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1. Johdanto

Talous- ja työmarkkinapolitiikkaa tehtiin en-
nen Suomessa käyttäen ulkomaankauppaa käy-
vän pienen avotalouden ajattelukehikkoa. Po-
litiikan kulmakivenä oli talouden avoimen sek-
torin makrotaloudellinen hintakilpailukyky, ja
tulopolitiikan ja palkanmuodostuksen keskei-
nen reunaehto oli se, että viennin hintakilpai-
lukyky pitää säilyttää vähintään ennallaan. Sa-
massa valuutassa lausuttujen tuoteyksikköä
kohti laskettujen tuotanto(työvoima)kustan-
nusten nousuvauhdin tuli olla kilpailijamaiden
tasolla tai sen alla.

Nykyisin elämme globalisaation leimaamis-
sa oloissa, joissa tuotannontekijät erityisesti

pääoman osalta liikkuvat kansainvälisesti. Glo-
balisaatio merkitsee siksi uudenlaista kilpailu-
tilannetta yritysten ja kansantalouksien välillä.
Globalisaation aikana verrataan kustannusten
ja tuottavuuden sekä yritystoiminnan kannat-
tavuuden tasoja eri maiden välillä. Näiden pe-
rusteella tehdään päätöksiä mm. yritysten tuo-
tannon sijoittumisesta kansainvälisesti.

Globalisaatiossa pärjäämisen kriteeri pitää
sisällään ensin mainitun avotalouden kriteerin,
mutta ei kääntäen. Näin ollen globalisaation
aikakausi merkitsee laaja-alaisempaa kilpailu-
tilannetta kuin avotalouden aikakausi. Siksi
palkanmuodostuskin on uusien haasteiden pa-
rissa. Kuten nähtiin kesällä 2004 Saksassa, työ-
voimakustannusten sopeutumisella alaspäin
EU 15 -maissa voidaan vaikuttaa yritysten in-
vestointikäyttäytymiseen ja estää työpaikkojen
siirtäminen pois halvemman kustannustason
maihin. Äskeinen kriteeri siis vaikuttaa käytän-
nössä yritysten päätöksiin. Voi olla, että tämä
Saksan malli on tulossa Suomeenkin aloille,

1 Kirjoitus perustuu ETLAn ja Palkansaajien tutkimuslai-
toksen yhteisen tutkimushankkeen Työmarkkinoiden peli-
säännöt: työelämän suhteet, sopimustoiminta ja tulopoli-
tiikka 2000-luvulla yhteydessä laadittuihin osatutkimuksiin,
hankkeen loppuraporttiin Sovitaan palkoista – palkkaneu-
vottelut puntarissa sekä Kansantaloudellisen yhdistyksen
kokouksessa 3.3.2005 pidettyyn esitelmään. Hanke toteu-
tettiin Työsuojelurahaston rahoituksella.
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joilla valuuttakurssi- ja hintakehitys on viime
aikoina ollut epäsuotuisaa ja joilla ei voida tu-
keutua kansallisen tason sopeutumiskeinoihin
riittävässä määrin. Globalisaatio vähentää myös
solidaarisen palkanmuodostuksen liikkuma-
alaa ja luo paineen tulonjaon leviämiseen (ks.
Andersen 2004). Se on myös lisännyt – yhdis-
tyneenä työmarkkinoiden epätasapainoon –
pääomatulojen osuutta talouden tulonjaossa ja
työnantajien vaikutusvaltaa työmarkkinapolitii-
kassa yleisesti.2

Talouspolitiikan välineitä on nykyisin olen-
naisesti aiempaa vähemmän, mutta toisaalta
talouden ulkoiset reunaehdot ovat suotuisam-
pia esimerkiksi valuuttakurssin ja koron väli-
sen riippuvuuden osalta. Taloutta kohtaaviin
häiriöihin on myös sopeuduttava uudella taval-
la. Sopeutuminen painottuu enemmän yrityk-
siin ja toimialoihin kuin kansantalouden tasoon
ja talouspolitiikkaan. Voikin olla, että paljon
kiitelty maltillinen tupo, joka vakauttaa kustan-
nus- ja inflaatiokehityksen kansantalouden ta-
solla, ei enää jatkossa riitä työmarkkinatilan-
teen hallitsemiseen. Mielenkiinto – ja myös työ-
markkinatutkimuksen pääpaino – on siirtymäs-
sä enemmän mikrotaloudellisiin kysymyksiin
palkanmuodostuksessa.

