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Eurooppalaisista lyhennetyn työajan tukimalleista 
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Teksti perustuu ETUIn selvitykseen ja lisäksi siinä on joitain lisäyksi muista lähteistä. Esitys 
ei pyri vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, enemmänkin referoimaan ETUIn selvitystä. Muu-
tamia kirjoittajan huomioita ja näkemyksiä on upotettu sekaan, mutta pyritty kirjoittamaan 
ne niin, että erottuvat ETUIn selvityksen referoinnista. Yksittäisen maan järjestelmistä selvi-
tys ei anna tarkkoja vastauksia, se olkoon eri selvitysten aihe. 
 

Mitä elementtejä järjestelmät sisältävät 
 
Lyhennetyn työajan tukimallit (englanniksi Short Time Work / STW) ovat järjestelmiä, joilla 
taloustaantumissa pyritään estämään irtisanomisten kautta syntyvää työttömyyden kasvua 
siten, että valtio tukee yritystä tai työntekijää työn vähentymisen takia. ETUIn selvityksen 
alussa todetaan, että toukokuun alkupuolella, kun selvitys julkaistiin, oli järjestelmien pii-
rissä EU-maissa jo 42 miljoonaa työntekijää, mikä vastaa noin neljännestä työvoimasta. 
 
Suomessa samaa asiaa hoidetaan lomautusjärjestelyillä, mutta lomautusta (englanniksi 
furlough, joskus myös lay-off, joka tarkoittaa myös irtisanomista) ei ole EU-maissa yleisesti 
käytössä. Yhteinen tekijä on, että työsuhde yritykseen ei katkea. ETUIn selvityksessä viit-
taukset Suomen järjestelmään perustuvat juuri lomautussääntöihin. 

https://www.etui.org/Publications2/Policy-Briefs/European-Economic-Employment-and-Social-Policy/Ensuring-fair-Short-Time-Work-a-European-overview
https://www.etui.org/Publications2/Policy-Briefs/European-Economic-Employment-and-Social-Policy/Ensuring-fair-Short-Time-Work-a-European-overview
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Järjestelmät poikkeavat toisistaan merkittävästi, mutta niille yhteisiä elementtejä ovat:  

• Onko maassa ”normaalioloissa” työajan lyhennysjärjestelmään liittyvä tukimalli 
o Covid-19 kriisin takia on tehty muutoksista”perusjärjestelmään” 

• Millaiset yritykset voivat saada tukea? 
o Koskeeko kaikkia toimialoja ja yrityskokoja 

• Millaisia yritystason talousehtoja järjestelmän käytölle on  
o Tähän ETUIn selvitys ei juurikaan anna tietoa 

• Kenelle ja miten korvaus maksetaan 
o Useimmissa maissa tuki annetaan yritykselle, Suomessa lomautetulle 

• Voivatko kaikki työntekijäryhmät saada tukea? 
o Covid-19 aikana on esim. itsensä työllistäjiä otettu tukien piiriin 

• Kuinka suurta tuki on 
o Järjestelmät vaihtelevat työntekijän saaman brutto-/nettopalkan suhteen 

• Kuinka kauan tukea voi saada 
o Osa järjestelmistä sitoo tuen poikkeustilaan ja työntekijän näkökulmasta pää-

sääntö on, että korkeampi tuki on lyhyempi 

• Millainen merkitys työmarkkinavuoropuhelulla on 
o Lakisääteisiä järjestelmiä kehitetään työehtosopimuksilla 

• Miten järjestelmä rahoitetaan ja onko yrityksillä tai työntekijöillä panostus 
o Vastuunjako vaihtelee ja järjestelmä voi olla monimutkainen, esimerkkinä Suo-

men ansiosidonnaisen työttömyysturvan kustannusjakauma  

• Estääkö tuki irtisanomiset 
o Tavoitteena on irtisanomisten eli työsuhteiden loppumisen estäminen, joissain 

maissa on tiukkojakin sanktioita 

• Estääkö tuki voitonjakoa 
o Poliittinen aihe, joka nousee yhä vahvemmin esille 

 

Millaisiin taustoihin järjestelmät perustuvat?  
 
