suomessa 
pohjoismaiselle tasolle. Työn tuottavuutta 
voisi kohentaa työnantajalähtöisten silppu-
työjoustojen sijaan yhtä lailla parantamalla 
joustavien työntekijöiden työsuhdeturvaa, 
lyhentämällä yleistä työaikaa, lisäämällä työ-
paikkademokratiaa ja koordinoimalla parem-
min alojen välistä ammattiyhdistystoimintaa. 

Duunarimiehet, naiset, maahanmuuttajat, 
nuoret ja seniorit kärsivät yhtä lailla työmark-
kinoiden epäkohdista, vaikka työnantajien hi-
ostuksen muodot vaihtelevat eri aloilla. Tästä 
syystä työnantajien tarjoaminen kipeiden ra-
kenteellisten uudistusten ja niiden ruokkiman 

317  trygstad & Larsen 2018, 380–381.

318  therborn 2019, 151–158.
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oikeistopopulistien vallan kasvun vaihtoehto 
on kaiken poliittisen ja ammatillisen voiman 
asettaminen sen taakse, että työntekijöiden 
välittäminen toinen toisistaan nousisi kan-
sallisesti ja globaalisti yhteiskuntapolitiikan 
keskiöön.

Tieteellinen tutkimus osoittaa, että pohjois-
maisen aktiivisen työvoimapolitiikan muo-
doista työttömien kouluttaminen ja palkkatuen 
maksaminen ovat sekä taloustaantumassa että 
pidemmällä aikavälillä vähintään yhtä tehok-
kaita työllistämiskeinoja kuin työttömien ke-
pittäminen. Tämä kumoaa lyhyen aikavälin 
valtavirtataloustieteellisissä tutkimuksissa 
esitetyt uusliberalistiset uskomukset. Sitova 
työllistämis- ja koulutustakuu ja tuhannen 
euron henkilökohtainen tulotakuu kuukau-
dessa edistäisivät parhaiten työllistämistä 
ja takaisivat kaikille työmarkkinoilla oleville 
säällisen toimeentulon.

Työttömyysturvan heikentäminen on sen si-
jaan todistetusti lisännyt köyhyyttä, alentanut 
tulevaa palkkatasoa, lyhentänyt tulevia työ-
suhteita, vähentänyt työntekijöiden valmiutta 
vaihtaa työpaikkaa ja kohdistunut etenkin sai-
raisiin ja vähän koulutettuihin. Jälkimmäisiä 
etuuksien leikkaaminen aktivointikeinona 
lähinnä lannistaa työmarkkinoilla.

Työttömyysturvan ja irtisanomissuojan hei-
kentäminen sekä työttömyyden nousun salli-
minen talouskriisien aikana lisäävät lähinnä 
silpputöitä ja siten oikeistopopulistien kanna-
tusta, mikä puolestaan heikentää työntekijöi-
den järjestäytymisastetta. Työmarkkinoiden 
joustavuuden lisääminen ei tavallisimmin 
johda maailmalla työllisyyden lisäämiseen, 
ja Suomi sääntelee työmarkkinoita jo nyt toi-
siksi vähiten Pohjoismaista.

Julkisen sektorin säästöt kiihdyttävät työmark-
kinoiden kahtiajakautumista ja heikentävät 
etenkin naisten, nuorten, ulkomailla synty-

neiden ja kouluttamattomimpien työllisyyttä. 
Nämä ryhmät ovat yliedustettuina matala-
palkkaisten, silpputyöläisten ja heikoimmin 
järjestäytyneiden joukossa. Maahanmuutta-
jien työllistymisongelmat liittyvät huonoon 
kohteluun työmarkkinoilla ja naisten työl-
listymistä haittaa miehiä alempi palkkataso.

Kestävyysvajelaskelmilla ei voi perustella työn-
tekijöiden turvan ja työehtojen heikentämistä, 
koska laskelmat eivät suurten epävarmuuksien 
vuoksi sovellu tutkittuun tietoon perustuvan 
poliittisen päätöksenteon pohjaksi. Työlli-
syysperusteista kestävyysvajetta Suomessa 
ei ole näköpiirissä, koska globaaleille työ-
markkinoille ennustetaan seuraavina vuosi-
kymmeninä työvoiman ääretöntä määrällistä 
ylitarjontaa. 

Suomessakin oli jo ennen koronakriisiä enem-
män työttömiä (laaja työvoimareservi, jossa on 
huomioitu piilotyöttömät ja vastentahtoisesti 
osa-aikatöitä tekevät319) kuin kestävyysvajelas-
kelmat olettavat työvoiman supistuvan seu-
raavien kymmenien vuosien aikana. Pidem-
mälläkin aikavälillä ongelma työmarkkinoilla 
on työvoiman määrällisen tarjonnan sijaan 
työvoiman riittämätön kysyntä.

Työllisyydenhoidon asialistalta puuttuvat täl-
lä hetkellä suurelta osin kysymykset julkisen 
sektorin työllisyysvajeesta ja työvoiman ky-
synnän lisäämisestä, vaikka Suomen työlli-
syysaste nousisi viidellä prosenttiyksiköllä, 
jos julkiselle sektorille palkattaisiin suhtees-
sa yhtä paljon työntekijöitä kuin Ruotsissa.