ETLAn ja PT:n yhteisessä tutkimushank-
keessa Työmarkkinoiden pelisäännöt: työelä-
män suhteet, sopimustoiminta ja tulopolitiikka
2000-luvulla laadittiin vuosina 2001–04 mon-
ta olennaista tutkimusta työmarkkinoittemme
sopimusjärjestelmästä. Käytännön työmarkki-
natoimijoille, työnantajille ja työntekijöiden,
toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden

pääluottamusmiehille tai vastaaville yrityksissä
ja johtoa tai talousasiantuntemusta edustaville
henkilöille työmarkkinajärjestöissä, liitoissa ja
keskusjärjestöissä suunnattu kysely, Alho ym.
(2003) oli kansainvälisestikin merkittävä ja an-
toi paljon tutkimuksellisesti tärkeää ja käytän-
nössä hyödyllistä tietoa sopimusjärjestelmään
liittyvistä näkökannoista, säilyttämiskohteista,
muutostoiveista ja -paineista.3 Kyselyn yleinen
tulos oli, että nykyiseen sopimusjärjestelmään
tunnetaan melko paljon tyytyväisyyttä molem-
pien osapuolten taholla, mutta että nimen-
omaan työnantajapuolella sen kehittämiseen
tunnetaan tarvetta ja paineitakin. Toisaalta osa-
puolet ovat monista asioista yhtä mieltä. Esi-
merkiksi molemmat osapuolet vastustavat ke-
hitystä kohti sellaista atomistista sopimista, jos-
sa sekä palkoista sopiminen että työrauhavel-
voitteen ylläpito siirtyisivät yritystasolle (ks.
tästä tarkemmin Alho ym. 2003, s. 60–67).4

Työmarkkinoiden toiminnassa kansallinen
näkökulma ja toimintataso ovat yhä tärkeitä,
koska työvoiman kansainvälinen liikkuvuus on
edelleen vähäistä ja joka tapauksessa hidasliik-
keistä. Tämä kansallinen näkökulma sai vahvis-
tusta työmarkkinoiden toimijoille suunnatussa
em. kyselyssä, jossa torjuttiin selvästi ajatus,
että työmarkkinaratkaisut pitäisi solmia Eu-
rooppa-tasolla, vaan että niiden pitäisi perus-
tua pääasiassa kansallisiin tuottavuus- ja kan-
nattavuustekijöihin. Tämä ei tietenkään mer-
kitse sitä, etteivätkö kansainväliset muutoste-
kijät aiheuta myös täällä sopeutumistarvetta.

2 Jos funktionaalinen tulonjako olisi seurausta osapuolten
neuvotteluvoimasta, voidaan karkeasti päätellä, että 1970-
luvulla teollisuudessa työntekijöillä oli Nash-neuvottelumal-
lissa lähes 2/3:n ja työnantajilla runsaan 1/3:n voima, mut-
ta nykyisin osapuolilla on likimain sama voima.

3 Tutkimushankkeen keskeinen tieteellinen tuotos on koot-
tu Springer-Verlagin kustantamaan teokseen Piekkola ja
Snellman (2004).

4 Toisaalta kannat vaihtelevat, mutta yleisesti ne asettuvat
seuraavaan järjestykseen: työnantajat – ylemmät toimihen-
kilöt – toimihenkilöt – työntekijät. Järjestötasolla ollaan
kauempana toisistaan kuin mitä erot ovat yritystasolla.
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Kuvio 1 esittelee työmarkkinapolitiikan keskei-
set lohkot palkanmuodostukseen liittyen, joita
on kolme: makrotaloudellinen vakaus, mikro-
taloudellinen tehokkuus ja vähimmäisturva.
Työmarkkinat pitäisi saada toimimaan niin,
että nämä kaikki tavoitteet toteutuvat yhtä ai-
kaa sopimustoiminnassa ja palkanmuodostuk-
sessa, mikä ei ole yksinkertainen tehtävä, kos-
ka valmista mallia ei ole olemassa.

Tämä artikkeli esittelee kuvion 1 erittelyn mu-
kaisesti em. tutkimushankkeessa esillä olleita
kysymyksenasetteluja ja tuloksia työmarkkinoi-
den toiminnasta ja palkanmuodostuksesta etu-
päässä siten kuin niitä itse tutkin projektin yh-
teydessä (ks. Alho 2002a, 2004a ja 2004b). Ta-
voite on selostaa tuloksia, joten menetelmien
tarkempi esittely on sivuutettu seuraavassa ja
nähtävissä alkuperäistutkimuksissa. Kirjoituk-

Kuvio 1. Työmarkkinapolitiikan tavoitteet ja keinot palkanmuodostuksen osalta.
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sen jäsentely on se, että kohdassa 2 käsitellään
empiirisesti tulopolitiikan historiallisesti mer-
kitsemää palkkapolitiikan maltillisuutta ja sen
vaikutusta työllisyyteen ja yritysten kannatta-
vuuteen. Tämän jälkeen kohdassa 3 tarkastel-
laan paikallisen sopimisen ja palkkakannustei-
den muodostumista työmarkkinoilla. Vähim-
mäisturva ja se, kuinka työmarkkinoita koske-
va talouspolitiikka voi olla mukana lievittämäs-
sä talouteen kohdistuvien shokkien seurauksia
työllisyydelle on tärkeä kysymys Emu-oloissa.
Tätä käsittelemme kohdassa 4, ja kohta 5 päät-
tää kirjoituksen.