Jossain maissa on pitkä tradition (esim. Saksassa ensimmäiset mallit jo 1920-luvulta), jois-
sain maissa (kuten keskisen Itä-Euroopan maissa) järjestelmät luotiin vasta 2008/2009 ta-
louskriisin aikana. Yhteistä malleille on, että työaikaa lyhennetään osin tai kokonaan ja val-
tio tukee toimeentuloa (Suomen lomautusjärjestelmä luetaan siten tähän kokonaisuuteen). 
Järjestelmien nimitykset vaihtelevat, saksankielisissä maissa, Hollannissa ja Ruotsissa pu-
hutaan työajan lyhentymiseen (Kurzarbeit / Werktijdverkorting / Korttidsarbete), mutta rans-
kankielisessä maissa puhutaan väliaikaisesta tai osittaisesta työttömyydestä. 
 
Klassisissa lyhennetyn työajan malleissa työaikaa lyhennettiin vain osin, mutta nyt mo-
nessa maassa (esim. Saksassa) on tehty poikkeussääntöjä, jolloin työaika voi vähentyä 
jopa 100 %. (eli vastaa kokoaikalomautusta). Koronakriisin aikana pakollista työskentelyai-
kaa on usein lyhennetty, mutta joissain maissa on edelleen oltava osin töissä (Itävalta 10 % 
ja Ruotsissa 20 %). 
 

Kenelle korvaus maksetaan?  
 
Muutamassa maassa korvaus maksetaan työntekijälle (Belgia, Suomi, Espanja), yleensä 
viranomaisen, joskus liiton tai työttömyyskassan toimesta. Pääosassa maista korvaus mak-
setaan valtiolta työnantajalle, joka huolehtii työntekijän palkan laskemisesta.  



 Muistio  3 (9) 

   
   
Kv-palvelut / MKos 11.6.2020  

 

Ammattiliitto Pro 
Työpajankatu 13 A, PL 183, 00581 Helsinki 

p. (09) 172 731, f. (09) 1727 3330, etunimi.sukunimi@proliitto.fi 
y-tunnus 0215350-2 

 

 

 

 
Esimerkki Itävallasta, jossa korvaus on sidoksissa työntekijän nettopalkkaan: 
- työntekijä, jonka palkka on alle 1700 e/kk saa 90 % nettopalkastaan 
- esimerkissä oletan, että veroaste olisi 15 %, työntekijän palkka 1500 e/kk ja työaikaa 

lyhennetään 2/5 eli 40 %.  
- alkuperäinen palkka oli 1500, josta 15 % eli 225 e veroa, nettopalkka siis 1275 e 
- uusi palkka 60 % työajalla on 0,60*1500 = 900 e 
- tukitaso on 90 % alkuperäisestä nettopalkasta 0,90*1275 eli 1147,50 e, joten tukea 

henkilö saa 247,50 e  
- työnantaja maksaa tuen ja perii kyseisen tuen osuuden valtion virastosta  
- tuntematta yksityiskohtia, en osaa sanoa, miten tukea verotetaan tai ei ja maksetaan 

mistä summasta sosiaali- ja eläkemaksuja – arvaan, että näiden huomioiminen tekee 
palkan- ja tuenlaskennasta hieman haastavamman 

- ”etu” Suomen lomautusjärjestelmään on se, että työntekijä saa rahat normaalin palkan-
maksun jaksoissa ilman erillisiä hakuja ja päätöksiä työttömyyskassasta  

 

Onko korvauksella jotain ehtoja?  
 
ETUIn selvitys ei ota juurikaan kantaa siihen, millaisia taloudellisia ehtoja yrityksille asete-
taan, jotta ne pääsevät tuen piiriin. Työajan lyhentämiseen on toki jokin syy. Joissain 
maissa on selvästi joitain rajoja, esim. yrityksen liikevaihdon väheneminen tietyn osuuden.  
 
