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Keskitetyn palkkaratkaisun todennäköinen kariutuminen, myönteiset suhdannenäkymät ja
Suomen Emu-jäsenyys ovat tulevien palkkaratkaisujen lähtökohtia. Mitä nämä lähtökohdat
merkitsevät talouspolitiikan kannalta?
SAK:n hallituksen otettua kielteisen kannan
keskitettyyn palkkaratkaisuun on todennäköistä, ettei vuosien 1995 ja 1997 tyyppinen laaja
tulopoliittinen ratkaisu ole toteutumassa. Viime
vuosien hyvän kehityksen valossa uusi tulopoliittinen ratkaisu olisi ollut nytkin perusteltu.
Matalien yleiskorotusten puitteissa palkanmuodostus on siirtynyt paljolti yritys- ja paikallistasolle, kun ns. muuttuvat palkanosat eli lähinnä tulospalkat ovat nopeasti lisääntyneet. Tämä
on johtanut työllisyyden kannalta hyviin tuloksiin.
Keskitetty ratkaisu ei kuitenkaan välttämättä
olisi taannut palkkamaltin säilymistä. Aina kun
työttömyys on Suomessa laskenut riittävän alas,
ovat yksikkötyövoimakustannukset alkaneet
nousta kilpailijamaita nopeammin palkkaratkaisujen muodosta riippumatta. Tämä ei ole ekonomistille mikään yllätys. Työttömyyden painuminen alle rakenteellisen työttömyyden mer-

kitsee työmarkkinoilla kapeikkoja, jotka aiheuttavat palkkapaineita.
Tämän vuoden kesällä kausitasoitettu työttömyysaste laski jo alle 10 prosentin. Suotuisan
talouskehityksen ja työttömyyden laskun jatkuessa on ilmeistä, että työttömyys kolkuttelee
ensi vuonna jo lähellä rakenteellisen työttömyyden tasoa.
Työmarkkinoilla on siis ylikuumenemisen
riski lähivuosina. Asuntomarkkinoilla tämä riski näyttää jo osin toteutuneen. Sen sijaan hyödykemarkkinoilla niukkuus ei ole nostamassa
hintoja. Tässä suhteessa ostovoiman ja kysynnän lisääntyminen ei ole ongelma. Siksi myöskään perinteinen finanssipolitiikan kiristys ei
nyt purisi tehokkaasti ylikuumenemisen syihin.
Mikä sitten voisi olla tarkoituksenmukaista talouspolitiikkaa nykytilanteessa?
Asuntomarkkinoiden tasapainottomuuteen
parhaat lääkkeet ovat riittävä asuntojen uustuotanto ja epäterveen lainanoton hillintä. Asuntotuotannon puollonkaulat liittyvät tonttien ja ammattitaitoisen työvoiman niukkuuteen, vaikka
maata on yllin kyllin ja rakennusalalla vallitsee
suuri työttömyys. Tontti- ja vuokra-asuntopulan