2. Palkankorotusten koordinaatio
makrotasolla

Tulopolitiikkaa on Suomessa harjoitettu eri
muodoin sodan jälkeisenä aikana, ja varsinai-
sesti siitä alettiin puhua 1960-luvun lopulla.
Tulopolitiikan merkityksestä ei ole kuitenkaan
juuri tehty kvantitatiivisia arvioita, vaikka se on
ollut niin keskeinen osa työmarkkinoiden so-
pimustoimintaa ja talouspolitiikkaa Suomessa.
Yleinen näkemys tulopolitiikasta on ollut var-
sin myönteinen, koska ajatellaan, että koordi-
noitu sopiminen palkoista on tehokkaampaa
kuin koordinoimaton sopiminen, joka helpos-
ti johtaa palkka-palkka -kilpailuun liittojen ja
alojen välillä.

Tulopoliittisten kokonaisratkaisujen keskei-
senä vaihtoehtona Suomessa on ollut liittokoh-
tainen sopiminen. Tässäkin tapauksessa voi tie-
tysti olla koordinaatiota ammattiliittojen välil-
lä tai työnantajapuolella, joten ero vaihtoehto-
jen välillä ei ole käytännössä välttämättä kovin
suuri. Seuraavassa tehtävä empiirinen analyysi
perustuu siihen eroon, mikä historiassa on val-
linnut keskitettyjen tupojen ja liittokierrosten

välillä. Se ei siten ennusta sitä, mitä käytännös-
sä seuraa jatkossa.

Ammattiyhdistysliikkeelle tulopoliittisilla
sopimuksilla näyttäisi olevan järjestöpoliittista
itseisarvoa. Ay-liike on perinteisesti myös pai-
nottanut palkankorotusten ns. solidaarista
muotoa tärkeänä kysymyksenä, mikä on johta-
nut viime aikoina vastakkaisasetteluun työnan-
tajien ja korkeamman koulutustason työnteki-
jöitä edustavien tahojen kanssa (ks. tästä alla
kohta 3).

Työnantajapuolella ei ole niin selkeää nä-
kemystä tupon edullisuudesta sinänsä, vaan
kanta on määräytynyt keskeisesti sen mukaan,
mikä on ratkaisun kustannustaso. Työnantaja-
puolella mielenkiinto on ehkä siirtynyt enem-
män kohti palkanmuodostuksen mikrokysy-
myksiä, kuten palkanmuodostuksen kannus-
tavuutta yrityksissä. Palkanmuodostuksesta ja
-korotuksista sopimista pyritään tämän tavoit-
teen saavuttamiseksi siirtämään enemmän yri-
tystasolle. Työnantajien taholla nämä pyrki-
mykset eivät ole kuitenkaan johtaneet – aina-
kaan vielä – olennaiseen muutokseen sopimus-
järjestelmässä, vaan tupo on edelleen yksi vaih-
toehto käytännössä.

Voidaan osoittaa (ks. Alho 2002a), että yh-
teistoiminnallinen tuporatkaisu on ay-liitoille
parempi kuin liittokohtainen, koska palkka-
palkka -kilpailun eliminoiminen tuottaa niille
paremman tilanteen. Samaten työnantajille
tupo on edullisempi kuin liittokohtainen sopi-
minen, koska maltillisempi palkannousu on
edullinen yritysten kannattavuuden kannalta.

Tulopolitiikan merkitsemällä koordinaa-
tiolla on siis periaatteessa positiivisia vaikutuk-
sia taloudessa. Seuraavan analyysin tavoittee-
na on arvioida empiirisesti tämän tuloksen
merkitystä. Lähtökohtana on käyttää hyväksi
niitä työehtosopimusten luonnetta kuvaavia
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mittareita, joita ovat laatineet ETLAssa Ruutu
(1997) ja Marjanen (2002). Niiden keskeinen
tavoite on kuvata työehtosopimusten luonnet-
ta, keskittyneisyyttä ja kattavuutta tulopolitii-
kan aikakautena. Kuviossa 2 on esitetty nämä
eri mittarit.

Ruudun (1997) indeksi on nimeltään
TUPO. Se mittaa sitä, kuinka keskitettyjä työ-
markkinasopimukset ovat olleet, eli sitä, kuin-
ka suuri osa palkansaajista on tullut keskitetyn
sopimuksen piiriin. Marjasen (2002) indeksit
ovat TUPOKAT ja TUPOPIT. Edellinen ku-
vaa sopimusten valtakunnallista kattavuutta ja
jälkimmäinen sitä, kuinka hyvin keskitetyn so-
pimustoiminnan linja on pitänyt. Ruudun in-

deksi on periaatteessa jatkuva ja skaalattu vä-
lille 0 (täysin liittokohtainen) – 1 (keskitetty
tupo), kun taas Marjasen indeksit ovat subjek-
tiivisesti arvioituja järjestysasteikon muuttujia
ja saavat tekijän arvion mukaan diskreettejä
arvoja nollasta (huono) kolmeen (erittäin
hyvä).5 Kuvio 2 osoittaa kuitenkin, että indek-
sit ovat varsin samanlaisia muodoltaan, ja käy-
tännön estimoinneissa ne toimivat hyvin samal-
la tavalla.

Tavoitteena on selvittää em. mittareiden
avulla ensiksi sitä, mitä tuporatkaisu on mer-

Kuvio 2. Eri palkkaratkaisun luonnetta kuvaavat tupo-indeksit (TUPOPIT ja TUPOKAT ovat Marjasen (2002) laatimia
mittareita, TUPO on Ruudun (1997) mittari jatkettuna Marjasen mukaan, ks. tarkemmin tekstiä).