Monessa maissa edellytyksenä on työntekijän kouluttaminen. Joissain maissa valtio vastaa 
sosiaaliturvamaksuista. 
 

Mitkä kaikki yritystyypit voivat saada tukia? 
 
Useimmissa maissa järjestelmä kattaa kaikki toimialat ja kaiken kokoiset yritykset. Yleisin 
poikkeus on julkiset instituutiot, joiden työntekijöille ei tätä tukea kaikissa maissa myön-
netä (esim. Itävalta, Belgia, Ruotsi, UK ja tietyin poikkeuksin Norja). Monessa maassa jär-
jestelmää on koronakriisin aikana laajennettu (esim. Italiassa koski alun perin vain valmis-
tusteollisuus, nyt myös palvelusektori on tuen piirissä). 
 

Voiko kaikki työntekijäryhmät saada tukea? 
 
Pääsääntöisesti myös epätyyppisissä työsuhteissa olevat ovat STW-mallin piirissä. Jois-
sain maissa esim. vuokratyöntekijät ovat mukana kriisiajan säädöksellä, kuten Suomessa 
itsensä työllistäjät. Tanskassa työnantajan vastuuosuus on toimihenkilöiden osalta suu-
rempi kuin työntekijöillä, muilta osin työntekijä/toimihenkilö -jakoa ei mainita. 
 

Kuinka suurta tuki on? (Kolme keskeistä ominaisuutta) 
 
ETUIn selvitys korostaa järjestelmän kolmea keskeistä ominaisuutta: tuen suuruutta, kor-
vauskattoa ja tuen keston pituutta.  
 
Tuen suuruus vaihtelee maittain todella paljon, 50 prosentista jopa 100 prosenttiin palkka-
tasosta. Myös se vaihtelee, lasketaanko tuki brutto- vai nettopalkasta. Yleisimmin taso pe-
rustuu aikaisempaan bruttopalkkaan. Silloin nettona tulo voi olla alla olevia %-lukuja 
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suurempi. Esim. Ranskassa tuki on 70 % bruttopalkasta, mutta tukiosuus on verovapaata, 
joten se ETUIn laskelman mukaan vastaa 84%:n nettokorvausta.  
 
Puolassa järjestelmän piirissä oleva saa 50 % alkuperäisestä palkasta (brutto, luulisin) ja 
Tanskassa, Irlannissa ja Hollannissa 100 % alkuperäisestä palkasta. ETUIn selvityksen 
kaaviossa Suomen lomautustuen sanotaan olevan 50–90 % (tätä en osaa arvioida).  
 
Joissain maissa, kuten Belgiassa, maksetaan euromääräistä koronalisää. Joissain maissa, 
kuten Saksassa (ja Suomessa) lapsellinen saa korkeampaa tukea kuin lapseton.  
 
Saksassa lakisääteinen korvaustaso on alkuun 60/67 % bruttopalkasta (lapseton 60 % ja 
lapsellinen 67 %), mutta sitten 4–6 kk:n ajaksi 70/77 %:iin ja edelleen 80/87 %:iin, jos työ-
ajan lyhennys kestää 7 kk -12 kk (poikkeava järjestelmässä, jossa tuki kasvaa ajan myötä). 
Saksassa on lisäksi toimialakohtaisilla työehtosopimuksilla sovittu korkeampia korvausta-
soja lakisääteisen 60%:in sijaan (mutta näiden rahoituksesta ei ole tietoa). 
 
Joissain maissa korvaus on kiinteä eikä siis taata tiettyä prosentuaalista osuutta alkuperäi-
sestä palkasta. Joissain maissa korvaustaso vaihtelee sen mukaan, mikä on järjestelmän 
käyttöönoton peruste, esim. Tšekissä 60 % yrityksen (yleisen) taloudellisen syyn takia, 
mutta 100 %, jos liiketoiminta on valtion toimesta kielletty (vertaa esim. Suomen ravintola-
ala). 
 
