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Pääkirjoitus

Palkkaratkaisut

MARTTI HETEMÄKI
VTT, ylijohtaja
Valtiovarainministeriö

Keskitetyn palkkaratkaisun todennäköinen ka-
riutuminen, myönteiset suhdannenäkymät ja
Suomen Emu-jäsenyys ovat tulevien palkkarat-
kaisujen lähtökohtia. Mitä nämä lähtökohdat
merkitsevät talouspolitiikan kannalta?
SAK:n hallituksen otettua kielteisen kannan

keskitettyyn palkkaratkaisuun on todennäköis-
tä, ettei vuosien 1995 ja 1997 tyyppinen laaja
tulopoliittinen ratkaisu ole toteutumassa. Viime
vuosien hyvän kehityksen valossa uusi tulopo-
liittinen ratkaisu olisi ollut nytkin perusteltu.
Matalien yleiskorotusten puitteissa palkanmuo-
dostus on siirtynyt paljolti yritys- ja paikallis-
tasolle, kun ns. muuttuvat palkanosat eli lähin-
nä tulospalkat ovat nopeasti lisääntyneet. Tämä
on johtanut työllisyyden kannalta hyviin tulok-
siin.
Keskitetty ratkaisu ei kuitenkaan välttämättä

olisi taannut palkkamaltin säilymistä. Aina kun
työttömyys on Suomessa laskenut riittävän alas,
ovat yksikkötyövoimakustannukset alkaneet
nousta kilpailijamaita nopeammin palkkaratkai-
sujen muodosta riippumatta. Tämä ei ole eko-
nomistille mikään yllätys. Työttömyyden pai-
numinen alle rakenteellisen työttömyyden mer-

kitsee työmarkkinoilla kapeikkoja, jotka aiheut-
tavat palkkapaineita.
Tämän vuoden kesällä kausitasoitettu työttö-

myysaste laski jo alle 10 prosentin. Suotuisan
talouskehityksen ja työttömyyden laskun jatku-
essa on ilmeistä, että työttömyys kolkuttelee
ensi vuonna jo lähellä rakenteellisen työttömyy-
den tasoa.
Työmarkkinoilla on siis ylikuumenemisen

riski lähivuosina. Asuntomarkkinoilla tämä ris-
ki näyttää jo osin toteutuneen. Sen sijaan hyö-
dykemarkkinoilla niukkuus ei ole nostamassa
hintoja. Tässä suhteessa ostovoiman ja kysyn-
nän lisääntyminen ei ole ongelma. Siksi myös-
kään perinteinen finanssipolitiikan kiristys ei
nyt purisi tehokkaasti ylikuumenemisen syihin.
Mikä sitten voisi olla tarkoituksenmukaista ta-
louspolitiikkaa nykytilanteessa?
Asuntomarkkinoiden tasapainottomuuteen

parhaat lääkkeet ovat riittävä asuntojen uustuo-
tanto ja epäterveen lainanoton hillintä. Asunto-
tuotannon puollonkaulat liittyvät tonttien ja am-
mattitaitoisen työvoiman niukkuuteen, vaikka
maata on yllin kyllin ja rakennusalalla vallitsee
suuri työttömyys. Tontti- ja vuokra-asuntopulan
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syyt ovat moninaiset alkaen kaavoituksen ja
kunnallistekniikan tarjonnan ongelmista. Ra-
kennusalan työvoimaniukkuus liittyy puoles-
taan työvoiman liikkuvuuteen ja rakenteelliseen
työttömyyteen yleensä.
Vuokrasäännöstelyn purku oli aikoinaan iso