5 Tässä yhteydessä on yksinkertaisesti jatkettu Ruudun in-
deksiä vuoden 1996 jälkeen Marjasen TUPOKAT-indeksil-
lä.
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kinnyt palkankorotusten mitoitukselle ja sen
jälkeen katsoa työmarkkinamallin (ks. alla)
avulla sitä, mikä on tämän merkitys työllisyy-
delle.

Palkanmuodostusta koskevan empiirisen
estimointituloksen perusteella tuposopimus on
hillinnyt historiassa nimellistä sopimuspalkko-
jen nousua erittäin voimakkaasti. Tuposopimus
alentaisi syntyessään reaalista palkannousua
aluksi peräti neljä prosenttiyksikköä verrattu-
na liittokohtaiseen sopimukseen. Tästä palkka-
maltista puolet kuitenkin eliminoituu markki-
napaineiden kautta seuraavana vuonna. Näin
ollen vaikutus on se, että kokonaisuudessaan
tuposopimus hillitsee reaalisten palkkakustan-
nusten nousua noin kahdella prosenttiyksiköl-
lä pitkällä ajalla. Tämä ero on kuitenkin pie-
nentynyt yli ajan.6

Seuraavaksi pyritään arvioimaan tupon ko-
konaistaloudellista vaikutusta käyttäen työ-
markkinoiden mallia, joka on laadittu tutki-
muksessa Alho (2002b). Se koostuu kolmesta
yhtälöstä: työvoiman kysynnästä ja palkanmuo-
dostuksesta sekä identiteetistä, joka näiden
perusteella kuvaa työtulojen kansantulo-osuu-
den muuttumista. Työvoiman kysynnän yhtä-
lö on kirjoitettu kuvaamaan suoraan työttö-
myysasteen muutosta. Sitä selitetään reaalisel-
la palkkakustannuksella suhteessa tuottavuu-
teen (, jolla on negatiivinen vaikutus työllisyy-
teen) ja BKT:n kasvulla (positiivinen vaikutus).
Reaaliseen palkanmuodostukseen vaikuttaa

työttömyysaste käänteisesti ja BKT:n kasvu po-
sitiivisesti sekä työttömyyskorvausten aste suh-
teessa palkkatasoon positiivisesti. Pitkällä ajalla
malli kuvaa ns. tasapainotyöttömyyden ja työ-
tulojen kansantulo-osuuden tasapainotason
muodostumista. Malli suljettiin siten, että ko-
konaiskysynnän, BKT:n kasvunopeudella ei ole
pitkällä ajalla vaikutusta tasapainotyöttömyy-
teen; lyhyellä ajalla kylläkin työttömyysastee-
seen. BKT:n kasvun merkitsemä kysyntävaiku-
tus häipyy työttömyysasteesta neljässä vuodes-
sa palkanmuodostuksen vastareaktion kautta.

Mallin pitkän ajan relaatiot on kuvattu ku-
viossa 3. Siinä yrityksiä sitoo kiinteä, ulkoa an-
nettu pääoman tuottoastevaatimus (reaalikor-
ko). Se määrää sen osuuden, minkä yritykset
pystyvät maksamaan palkkoina tuotoksesta pit-
källä ajalla. Tämä määrittää yritysten vaakasuo-
ran palkanmaksukäyrän kuviossa.7 Ammattiliit-
tojen palkkavaatimuksiin ja siten palkkaneu-
vottelujen tulokseen vaikuttaa muiden teki-
jöiden ohella vallitseva työllisyyden ja työttö-
myyden taso. Tämä määrittää laskevan palk-
kavaatimusten käyrän kuviossa. Näiden voi-
mien yhteispelistä määräytyy tasapainotyölli-
syys ja -työttömyysaste tässä kehikossa. Tupo
siirtää palkkavaatimusten käyrää vasemmalle ja
parantaa siten työllisyyttä.

Kun tupon vaikutusta arvioidaan, on otet-
tava kantaa siihen, merkitseekö tupon syntymi-
nen myös pitkällä ajalla työvoimakustannusten
maltillisempaa nousua kuin vaihtoehdossa eli
liittokohtaisessa sopimuksessa. Edellä tähän
kysymykseen tavallaan vastattiin myöntävästi
estimointituloksen perusteella. Mutta on kysyt-

6 Uusitalo (2004) on myös tehnyt analyysin tästä erosta ni-
mellispalkkojen suhteen. Hänen tulostensa mukaan keski-
määrin ero tupon ja liittokohtaisen sopimisen välillä on ol-
lut 1.8 prosenttiyksikköä matalampi palkannousu edellisel-
lä. Mutta sen sijaan, jos otetaan huomioon – kuten yllä –
myös se taloudellinen tilanne, jossa tupo on tehty – kuten
työttömyystilanne – ero nousee 3.3 prosenttiyksikköön tu-
pon eduksi.