Joissain maissa on eri tasoja eri palkkaryhmille. Itävallassa on kolme tasoa, alimmilla pal-
koilla saa 90% alkuperäisestä palkasta, tietyllä välillä saa 85% palkasta ja tietyn rajan yli 
ansaitsevat saavat 80%. Norjassa 20 ensimmäistä päivää saa 100% palkastaan, sitten tuki 
on joko 80% (vuosipalkka alle 30000 euroa) tai 62,4 % (kun vuosipalkka välillä 30000–
60000 e, mutta ei sanota, jos yli, mahdollisesti katto) 
 

Joskus määritellään minimitoimeentulo.  
 
Joissain maissa on erikseen määritelty minimitoimeentulo, jonka järjestelmä takaa. Virossa, 
Ranskassa, Liettuassa, Luxemburgissa, Puolassa, Portugalissa ja Sloveniassa maan laki-
sääteinen minimipalkka on taso, jonka järjestelmän ainakin takaa. Ideana on taata matala-
palkka-aloille vähimmäistoimeentulo.  
 

Onko tuelle jotain enimmäismäärää? 
 
Useimmissa järjestelmissä määritellään kattokorvaustaso. Se voi olla jokin absoluuttinen 
euromäärä tai määritelty suhteessa maan lakisääteiseen minimipalkkaan (Ranskassa 4,5 
kertaa, Portugalissa 3 kertaa ja Luxemburgissa 2,5 kertaa maan minimipalkka). Romani-
assa korkein korvaustaso on 75% kansallisesta keskiarvopalkasta ja Puolassa 40% kes-
kiarvopalkasta, jos työajan lyhennys on 20–50%.  
 
Itävallassa, Saksassa ja Ruotsissa on määritelty suurin palkka, joka otetaan korvausta las-
kettaessa perustaksi. Länsi-Saksassa se on 6900 euroa ja Itä-Saksassa 6450 e (ei liene 
muita maita, jossa olisi sisäisiä kansallisia eroja).  
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Selvityksestä käy ilmi, että järjestelmän enimmäismäärän rajoituksen takia Italiassa on var-
sin alhainen maksimitaso. Yli 2160 euroa bruttona ansaitsevat saavat 1130 e (siis vain 52 
% brutosta), vaikka tuki on olevinaan 80 %.  
 
Tukien enimmäistasoihin ei pääse käsiksi, jos ei tutustu maan koko järjestelmään (kuten 
Suomen ansiosidonnainen työttömyysturva, jossa kaksi eri taitekohtaa muuttavat korvauk-
sen suhteellista osuutta). Lisäksi korvaustasoa voidaan nostaa työehtosopimuksilla, mikä 
on yleistä esim. Saksassa. On siis oltava tarkkana vertailtaessa eri maiden järjestel-
mien todellista korvaustasoa.  

 

Kuinka kauan tukea voi saada? 
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Yleissääntö on, että mitä anteliaampi tukimuoto sen lyhyempi on tuen kesto. Eroa on myös 
sillä, perustuuko tuki jo olemassa olevaan järjestelmään vai onko se luotu vain Covid-19 
tilanteeseen, jolloin se on yleensä anteliaampi.  
 
Yleisin tuen pituus on 3–4 kuukautta, mutta joissain ”köyhissä” maissa (Viro, Latvia, 
Tshekki, Kreikka, Kypros, Romania) lyhyempi, yleensä silloin linkitettynä maan poikkeus-
ololainsäädännön pituuteen. Monissa maissa poikkeussääntöjä on jatkettu toisella 3 kk jak-
solla (esim. Itävalta ja Hollanti) ja joissain ”varakkaissa” maissa tuki voi olla jopa 12 kk 
(Suomi, Ranska, Saksa, Sveitsi ja poikkeussäännöillä myös Italia). Norjassa tuki on vain 2 
viikkoa, mutta sitä on nyt jatkettu 6 kk:een ja Ruotsissa 9 kk:een.  
 