471

Pääkirjoitus – KAK 3/1999

syyt ovat moninaiset alkaen kaavoituksen ja
kunnallistekniikan tarjonnan ongelmista. Rakennusalan työvoimaniukkuus liittyy puolestaan työvoiman liikkuvuuteen ja rakenteelliseen
työttömyyteen yleensä.
Vuokrasäännöstelyn purku oli aikoinaan iso
harppaus kohti toimivia vuokramarkkinoita.
Tällä oli työvoiman liikkuvuuden ja työmarkkinoiden toimivuuden sekä rakenteellisen työttömyyden kannalta merkitystä. Kaavoituksen ja
kunnallistekniikan tarjonnasta sekä vuokraasuntotuotannosta markkinaehtoisuus on kuitenkin vielä kaukana. Asuntoja ei synny riittävästi sinne, missä työtä olisi tarjolla. Asuntotuotanto vastaa määrältään, sijainniltaan ja muodoltaan huonosti ihmisten toiveita. Kansantaloudessa se alkaa olla viimeisiä sektoreita, jossa on edelleen tuottajan ja myyjän markkinat.
Kaavoitus, kunnallistekniikka ja vuokra-asuntotuotanto ovat esimerkkejä hyvää tarkoittavasta
ja asiansa osaavasta hallinnosta, joka ei kokonaisuutena kuitenkaan tyydyttävästi palvele yhteiskunnan tarpeita. Asuntosektorin markkinaehtoisuuden puute vähentää työvoiman liikkuvuutta, nostaa rakenteellisen työttömyyden tasoa ja kohottaa vanhojen asuntojen hintojen ja
asumiskustannusten tasoa. Tämä on kunnallisja asuntopolitiikkaa laajempi asia, joka vaikuttaa palkkamaltin säilymiseen nyt ja pidemmällä
tähtäimellä.
Palkkamaltin säilymisen kannalta rakenteellisen työttömyyden alentaminen on avainkysymys. Koska monien rakenteellisten toimenpiteiden vaikutusviiveet ovat pitkiä, on ne saatettava voimaan ennen kuin työmarkkinat ovat jo
törmänneet kapeikkoihin.
Koulutus, työn kannattavuuden parantaminen ja työvoiman liikkuvuuden edistäminen
ovat hyviä lääkkeitä rakennetyöttömyyteen.
Koulutukseen onkin satsattu voimakkaasti.
Pelkkä koulutus ei kuitenkaan johda mihinkään,
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jos työ ei kannatta sekä sen teettäjälle että tekijälle.
Työn kannattavuus on viime vuosina selvästi
parantunut, mutta edelleenkin tosiasialliset reservaatiopalkat ovat rakenteellisen työttömyyden alentumisen kannalta korkeita. Jos työntekijä haluaa 4500 mk/kk käteen, on hänen palkkavaatimuksensa nykyverotuksella 5 800 mk/
kk, joka aiheuttaa 10 500 mk/kk työvoimakustannukset työnantajalle. On ilmeistä, että verotus hinnoittelee pienipalkkaista työtä pois työmarkkinoilta. Käytännössä tehokkain keino
työn kannattavuuden parantamiseksi lienee käteenjäävän tulon lisääminen työntekijän verotusta keventämällä.
Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa on jo
pitkään ollut käytössä pienipalkkaisesta työstä
tehtävä ylimääräinen verovähennys, joka pienenee tulojen kasvaessa. Suomessa vastaava vähennys on kunnallinen ansiotulovähennys. Tällaisten vähennysten ongelmana on, että matalillakin tulotasoilla rajaveroasteet nousevat korkeiksi. Tällöin kannustimet mm. osaamisen kartuttamiseen ja työpanoksen lisäämiseen ovat
huonot. Kielteisten marginaaliverovaikutusten
takia on Suomessa kunnallisen ansiotulovähennyksen lisäämisen yhteydessä tehty asteikkoalennus valtion verotuksessa. Tällöin verokevennyksen hinta menetettyjen verotulojen muodossa on luonnollisesti ollut melko suuri.
Amerikkalaisen ja brittiläisen ansiotulovähennykselle vaihtoehtona on Hollannissa otettu
käyttöön kiinteä vähennys, joka ei vähene tulojen kasvaessa. Kyseinen vähennys ei siis muodosta esim. osaamisen kartuttamisen kannalta
kielteistä kannustinta. Itse asiassa Suomen tulonhankkimisvähennys on myös tällainen vähennys. Se on 3 % tuloista kuitenkin enimmillään 2100 mk vuodessa. Tulonhankkimisvähennyksen enimmäismäärän saa jo noin 5800 mk/
kk palkalla. Vähennyksen saa automaattisesti
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jokainen palkansaaja ilman verottajaa ja verotettavaa rasittavaa kuittisirkusta.
Tulonhankkimisvähennys parantaa palkkatyön suhteellista kannattavuutta. Tulonhankkimisvähennystä ei voi tehdä eläkkeistä tai muista tulonsiirroista. Sitä ei myöskään voi tehdä
maatalouden tai muista yrittäjätuloista. Tässä
suhteessa se poikkeaa myös kunnallisesta ansiotulovähennyksestä.
Palkansaajan tuloverotuksen kevennyksen
vaihtoehtoina on esitetty työnantajamaksujen ja
arvonlisäverotuksen erimuotoisia alennuksia.
Työnantajamaksujen alennukset lisäisivät yritysten palkanmaksuvaraa. Siksi ne sopisivat
huonosti ajankohtaan, jolloin riskinä on liialliset palkankorotukset.
Arvonlisäverotuksen erimuotoisten kevennysten ensisijainen vaikutus olisi puolestaan
kulutuskysynnän lisääntyminen. Jos halutaan
erityisesti tukea työvaltaisten palvelutyöpaikkojen kasvua, niin tehokkainta on kohdistaa verokevennys suoraan työn verotuksen alentamiseen. Arvonlisäverotuksen alentaminen keventää sekä työn että pääoman verotusta. Sen alentaminen onkin sen työllisyysvaikutuksiin nähden julkisen talouden kannalta kallista verotuksen keventämistä.
Mikä sitten voisi olla yleinen palkankorotuslinja? Emu-oloihin ei sovi sellaisenaan aikaisemmat palkanmuodostusmallit. Kelluvien valuuttakurssien oloihin sopi ns. inflaatiotavoitemalli, jossa keskimääräinen työvoimakustannusten nousu on yhtä suuri kuin kansantalouden
tuottavuuden ja inflaatiotavoitteen summa.
Emu-oloissa inflaatio on pitemmällä tähtäimellä pitkälti eksogeeninen, Suomelle ulkopuolelta
annettu koko Emu-alueen inflaatio, johon kansallinen työvoimakustannusten nousu vaikuttaa
vain vähän.
Toki koko kansantalouden kannalta työvoimakustannusten nousun pitäisi edelleen pysyä