7 Malliin sisältyy vielä ylöspäin kulkeva työvoiman lyhyen
ajan kysyntäkäyrä, joka siirtyy sillä tavalla, että pitkällä ajal-
la työvoiman kysyntäkäyrä on vaakasuora palkanmaksuky-
vyn suora, ks. Alho (2002b).
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tävä, synnyttääkö kattavan ja yhtäläisen tupo-
sopimuksen aikaansaaminen aikaa myöten jo-
nain vuonna työmarkkinoilla sellaisia paineita,
että seurauksena on päätyminen liittokohtai-
seen kierrokseen, mikä johtaa puolestaan työ-
voimakustannusten nousun kiihtymiseen. Täl-
löin tupolla ei olisi palkannousua pitkällä ajal-
la hillitsevää vaikutusta. Seuraavassa tarkastel-
tiin tämän vuoksi kahta tilannetta:

a) Tupolla on tilapäinen vaikutus reaalisiin
palkkavaatimuksiin, mutta ei pitkän ajan
vaikutusta, vaan vaikutus neutraloituu pois
ajan kuluessa, ja

b) Oletetaan, että maltillista tulopolitiikkaa
harjoitetaan pysyvästi siten, että palkkavaa-
timukset maltillistuvat tavalla, joka alentaa
pysyvästi annetulla työttömyysasteella työ-

tulojen kansantuoteosuutta prosenttiyksi-
köllä (näin siksi, että reaalipalkkojen nou-
su hidastuu kahdella prosenttiyksiköllä ja
työtulojen kansantuoteosuus on noin puo-
let), ks. kuvion 3 pilkkuviivoitettu tapaus.

Palkkojen nousuvauhdin hidastuminen syö-
tettiin mallin palkkayhtälöön yhtälön vakion
siirtymäksi näinä vuosina. Kuviosta 4 nähdään,
että vaihtoehdossa a) tämän seurauksena työt-
tömyysaste alenee noin prosenttiyksiköllä kes-
kipitkällä ajalla (viisi vuotta), mutta että vaiku-
tus ei ole pysyvä. Tupo parantaa myös yritys-
ten kannattavuutta väliaikaisesti (kuviossa 4
käyrä WS eli työtulojen osuus BKT:stä alenee),
ja siten sillä voi olla välillinen vaikutus myös
investointien kasvun kautta, mitä ei tässä ole
erikseen arvioitu.

Kuvio 3. Työmarkkinamallin pitkän ajan relaatiot ja tupon vaikutus.
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Vaihtoehdossa b) palkkavaatimusten käyrä
siirtyy pysyvästi vasemmalle kuviossa 3 (eli pal-
kanmuodostusyhtälön vakio on pienempi joka
vuosi suhteessa vaihtoehtoon). Tulokseksi saa-
daan kuvio 5. Tuloksen mukaan työttömyysas-
te alenisi varsin selvästi keskipitkällä ajalla jäl-
leen noin prosenttiyksiköllä ja heilahdellen va-
kautuisi todella pitkällä ajalla noin puolen pro-
senttiyksikön alenemiseksi.

Joka tapauksessa voidaan päätellä, että näi-
den kahden vaihtoehdon a) ja b) välillä ei ole
merkittävää eroa lyhyellä ja keskipitkällä aika-
välillä työttömyysasteen kehityksessä.8 Lisäksi
voidaan nähdä, että tupolla ei ole kummassa-
kaan tapauksessa pitkän ajan vaikutusta palk-

kojen kansantulo-osuuteen, vaan se pysyy en-
tisenä. Tämä selittyy kuviolla 3, jossa palkka-
vaatimuskäyrä siirtyy vasemmalle tupon seu-
rauksena, mutta vaakasuora palkanmaksukäy-
rä pysyy entisellään. Laajempi joukko politiik-
kasimulointeja on esitelty tutkimuksessa Alho
(2002b).

Tupo on alentanut keskipitkällä ajalla työt-
tömyysastetta noin prosenttiyksiköllä verrattu-
na liittokohtaiseen sopimiseen. Se parantaa yri-

Kuvio 4. Tupon vaikutus työmarkkinamallin avulla arvioituna tilanteessa 1 (ks. tarkemmin tekstiä), U = ero työttömyysas-
teessa, vasen asteikko, dWr = ero reaalisten työvoimakustannusten muutoksessa ja WS = ero työtulojen BKT-osuudessa,
oikea asteikko, %-yksikköä verrattuna vaihtoehtoon eli liittokohtaiseen ratkaisuun, kun tupolla on ohimenevä ja ajan mit-
taan neutraloituva vaikutus reaalisiin palkkavaatimuksiin.

8 On tietysti mahdollista, että tupo ”tuhoaa itsensä”, eli joh-
taa siihen, että palkkanormi vastaavasti ylitetään vuosina 3
ja 4. Tämäkin vaihtoehto johtaa aluksi suurin piirtein yhtä
suureen työttömyysasteen laskuun kuin kuviossa 3, mutta
palautuisi lähtötasolleen jo vuonna 4.
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tysten kannattavuutta lyhyellä ajalla siten, että
pääomatulojen osuus kansantuotteesta nousee
prosenttiyksiköllä, mutta pitkällä ajalla tämä
vaikutus häviää.