Kannattaa huomata, että Suomen tuen pitkä kesto perustuu siihen, että lomautus on si-
dottu työttömyysturvaan (sosiaaliturvaan), toisin kuin useimmissa muissa maissa järjestel-
millä tuetaan yrityksen työllistävyyttä poikkeustilanteissa.  
 

 

Millainen merkitys työmarkkinaneuvotteluilla on ja millä tasolla? 
 
Pääosin järjestelmät perustuvat lakiin (kuten Suomessa lomautus ja ansiosidonnainen 
turva). Monessa maassa työehtosopimuksilla on kuitenkin tärkeä rooli määritellä ehtoja ja 
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olosuhteista tukijärjestelmälle. Esim. Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Itävallassa taso ja 
kesto perustuvat työehtosopimuksille. Lisäksi monessa maassa yritystasolla neuvotellaan 
tarkemmin käyttöönotosta. 
 
Saksassa teollisuusalasopimukset ovat tärkeitä lyhennetyn työajan järjestelmän määritte-
lyssä. Erityisesti korotetaan lakisääteistä tasoa 60%:n nettotasosta yleisesti 75%:iin tai jopa 
100%:iin. Esim. elokuvateollisuudessa (100%), metallisektorilla (80–97%), paikallishallin-
nossa (90–95%), kemia-alalla (90%), autonvalmistuksessa (90%), pikaravintoloissa (90%), 
tekstiilialalla (80%) ja puu- ja muoviteollisuudessa (75%). ETUIn selvitys korostaa, että silti 
vain vähemmistö työntekijöistä hyötyy tes:n korottavasta vaikutuksesta. Erityisesti heikosti 
järjestäytynyt yksityinen palveluala jää yleisesti lakisääteiseen 60/67-prosentin tasoon ja 
matalapalkka-alalla 40% palkan pudotuksen jälkeen ei ansiot tahdo riittää elämiseen. Toi-
saalta esim. ravintola-alalla ei korvaustaso ehdi nousta lakisääteiseen 80/87 %:iin, koska 
yritys on ehkä sitä ennen mennyt konkkaan. 
 
Joissain maissa on myös yritystason sopimustoimintaa nostamassa korvaustasoa (epäsel-
väksi jää, miten yritystasolla tehty korvaustason nosto rahoitetaan – tuskin valtio maksaa 
mitä vain). 
 

Miten kustannukset jakautuvat valtion, yrityksen ja työntekijän kesken? 
 
ETUIn selvitys ei erittele osapuolten vastuunjakoa kovin tarkasti. Kun tuista pääosa makse-
taan yrityksen kautta, niin mallina on, että työntekijän työaika lyhenee enemmän kuin 
palkka (esim. työaika on 60 %, mutta työntekijää saa 90 % bruttopalkasta) ja työnantaja 
saa valtiolta maksamansa erotuksen joko kokonaan tai osin.  
 
Suurimmassa osassa maista, valtion vastaa 100 % tuesta, joka yritykselle maksetaan. 
Joissain maissa on kuitenkin työnantajalle sälytetty osa kustannuksista, kommentin mu-
kaan väärinkäytösten vähentämiseksi. Työnantajan osuus vaihtelee vähäisestä (esim. 
Ruotsissa 1–8 % ja Italiassa 4–8 %) noin kolmasosaan (Irlanti, Portugal ja Malta).  
 
Joissain maissa valtion osuus on sidottu tiettyihin kriteereihin. Norjassa työnantaja vastaa 
kaikista kuluista 2 ensimmäistä päivää ja sen jälkeen valtio. Hollannissa työnantajan osuus 
on sidottu arvioituun liikevaihdon menetykseen ja vaihtelee 10–77,5 %:n välillä. Tanskassa 
työnantajan osuus on pienempi työntekijöiden kohdalla (10 %) ja suurempi toimihenkilöillä 
(25 %). Tanskassa työntekijä (tässä ei erotella työntekijäryhmiä) saa 100 % ansion, mutta 
joutuu ”lahjoittamaan” 5 päivää vuosilomaa tukea vastaan. 
 
