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Tulopoliittisen järjestelmän remonttiin 
ei perusteita 
MARKKU WALLIN 

Ammattiyhdistysliikkeen tavoitteet tulopoliit
tisessa järjestelmässä ovat kohdistuneet 
oikeudenmukaisen tulonjaon aikaansaamiseen 
ja työllisyyden ylläpitoon. Kansantulon kasvun 
suomasta jakovarasta on palkansaajille pitänyt 
saada sellainen osuus, että tulonjakosuhteet 
eivät muutu ainakaan palkansaajille huonom
miksi. Vastapainona liian koville vaatimuksille 
on toiminut työttömyyden kasvun uhka yli kes
kimääräisen tuottavuuskehityksen menevistä 
kustannuspaineita aiheuttavista palkankorotuk
sista. 

Järjestelmän on katsottava toimineen palkan
saajien kannalta suhteellisen hyvin ajoittaisia, 
muilla lääkkeillä parannettuja työttömyyshuip
puja lukuunottamatta. Palkansaajien ostovoima 
on kasvanut, sosiaaliturva maltillisiksi pyrki
neiden tulopoliittisten sopimusten oleellisena 
osana kehittynyt ja työaika lyhentynyt. Kuten 
tutkimukset osoittavat, järjestelmä on antanut 
moniin muihin maihin verrattuna suotuisan pa
noksen yleisen hyvinvoinnin sittenkin tasaiselle 
ja häiriöiltään kuitenkin suhteellisen rajoittu
neelle kehitykselle. Tämänhetkisenkin laman 
syitä löytyy järjestelmästä ja perusratkaisuista 
vain kovin pahalla silmällä. 

Keskitettyyn tulopoliittiseen järjestelmään 
näytetään usein liitettävän negatiivisimpana 
piirteenä runsaat liukumat yli yhteisesti sovi
tun tason ja liu 'uttamiseen joskus ahkerastikin 
käytetyn sopimuksesta irtautumisen. Toisena 
huonona piirteenä pidetään suljetun sektorin 
liialliseksi katsottua, tuottavuuskehityksen ylit
tävää hyötymistä keskitetyistä ratkaisuista. 
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Edelleen näytetään joskus paheksuvan sitäkin, 
että eräät tuotannonalat eivät saa pidettyä palk
koja niin alhaalla, että ne selviytyisivät kilpai
lussa kehitysmaiden palkkatason kanssa. 

Liukumat eivät ole keskitetyn järjestelmän 
automaattinen osa, vaan palkkojen erilaista 
kehitystä liittyisi aivan varmasti myös hajau
tettuun järjestelmään. Tieto palkkatasoista on 
aina avointa ja »kalastusta» tapahtuu, oli jär
jestelmä mikä tahansa. Mitä paremmin kan
santaloudessa menee, sitä enemmän katsotaan 
jakovaraa olevan ja sitä löysempää on sitou
tuminen keskitettyyn järjestelmään. Saman 
aaltoilun ja uskoakseni joiltain osin vielä ra
jumman palkkojen kehitykseen toisi kuitenkin 
muukin järjestelmä. Palkkaliukumia on joka 
tapauksessa opittava hillitsemään. 

Suljetun sektorin tapaus on monimuotoinen. 
Kokemus kuitenkin jo osoittaa, että siellä 
tuottavuuskehitys saadaan noudattamaan palk
kakehitystä (näinpäinhän asia pitää ajatella) 
yleisellä talouden kiristyksellä. Rakennemuu
toksen jalkoihin jäävistä halpatyövoima
tuotantotavoista lieneekin yksinkertaisinta to
deta, että ainakin toistaiseksi niiden paikka ei 
olekaan Suomessa. 

Keskustelua keskitetyistä sopimuksista käy
dään paljolti siihen sävyyn kuin ne eivät enää 
kuuluisi tähän aikaan. Ammattiyhdistysliikkeen 
näkemys kansantalouden luotsaamisesta ulos la
masta kohti EY-kuntoisuutta edes jotenkin hal
litusti on se, että keskitettyjä sopimuksia tarvi
taan vähintään yhtä perustellusti kuin tähänkin 
asti. Niistä luopuminen ei ole näköpiirissä. 



Sopimusten sisältö voi kuitenkin muuttua, 
asiakohdat supistua, ja sopimuksen luonne kes
kittyä enemmän kustannuksiin. Sopimuskoko
naisuuteen vaikuttaa myös työpaikkatasolla ta
pahtuva muutos: yhä useammista asioista voi-
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daan sopia työpaikoilla. Näihin kuuluvat mm. 
joustot työajoissa ja yksilöidyissä etukysymyk
sissä. Ne kuitenkin vain vahvistanevat keski
tettyjen sopimusten onnnistumisen edellytyk
siä. 
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