Saatu tulos ei kuitenkaan tarkoita sitä, että
kun tupo saadaan aikaan, niin sen seuraukse-
na työttömyysaste laskee prosenttiyksiköllä ver-
rattuna sopimusta edeltävään tilanteeseen. Ky-
seessä on vain historialliseen keskiarvoon pe-
rustuva tupon vertailu sen hypoteettiseen vaih-
toehtoon, eli liittokohtaiseen sopimukseen.
Toisaalta on huomattava, että yli ajan tarkas-
tellen tupon palkkamalttia lisäävä ominaisuus
on vähentynyt ajan myötä.

Johtopäätös tästä analyysista on se, että

makrotaloudellisen vakauden keinot ovat ole-
massa Suomen työmarkkinapolitiikassa, ja nii-
tä on myös käytetty menestyksellisesti. Ehkä
osittain tästä syystä, eli koska makrovakauden
vaatimukset on sisäistetty osapuolten toimesta
sopimuspolitiikassa, mielenkiinto on viime ai-
koina suuntautunut kohti palkanmuodostuk-
sen mikrotaloudellista tehokkuutta.

3. Palkanmuodostus ja mikro-
kannustimet yritystasolla

Kuviossa 1 toinen lohko on työmarkkinoiden
mikrotaloudellinen tehokkuus ja palkkakan-
nustimet. Tältä osin ETLAn ja PT:n tutkimus-

Kuvio 5. Tupon vaikutus työmarkkinamallin avulla arvioituna tilanteessa 2 (ks. tarkemmin tekstiä), U = ero työttömyysas-
teessa, vasen asteikko, dWr = ero reaalisten työvoimakustannusten muutoksessa ja WS = muutos työtulojen BKT-osuudessa,
oikea asteikko, %-yksikköä verrattuna vaihtoehtoon eli liittokohtaiseen ratkaisuun, kun tupoa harjoitetaan pysyvästi pitkäl-
lä ajalla.
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projektissa Anni Heikkilä ja Hannu Piekkola
tutkivat ekonometrisesti mm. sitä, kuinka suur-
ta tarvetta eri yritykset (työnantajat) ja palkan-
saajat (luottamusmiehet) tuntevat paikalliseen
sopimiseen osana koko sopimuspolitiikkaa.
Viimeaikaisiin tupoihin on liitetty ns. liittoerän
nimellä kulkeva järjestelyvara, jonka osapuolet
liitoissa voivat kokonaan tai osin siirtää yhtei-
sellä päätöksellä jaettavaksi yritystason neu-
votteluissa. Alhon ym. (2003) toteuttaman ky-
selyn mukaan keskiarvo järjestelyvaran toivo-
tulle suuruudelle osuutena koko sopimusnou-
sua on työnantajilla noin kolmasosa ja työn-

tekijöillä noin viidesosa. Kuviossa 6 on kuvat-
tu se, mikä tilanne on ollut viimeaikaisissa tu-
poissa.

Järjestelyvaran osuus kokonaisansion nou-
susta on noussut merkittävästi 2000-luvulla,
mutta tämä kohoaminen näyttää pysähtyneen
uusimmassa tuposopimuksessa. Tässä suhtees-
sa vallitsee ilmeisesti ”trade-off” sen suhteen,
että järjestelyvaran osuuden kohottaminen voi
helposti tapahtua vain nostamalla kokonais-
ansion nousua, mitä on toisaalta haluttu vält-
tää.

Heikkilän ja Piekkolan tulosten mukaan

Kuvio 6. Sopimusnousu, järjestelyvara ja järjestelyvaran osuus koko palkannoususta (2 vuoden liukuva keskiarvo).
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suurissa, kansainvälisissä yrityksissä on suurin
halukkuus työnantajapuolella edetä kohti yri-
tyskohtaista sopimista. Sen sijaan tällaisten yri-
tysten työntekijöitä edustavat luottamusmiehet
painottavat eniten kollektiivista sopimista. Si-
ten polarisaatio osapuolten välillä on voimak-
kainta suurissa yrityksissä, pienissä yrityksissä
osapuolet ovat lähempänä toisiaan. Toimialois-
ta mm. metsäteollisuus edustaa työnantajan
puolella selkeää halua edetä kohti yrityskoh-
taista sopimista.

Yksi ETLAn ja PT:n tutkimushankkeen
loppuraportin yhteenvetoluvussa (ks. Alho ja
Pekkarinen 2004) esiin nostettu suosituskohta
oli se, että sopimuspolitiikan tuottama keski-
määräinen palkannousu pitäisi suunnata edel-

leen etupäässä työmarkkinoiden makrotalou-
delliseen hallintaan, mutta sen sijaan mikrota-
loudellinen palkanmuodostus suhteellisten
palkkojen muodostumisineen pitäisi jättää
muodostuvaksi sopimuspolitiikasta irrallaan
yrityksissä ja toimialoilla. Uusimmassa tuposo-
pimuksessa edetäänkin tähän suuntaan (ks.
kuvio 7).

Kuvio 7 osoittaa, että yleiskorotuksissa on
asteittain siirrytty vähemmän solidaariseen
suuntaan, koska matalien palkkojen suurem-
man prosenttikorotuksen aluetta on vähitellen
kavennettu päättymään jo aiempaa matalam-
milla tulotasoilla. Nyt voimassa olevassa tupos-
sa tästä solidaarisuuselementistä luovutaan ko-
konaan v. 2006.