Esimerkkinä Ruotsin vastuunjakomalli 

Taso Työajan 
lyhennys 

Palkan alen-
nus 

Työnantajan 
osuus 

Valtion 
osuus 

Työnantajan palkka-
kustannussäästö 

1 20 % 4 % 1 % 15 % 19 % 

2 40 % 6 % 4 % 30 % 36 % 

3 60 % 7,5 % 7,5 % 45 % 53 % 

4* 80 % 12 % 8 % 60 % 72 % 

*) Taso 4 toteutettiin Covid-19 muutoksena ja koskee vain touko-heinäkuuta 2020.  
 
ETUIn selvityksessä ei asiaa oteta esille, mutta monessa maassa on STW-järjestelmän 
muutosten lisäksi tehty muita toimia yritysten tukemiseksi. Esim. Espanjassa Covid-19 
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pandemian työttömyysvaikutusten torjumiseksi tehtiin lainsäädäntömuutos lyhennetyn työ-
ajan korvauksiin sekä työnantajan sosiaaliturvamaksujen korvaamiseen valtion rahoilla yh-
täaikaisesti, joten ne kuuluvat ”kokonaispakettiin”. Näin ollen työvoimakustannusten taa-
kanjakoa on myös muilla tavoin siirtynyt valtiolle. 
 

Estääkö tuen saanti irtisanomiset? 
 
Pääosassa maista STW-tuki on linkitetty irtisanomissääntöihin, onhan tavoitteena työttö-
myyden (siis työsuhteiden päättymisten) estäminen. Poikkeuksia ovat Suomi, Belgia, Lat-
via, Romania, Slovenia ja Saksa. Saksassa on kuitenkin Kurzarbeit eli STW-järjestelmään 
liittyviä työehtosopimusratkaisuja, joilla kielletään irtisanomisia. 
 
Joissain maissa (Itävalta, Bulgaria, Kypros, Ranska, Unkari, Liettua ja Slovakia) irtisano-
miskielto ulottuu jopa järjestelmän antaman tuen jälkeiseen aikaan. Bulgariassa, Rans-
kassa ja Liettuassa kielto on kaksi kertaa tuen pituus. Unkarissa tukea saavan työnantajan 
on säilytettävä työntekijämäärä vuoden 2020 loppuun saakka. Itävallassa on asteikko: 0-2 
kk tuki antaa 3 kk:n irtisanomissuojan (1 kk tuen jälkeistä suoaa), 3-4 kk tuki antaa 6 kk:n 
suojan, 5-12 kk:n tuki antaa peräti 15 kk:n suojan ja yli 12 kk:n tuen jälkeen suoja on tuen 
loppumisen jälkeen 4 kk. 
 

Onko ehtoja yrityksen osingonjaolle tai vastaaville? 
 
Monessa maassa käydään keskustelua siitä, voiko STW-järjestelmän tai muuta valtion tu-
kea maksava yritys jakaa osinkoja, ostaa omia osakkeitaan, maksaa johtajabonuksiaan tai 
ylläpitää tytäryrityksiä veroparatiiseissa. Oikeudellisesti sitovia esteitä on vielä vähän, mutta 
muutamia. Jotkin yritykset saattavat silti toimia ”moraalisesti oikein”, maan yrityskulttuuri ja 
julkinen keskustelu tuntuu vaikuttavan paljon. 
 
Tiukimmat säännöt ovat Tanskassa ja Ruotsissa. Ruotsissa STW-tukia jakava viranomai-
nen Tillväxtverket (jonkinlainen kehitysvirasto / -ministeriö) on todennut, että suuria osin-
koja jakavilta yhtiöiden osalta se voi toimivaltansa rajoissa sopeuttaa maksettavia tukia. 
Tanskassa hallitus on ilmoittanut, että suuret yritykset, jotka hakevat yli 8 miljoonaa julkista 
tukea, eivät saa jakaa osinkoja, ostaa omia osakkeitaan eikä olla rekisteröityneitä veropa-
ratiisissa.  
 