Pohjoismaihin on muodostunut 2020-luvul-
le tultaessa työmarkkinat, joilla kaksi kol-
masosaa on pysyvissä ja vakituisissa töissä, 
kolmasosa erilaisissa silpputöissä ja osa työ-
voimasta on pudonnut kokonaan työmarkki-
noilta. Kolmen kastin työmarkkinoiden inhi-
millistäminen edellyttäisi ansiosidonnaisen 

319  Heikkinen 2017.
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työttömyysturvan ulottamista Tanskan malliin 
itsensä työllistäjiin ja pienyrittäjiin. Silpputöi-
den tekemistä pitäisi rajoittaa niihin tilantei-
siin, joissa se perustuu pidempiin joustavan 
työn jaksoihin ja vapaaehtoisuuteen.

Työajan yleinen lyhentäminen olisi työnan-
tajakeskeistä joustokulttuuria oikeudenmu-
kaisempi tapa torjua ilmastonmuutosta ja 
lisätä tuottavuutta sekä teollisuudessa että 
palvelualoilla. Paikallista sopimista pitäisi 
työntekijöiden näkökulmasta hivuttaa työeh-
tosopimuksissa sovituista asioista lipsumisen 
sijaan työntekijöiden sananvallan lisäämiseen 
yritysten strategiseen päätöksentekoon liit-
tyvissä asioissa.

Jotta työntekijäosapuolen asemaa työmarkki-
noita koskevassa päätöksenteossa saataisiin 
vahvistettua, tulisi työntekijöiden edunval-
vontaa koordinoida nykyistä tarkemmin sekä 
lainsäädännössä tehdä selkeämpi rajanveto 
yrittäjien ja työntekijöiden välille.

Viimeaikainen pohjoismainen työmarkkina-
kehitys osoittaa myös sen, että työntekijöiden 
näkökulmasta on tarpeen keskittyä työehtojen 
parantamiseen sekä kuihtuvilla miesvaltaisil-
la duunarialoilla että nais- ja maahanmuut-
tajavaltaisilla palvelualoilla. Näiden alojen 
työntekijäryhmien asettaminen vastakkain 

lisäisi vain oikeistopopulistien kannatusta ja 
työnantajien mahdollisuutta polkea etenkin 
heikoimmassa asemassa olevia työntekijöitä.

Pääomatuloja ja varallisuutta ansiotulojen 
kustannuksella suosineet verorakenteen muu-
tokset ovat nostaneet pääomatulojen osuut-
ta kaikista tuloista lähes kaikissa Pohjois-
maissa. Suomessa tähän on vaikuttanut myös 
Euroopan talous- ja rahaunionin jäsenyys. 
Pohjoismaista Ruotsikin sitoutui rahoitus-
markkinoiden vapauttamisen ja EMU:n lähen-
tymiskriteerien edellyttämiin joustavampiin 
työmarkkinoihin kuten palkkajoustoihin. 

Työnantajalähtöisten joustojen kääntäminen 
työntekijälähtöisiksi ja säällisiin työehtoihin 
perustuvan täystyöllisyyden takaaminen on 
hankalaa työvoiman äärettömän globaalin 
ylitarjonnan, finanssikapitalismin ja kilpailu-
valtiojärjestelmän aikakaudella. Tästä syystä 
kaikille työntekijöille tulisi taata vähintään 
työuran turvaketju eli se, että työtulojen ja pe-
rusturvan yhdistelmä takaisi kaikille työmark-
kinoilla olleille vähintään kohtuullisen mini-
mitoimeentulon kaikissa tilanteissa. Tanskan 
suosima eurooppalainen joustoturvamalli ei 
tähän nykymuodossaan sovellu, koska se ei 
ole taannut työntekijöiden ja työnantajien 
valtatasapainoa.
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Työuran turvaketju pohjoismaisille työmarkkinoille

Ajatuspaja Vasemmistofoorumin tutkimusraportti Työn joustavuus ja 
työuran turvaketju: Turvaa joustoille pohjoismaisilla työmarkkinoilla 
osoittaa, että yhteiskuntatieteellinen näyttö tukee tarvetta parantaa 
työntekijöiden turvaa ja lisätä heidän valtaansa myös hyvinvointivaltion ja 
työmarkkinasopimisen mallimaina pidetyissä Pohjoismaissa. Työllisyyttä 
parantaisivat tehokkaimmin mahdollistava aktivointi, työuran katkeamaton 
turvaketju ja julkisen sektorin työvoimaosuuden nostaminen Suomessa 
pohjoismaiselle tasolle. 

Raportin on kirjoittanut valtiotieteiden tohtori ja yhteiskuntahistorioitsija 
Sami Outinen. Outinen havaitsi toimiessaan Vasemmistofoorumin 
tutkijana, että työn tuottavuutta voisi kohentaa työnantajalähtöisten 
silpputyöjoustojen sijaan yhtä lailla parantamalla joustavien 
työntekijöiden työsuhdeturvaa, lyhentämällä yleistä työaikaa, lisäämällä 
työpaikkademokratiaa ja koordinoimalla paremmin alojen välistä 
ammattiyhdistystoimintaa. Duunarimiehet, naiset, maahanmuuttajat, 
nuoret ja seniorit kärsivät yhtä lailla työmarkkinoiden epäkohdista, 
vaikka työnantajien hiostuksen muodot vaihtelevat eri aloilla. Tästä syystä 
työntekijöiden välittäminen toinen toisistaan tulisi nostaa kansallisesti ja 
globaalisti yhteiskuntapolitiikan keskiöön. 

Sami Outinen

Työn jousTavuus ja 
Työuran TurvakeTju
Turvaa joustoille pohjoismaisilla työmarkkinoilla
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