Kuvio 7. Yleiskorotus eri tuposopimuksissa suhteellisen palkan funktiona (palkka/keskipalkka, %).
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Tutkimusprojektin tuloksissa suositeltiin myös
siirtymistä kohti paikallista sopimista. Projek-
tin vastaanotossa työntekijäpuolelta kritisoitiin
sitä, että jos palkanmuodostusta siirretään yri-
tystasolle, se voi johtaa työnantajan saneluval-
taan. Tässä suhteessa vallitsee sellainen ristirii-
ta, että työnantajat ja ylemmät toimihenkilöt
haluaisivat käyttää paikallisen sopimusvaran
kannustavuuden lisäämiseen, kun taas työnte-
kijät haluaisivat jakaa potin pääasiassa samoi-
na suhteellisina korotuksina kaikille tai alim-
piin palkkoihin painottuvana (ks. Alho ym.
2003, luku 6).

Mikä on sitten palkanmuodostuksen mak-
rotaloudellisen vakauden ja mikrotaloudellisen
tehokkuuden suhde toisiinsa? Kuinka paljon
makrosopiminen sitoo paikallista palkanmuo-
dostusta? Tältä osin vallitsee ilmeisesti erilai-
sia käsityksiä osapuolten välillä ja tutkijoiden
piirissä. Yhden näkemyksen mukaan makrota-
loudellisen vakauden vaaliminen paljolti tulo-
politiikan keinoin ei olisi juuri lainkaan sitonut
suhteellisten palkkojen muodostumista yrityk-
sissä. Toisen näkemyksen mukaan taas mata-
liin palkkoihin painottuneet korotukset ja tau-
lukkopalkkojen korotukset sekä koko sopi-
musnousun mitoitus ovat rajanneet voimak-
kaasti yritysten mahdollisuutta tehdä sisäisissä
palkkajakaumissaan muutoksia. Tämän asian
tarkempi selvittäminen jää jatkotutkimusten
varaan.

Keskeinen kohta työmarkkinoiden palkan-
muodostusta on myös sopivien kannustimien
tarjoaminen työntekijöille ponnisteluun, mitä
on meillä vähän tutkittu. Tulospalkkaus on
yksi tällainen väylä, jonka käyttö on laajentu-
nut. Uuden kannustintutkimuksen mukaan
(ks. Moen ja Rosén 2003) palkan pitäisi olla
sellainen funktio tuottavuudesta, että margi-
naalilla aina vain enemmän lisätuotoksesta tu-

lisi työntekijän ansioksi. Nykyinen sopimus-
malli ja työttömyysturva johtavat kuitenkin sii-
hen, että tuottavuuden lisäyksestä jää margi-
naalilla aina vähemmän käteen (ks. Alho
2004a). Näin ollen tässä suhteessa vallitsee ris-
tiriita teorian ja käytännön välillä. Myös tämä
kysymys vaatii lisäselvitystä.

4. Vähimmäisturva

Vähimmäisturva on kolmas lohko työmarkki-
noita ja työmarkkinapolitiikkaa kuviossa 1.
Yleisesti ei ole tarpeen saavuttaa sellaista jous-
tavuutta palkanmuodostuksessa, että yritysten
pääoman tuotto vakautuisi ja kaikki tuloriski
olisi työntekijöillä. Vähimmäisturva on tarpeen
sen tähden, että palkkatulojen vaihtelun varal-
ta työmarkkinoilla ei ole tarjolla tehokasta va-
kuutusmekanismia (ks. Dreze ja Collier 1993),
mikä saa aikaan palkanmuodostuksessa omi-
naista jäykkyyttä. Työmarkkinatoimijoille
suunnatussa kyselyssä (Alho ym. 2003) toisaal-
ta vähimmäisturvan ylläpito koettiin työnteki-
jöiden puolella, nimenomaan SAK:n kentässä
tärkeänä tavoitteena, kun taas työnantajien
kannat jakautuivat tässä kysymyksessä.

Toisaalta mikä tahansa palkkojen jäykkyys
ei voi olla tavoiteltavaa. Myös pysyvä vähim-
mäisturvan ylisuhteinen parantaminen, kuten
kuvion 7 mukaan on Suomessa menetelty, joh-
taa aikaa myöten työttömyysongelmaan mata-
lapalkka-aloilla ja -henkilöillä.