harppaus kohti toimivia vuokramarkkinoita.
Tällä oli työvoiman liikkuvuuden ja työmarkki-
noiden toimivuuden sekä rakenteellisen työttö-
myyden kannalta merkitystä. Kaavoituksen ja
kunnallistekniikan tarjonnasta sekä vuokra-
asuntotuotannosta markkinaehtoisuus on kui-
tenkin vielä kaukana. Asuntoja ei synny riittä-
västi sinne, missä työtä olisi tarjolla. Asuntotuo-
tanto vastaa määrältään, sijainniltaan ja muo-
doltaan huonosti ihmisten toiveita. Kansanta-
loudessa se alkaa olla viimeisiä sektoreita, jos-
sa on edelleen tuottajan ja myyjän markkinat.
Kaavoitus, kunnallistekniikka ja vuokra-asunto-
tuotanto ovat esimerkkejä hyvää tarkoittavasta
ja asiansa osaavasta hallinnosta, joka ei koko-
naisuutena kuitenkaan tyydyttävästi palvele yh-
teiskunnan tarpeita. Asuntosektorin markkina-
ehtoisuuden puute vähentää työvoiman liikku-
vuutta, nostaa rakenteellisen työttömyyden ta-
soa ja kohottaa vanhojen asuntojen hintojen ja
asumiskustannusten tasoa. Tämä on kunnallis-
ja asuntopolitiikkaa laajempi asia, joka vaikut-
taa palkkamaltin säilymiseen nyt ja pidemmällä
tähtäimellä.
Palkkamaltin säilymisen kannalta rakenteel-

lisen työttömyyden alentaminen on avainkysy-
mys. Koska monien rakenteellisten toimenpitei-
den vaikutusviiveet ovat pitkiä, on ne saatetta-
va voimaan ennen kuin työmarkkinat ovat jo
törmänneet kapeikkoihin.
Koulutus, työn kannattavuuden parantami-

nen ja työvoiman liikkuvuuden edistäminen
ovat hyviä lääkkeitä rakennetyöttömyyteen.
Koulutukseen onkin satsattu voimakkaasti.
Pelkkä koulutus ei kuitenkaan johda mihinkään,

jos työ ei kannatta sekä sen teettäjälle että teki-
jälle.
Työn kannattavuus on viime vuosina selvästi

parantunut, mutta edelleenkin tosiasialliset re-
servaatiopalkat ovat rakenteellisen työttömyy-
den alentumisen kannalta korkeita. Jos työnte-
kijä haluaa 4500 mk/kk käteen, on hänen palk-
kavaatimuksensa nykyverotuksella 5 800 mk/
kk, joka aiheuttaa 10 500 mk/kk työvoimakus-
tannukset työnantajalle. On ilmeistä, että vero-
tus hinnoittelee pienipalkkaista työtä pois työ-
markkinoilta. Käytännössä tehokkain keino
työn kannattavuuden parantamiseksi lienee kä-
teenjäävän tulon lisääminen työntekijän vero-
tusta keventämällä.
Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa on jo

pitkään ollut käytössä pienipalkkaisesta työstä
tehtävä ylimääräinen verovähennys, joka piene-
nee tulojen kasvaessa. Suomessa vastaava vä-
hennys on kunnallinen ansiotulovähennys. Täl-
laisten vähennysten ongelmana on, että mata-
lillakin tulotasoilla rajaveroasteet nousevat kor-
keiksi. Tällöin kannustimet mm. osaamisen kar-
tuttamiseen ja työpanoksen lisäämiseen ovat
huonot. Kielteisten marginaaliverovaikutusten
takia on Suomessa kunnallisen ansiotulovähen-
nyksen lisäämisen yhteydessä tehty asteikko-
alennus valtion verotuksessa. Tällöin veroke-
vennyksen hinta menetettyjen verotulojen muo-
dossa on luonnollisesti ollut melko suuri.
Amerikkalaisen ja brittiläisen ansiotulovä-