tuottavuuden ja euroalueen inflaation antamissa puitteissa. Mutta on selvää, että palkanmuodostusta pitää miettiä ennen muuta hyvän työllisyyden ja ostovoiman kannalta. Tässä katsannossa ei ole olemassa tiettyä etukäteen määriteltyä 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 tulisikin jäädä mataliksi, jotta ne jättäisivät riittävästi liikkumatilaa paikallistasolle. Näiden ratkaisujen riskinä on liittojen välinen palkkakilpailu, joka syö myös paikallisen palkanmaksuvaran. Muuttuvat ja muille aloille heijastumattomat palkanosat eli lähinnä tulospalkat ottavat
huomioon yritysten, työpaikkojen ja henkilöiden väliset erot tuottavuudessa. Palkanmuodostuksen paikallisen joustavuuden lisääntyminen
keskitettyjen ratkaisujen puitteissa viime vuosina näyttääkin antaneen hyvät tulokset sekä työllisyyden 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 tuottaman hyödykkeen kysynnän hintajousto. Korkeat palkankorotukset eivät enää välity niinkään
hintoihin vaan suoremmin työllisyyteen.
Maltillisen palkkaratkaisujen syntymisen
suurimmaksi esteeksi saattaa muodostua yleinen mielipide. Kriisitietoisuus, joka vallitsi
vuosien 1995 ja 1997 tulosopimusten alla on tipotiessään. Kuitenkin palkkariskit ovat kahdesta syystä nyt aikaisempaa suuremmat. Ensinnäkin työmarkkinoiden kapeikot ja palkkariskit
ovat kasvaneet, kun työttömyys on lähellä rakenteellisen työttömyyden tasoa. Toiseksi, kun
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kansallisen rahapolitiikan ja valuuttakurssijouston hätävaraa ei enää ole, aiheuttavat palkanmuodostuksen virheet nyt pysyvämpää ja vaikeammin korjattavaa vahinkoa kuin aiemmin.
Aivan viime aikoihin asti tiedotusvälineet
ovat jättäneet palkkaratkaisuihin liittyvät riskit
mm. yritysjohtajien optioita koskevan keskustelun jalkoihin. Ekonomistit ovat myös aika vapaasti antaneet keskustelun ajautua sivuraiteille. Osasyynä tähän lienee, että talouden tilan
kohentuessa kiinnostus ekonomistien puheisiin
vähenee.
Suomessa pitkään jatkunut suotuisa talouskehitys on usein kääntynyt kestämättömäksi. Työmarkkinoilla on törmätty kapeikkoihin, reaalipalkat ovat kohonneet tuottavuutta ja kilpailijamaita nopeammin ja talouskasvu on kiihtynyt
kysyntävetoiseen loppuhuipennukseensa. Talouspolitiikassa on herätty vasta kun tuotanto on
jo ylittänyt tuotantomahdollisuudet. Kasvua hillitsevät suhdannepoliittiset toimet ovat tällöin
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myöhässä puhumattakaan tuotantomahdollisuuksia lisäävistä rakennepoliittista toimista.
Työmarkkinoiden kapeikot eivät ole vielä yleisiä. Suotuisan kehityksen jatkuessa rakennetyöttömyyttä 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 heikkenemisen muodossa tapahtunut rahapolitiikan kevennys on kuitenkin tarjonnut kohtuullisen nopean ulospääsyn ylikuumentumista seuranneesta taantumasta. Kun tätä mahdollisuutta ei enää
ole, on ennakoivan talouspolitiikan tarve entistä suurempi. Nyt ennakoiva politiikka edellyttää ripeitä toimia, jotka alentavat rakenteellista
työttömyyttä. Ilman niitä palkkamaltin säilyminen on kyseenalaista palkkaneuvottelujen tuloksesta riippumatta.