Klassinen talouspoliittinen kysymys on se,
miten työmarkkinoiden tulisi sopeutua ja edes-
auttaa kansantalouden toipumista taantumas-
sa. Yksi keskeinen reunaehto talouden sopeu-
tumiselle on Suomen jäsenyys EMUssa. Työ-
markkinat eivät voi enää inflaation välityksellä
eli devalvaatioilla reagoida taloutta kohtaaviin
ns. epäsymmetrisiin shokkeihin. Tämän ongel-
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man lieventämiseksi työmarkkinajärjestöt neu-
vottelivat ns. EMU-puskurit, joita koottiin so-
siaaliturvajärjestelmään työttömyysturva- ja
työeläkejärjestelmään. Tätä kysymystä tarkas-
telee tutkimus Alho (2004b), jossa tutkittiin
mm. sitä, minkälaista talouspolitiikkaa pitäisi
taantumassa noudattaa nykyisin välinein. La-
man aikana vedotaan kahteen tekijään. Ensin-
näkin siihen, että työttömyysturvajärjestelmä
tarjoaa työttömille ja muille etuuksien saajille
etuuksia, jotka he käyttävät kulutukseen, mikä
lisää kokonaiskysyntää ja siten tuotantoa ja
työllisyyttä. Toisaalta taas sosiaalietuudet ra-
hoitetaan yrityksiltä kerättävillä maksuilla ja ne
muodostavat osan yritysten kustannustaakasta
ja vaikeuttavat siten niiden mahdollisuuksia
työllistää.

Äsken puhuttiin kulutuksesta, mutta ana-
logisesti – ja vielä paremmin perustein – kulu-
tuksen sijalle voidaan asettaa kokonaiskysyntä,
eli yksityisen kulutuksen, investointien ja vien-
nin summa. Tällöin investoinneissa ja viennis-
sä otetaan huomioon kannattavuuden kanava,
joka sosiaalikustannuksilla on.

Tutkimuksen Alho (2004b) empiiristen tu-
losten mukaan vastaus kysymykseen oikeasta
talouspolitiikasta riippuu keskeisesti siitä, tar-
kastellaanko yksityistä kysyntää vai kokonais-
kysyntää talouden kysyntäyhtälössä. Edellises-
sä muotoilussa todetaan, että kulutusalttius on
hyvin suuri työttömyysetuuksista, selvästi yli
ykkösen, kun taas menoalttius pääomatuloihin
nähden on nolla. Tämä tilanne muuttuu kui-
tenkin selvästi, kun kokonaiskysyntä vaihde-
taan selitettäväksi muuttujaksi. Kun tarkastel-
laan talouden kysyntäpuolta kokonaisuudes-
saan – huolimatta taantumasta ja siitä, että yri-
tysten sosiaaliturvamaksujen alentaminen joh-
taa kulutuksen ja sitä kautta työllisyyden ale-
nemiseen – yritysten maksuja on alennettava,

koska työvoiman kysynnän substituutiovaiku-
tus työvoimakustannusten suhteen on voimak-
kaampi kuin mainittu keynesiläinen kulutuk-
sen kerroinvaikutus. Mutta pitkällä ajalla tämä
tulos ei ole tilastollisesti merkitsevä.

Kyselytutkimuksessa Alho ym. (2003) ky-
syttiin työmarkkinoiden toimijoiden käsityksiä
myös taantumasopeutumisesta EMU-aikana.
Tätä koskeva kysymys muotoiltiin samalla lail-
la kuin Campbellin ja Kamlanin (1997) tutki-
muksessa, jossa pohdittiin – tosin vain työnan-
tajia edustavien osalta – hypoteettista taantu-
maa ja sitä, mikä on palkkasopeutumisen rooli
taantuman lievittäjänä. Lisäksi tutkimukses-
samme kysyttiin kantaa siihen, mitä vastaajat
toivovat tapahtuvan ja mitä he odottavat tapah-
tuvan tällaisessa taantumassa.

Vastaajat odottavat realistisesti, että pää-
asiassa sopeutuminen taantumaan tapahtuu ir-
tisanomisin työvoiman määrää vähentämällä.
Mutta sen sijaan he toivoivat, että jonkin as-
teista palkkasopeutumista tapahtuisi käytän-
nössä, koska tällainen välimuoto sai enemmän
kannatusta kuin täysimääräinen irtisanominen
ja täysimääräinen palkkojen lasku. Lisäksi ky-
syimme EMU-puskureiden merkitystä. Tulos
oli, että työnantajat arvioivat niiden merkityk-
sen pienemmäksi kuin mitä keskimäärin työn-
tekijöiden edustajat, jotka panevat melko pal-
jon painoa puskureille tässä suhteessa.

5. Loppupäätelmä

Monia tärkeitä asioita on selvitettävä työmark-
kinoilla ja sen sopimustoiminnassa, sekä työ-
markkinapolitiikan että -tutkimuksen kentäs-
sä. Tutkimuksen tarve on ilmeinen, koska kan-
sainväliset reunaehdot ovat muutostilassa. Voi
olla, että yksi vaihe työmarkkinoilla on jäämäs-
sä taakse ja edessä on hakeutuminen kohti
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uusia järjestelyitä. Nykyisen sopimusjärjestel-
män hyvistä puolista on pidettävä kiinni, mut-
ta järjestelmän joustoelementtejä on lisättävä.
Samalla on huolehdittava kannusteista, vähim-
mäisturvasta ja makrovakaudesta. Tehtävä ei
ole helppo, sillä valmista mallia lopputilantees-
ta ei ole, saati sitten tietoa oikeasta polusta sin-
ne. Siksi Suomessa kannattaa tutustua ja poh-
tia pohjoismaisten naapuriemme kokemuksia
hajautuneemmasta työmarkkinoiden sopimus-
järjestelmästä.9
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