hennykselle vaihtoehtona on Hollannissa otettu
käyttöön kiinteä vähennys, joka ei vähene tulo-
jen kasvaessa. Kyseinen vähennys ei siis muo-
dosta esim. osaamisen kartuttamisen kannalta
kielteistä kannustinta. Itse asiassa Suomen tu-
lonhankkimisvähennys on myös tällainen vä-
hennys. Se on 3 % tuloista kuitenkin enimmil-
lään 2100 mk vuodessa. Tulonhankkimisvähen-
nyksen enimmäismäärän saa jo noin 5800 mk/
kk palkalla. Vähennyksen saa automaattisesti
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jokainen palkansaaja ilman verottajaa ja vero-
tettavaa rasittavaa kuittisirkusta.
Tulonhankkimisvähennys parantaa palkka-

työn suhteellista kannattavuutta. Tulonhankki-
misvähennystä ei voi tehdä eläkkeistä tai muis-
ta tulonsiirroista. Sitä ei myöskään voi tehdä
maatalouden tai muista yrittäjätuloista. Tässä
suhteessa se poikkeaa myös kunnallisesta ansio-
tulovähennyksestä.
Palkansaajan tuloverotuksen kevennyksen

vaihtoehtoina on esitetty työnantajamaksujen ja
arvonlisäverotuksen erimuotoisia alennuksia.
Työnantajamaksujen alennukset lisäisivät yri-
tysten palkanmaksuvaraa. Siksi ne sopisivat
huonosti ajankohtaan, jolloin riskinä on liialli-
set palkankorotukset.
Arvonlisäverotuksen erimuotoisten keven-

nysten ensisijainen vaikutus olisi puolestaan
kulutuskysynnän lisääntyminen. Jos halutaan
erityisesti tukea työvaltaisten palvelutyöpaikko-
jen kasvua, niin tehokkainta on kohdistaa vero-
kevennys suoraan työn verotuksen alentami-
seen. Arvonlisäverotuksen alentaminen keven-
tää sekä työn että pääoman verotusta. Sen alen-
taminen onkin sen työllisyysvaikutuksiin näh-
den julkisen talouden kannalta kallista verotuk-
sen keventämistä.
Mikä sitten voisi olla yleinen palkankorotus-

linja? Emu-oloihin ei sovi sellaisenaan aikai-
semmat palkanmuodostusmallit. Kelluvien va-
luuttakurssien oloihin sopi ns. inflaatiotavoite-
malli, jossa keskimääräinen työvoimakustan-
nusten nousu on yhtä suuri kuin kansantalouden
tuottavuuden ja inflaatiotavoitteen summa.
Emu-oloissa inflaatio on pitemmällä tähtäimel-
lä pitkälti eksogeeninen, Suomelle ulkopuolelta
annettu koko Emu-alueen inflaatio, johon kan-
sallinen työvoimakustannusten nousu vaikuttaa
vain vähän.
Toki koko kansantalouden kannalta työvoi-

makustannusten nousun pitäisi edelleen pysyä

tuottavuuden ja euroalueen inflaation antamis-
sa puitteissa. Mutta on selvää, että palkanmuo-
dostusta pitää miettiä ennen muuta hyvän työl-
lisyyden ja ostovoiman kannalta. Tässä katsan-
nossa ei ole olemassa tiettyä etukäteen määri-
teltyä kansantalouden tuottavuutta, joka olisi
jaettavissa kaikilla työpaikoilla.
Tuottavuuden kasvu vaihtelee huomattavasti

sekä alojen välillä että alojen sisällä. Yrityksen
sisälläkin tuottavuuskasvu vaihtelee yleensä
merkittävästi sen eri toimipaikkojen välillä ja
yli ajan. Alakohtaisten palkkaratkaisujen tulisi-
kin jäädä mataliksi, jotta ne jättäisivät riittäväs-
ti liikkumatilaa paikallistasolle. Näiden ratkai-
sujen riskinä on liittojen välinen palkkakilpai-
lu, joka syö myös paikallisen palkanmaksuva-
ran. Muuttuvat ja muille aloille heijastumatto-
mat palkanosat eli lähinnä tulospalkat ottavat
huomioon yritysten, työpaikkojen ja henkilöi-
den väliset erot tuottavuudessa. Palkanmuodos-
tuksen paikallisen joustavuuden lisääntyminen
keskitettyjen ratkaisujen puitteissa viime vuosi-
na näyttääkin antaneen hyvät tulokset sekä työl-
lisyyden että ostovoiman kannalta.
Koventunut kilpailu on lisännyt työllisyyden

herkkyyttä palkkakehityksen suhteen. Tämä on
itse asiassa analyyttinen tulos, jonka mukaan
yrityksen työvoiman kysynnän hintajousto on
sitä suurempi, mitä suurempi on yrityksen tuot-
taman hyödykkeen kysynnän hintajousto. Kor-
keat palkankorotukset eivät enää välity niinkään
hintoihin vaan suoremmin työllisyyteen.
Maltillisen palkkaratkaisujen syntymisen

suurimmaksi esteeksi saattaa muodostua ylei-
nen mielipide. Kriisitietoisuus, joka vallitsi
vuosien 1995 ja 1997 tulosopimusten alla on ti-
potiessään. Kuitenkin palkkariskit ovat kahdes-
ta syystä nyt aikaisempaa suuremmat. Ensinnä-
kin työmarkkinoiden kapeikot ja palkkariskit
ovat kasvaneet, kun työttömyys on lähellä ra-
kenteellisen työttömyyden tasoa. Toiseksi, kun
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kansallisen rahapolitiikan ja valuuttakurssijous-
ton hätävaraa ei enää ole, aiheuttavat palkan-
muodostuksen virheet nyt pysyvämpää ja vai-
keammin korjattavaa vahinkoa kuin aiemmin.
Aivan viime aikoihin asti tiedotusvälineet

ovat jättäneet palkkaratkaisuihin liittyvät riskit
mm. yritysjohtajien optioita koskevan keskus-
telun jalkoihin. Ekonomistit ovat myös aika va-
paasti antaneet keskustelun ajautua sivuraiteil-
le. Osasyynä tähän lienee, että talouden tilan
kohentuessa kiinnostus ekonomistien puheisiin
vähenee.
Suomessa pitkään jatkunut suotuisa talouske-

hitys on usein kääntynyt kestämättömäksi. Työ-
markkinoilla on törmätty kapeikkoihin, reaali-
palkat ovat kohonneet tuottavuutta ja kilpailija-
maita nopeammin ja talouskasvu on kiihtynyt
kysyntävetoiseen loppuhuipennukseensa. Ta-
louspolitiikassa on herätty vasta kun tuotanto on
jo ylittänyt tuotantomahdollisuudet. Kasvua hil-
litsevät suhdannepoliittiset toimet ovat tällöin

myöhässä puhumattakaan tuotantomahdolli-
suuksia lisäävistä rakennepoliittista toimista.
Työmarkkinoiden kapeikot eivät ole vielä ylei-
siä. Suotuisan kehityksen jatkuessa rakenne-
työttömyyttä alentavilla uusilla toimenpiteillä
alkaa olla kuitenkin kiire.
Suomalaisen talouspolitiikan helmasynti on

ollut likinäköisyys. Suurimmat virheet on tehty
hyvinä, taantumaa edeltävinä aikoina kun ei ole
tehty mitään. Yleensä valuuttakurssin heikkene-
misen muodossa tapahtunut rahapolitiikan ke-
vennys on kuitenkin tarjonnut kohtuullisen no-
pean ulospääsyn ylikuumentumista seurannees-
ta taantumasta. Kun tätä mahdollisuutta ei enää
ole, on ennakoivan talouspolitiikan tarve entis-
tä suurempi. Nyt ennakoiva politiikka edellyt-
tää ripeitä toimia, jotka alentavat rakenteellista
työttömyyttä. Ilman niitä palkkamaltin säilymi-
nen on kyseenalaista palkkaneuvottelujen tulok-
sesta riippumatta.