Ranska oli ensimmäisiä maita, joka päätti, ettei verojen ja sosiaaliturvamaksujen jaksotusta 
(lykkäystä) tai valtion lainatakuita hakeneet yrityksen saa jakaa osinkoja. Ranskan talous-
ministeri on vedonnut, ettei myöskään STW-tukea saaneet jakaisi osinkoja, mutta tämä ei 
ole oikeudellisesti kiellettyä. Saksassa on samanlainen tilanne: erityisiä koronalainoja saa-
neet eivät saa jakaa osinkoja, mutta kielto ei ulotu STW-tukiin. Sveitsissä samoin, mutta 
parlamentti valmistelee lakia, joka kieltäisi STW-tukea saaneiden osingonjaon (ETUIn selvi-
tys julkaistiin toukokuun puolivälissä, en tiedä onko edennyt)  
 
Useissa maissa on kuitenkin vaadittu rajoituksia. Myös EU-tasolla on käynnistynyt keskus-
telu siitä, voiko EU-tukia antaa osinkoja maksaville yrityksille. ETUCin vaatimus on, ettei 
tukia tule sallia yrityksille, joilla on yksikin tytäryhtiö veroparatiisissa, maksavat osinkoja, 
ostavat omia osakkeitaan, jakavat johtajabonuksia tai irtisanovat henkilökuntaansa.  
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ETUIn linjaus tehokkaasta ja reilusta järjestelmästä 
 
Kattavuus: Järjestelmän tulee kattaa kaikki toimialat, yritykset ja työntekijäryhmät. Erityi-
sesi kaikkein heikoimmassa asemassa olevista työntekijöistä on huolehdittava.  
 
Tuen suuruus: Järjestelmän tulee mahdollistaa kunnollinen elämä ja saada rahat riittä-
mään. Palkkatuen tulisi taata vähintään 80 % alkuperäisestä palkasta (tarkoittanee brutto-
palkkaa, vaikka ei täsmennetä). Matalapalkkaisille ja epätyypillisissä töissä oleville tuki tu-
lisi olla suurempi. Mahdolliset enimmäismäärät tulee mitoittaa niin, että tarkoituksenmukai-
nen elintaso säilyy (mitä tällä sitten tarkoitetaankaan). Järjestelmän takaama vähimmäistuki 
tulisi olla vähintään 60 % kansallisesta mediaanipalkasta.  
 
Kesto: On tärkeää, että järjestelmä antaa pitkän aikavälin näkymän myös kriisin jälkeen.  
 
Irtisanomissuoja: Väärinkäytön välttämiseksi järjestelmän tulisi sisältää irtisanomissuoja, 
jonka tulisi ulottua myös tuen jälkeiseen aikaan.  
 
Osinkojenjakokielto: Järjestelmän tulisi asettaa ehtoja osingonjaolle, johdon bonuksille, 
osakkeiden takaisinostolle ja pääkonttorin tai tytäryhtiöiden rekisteröinnille veroparatiiseille.  
 
Ay-liikkeen ja työntekijöiden osallistuminen: Ay-liike ja työntekijät pitäisi ottaa mukaan 
järjestelmän suunnitteluun ja käyttöönottoon kansallisella, toimiala- ja yritystasolla. Tukia 
tulisi maksaa ainoastaan, jos olosuhteista on sovittu ay-liikkeen ja työnantajan kesken sopi-
valla tasolla.  
 

Mitä vielä pitäisi selvittää? 
 
ETUin selvitys on tehty antamaan yleiskuvaa järjestelmistä Euroopassa. Monia tärkeitä asi-
oita voidaan selvittää vasta, kun Covid-19 kriisin jälkeen on palattu tilanteeseen, jossa jär-
jestelmiä ei merkittävästi ole enää käytössä ja niiden toimivuudesta on kokemuksia. Jo 
2008/2009 kriisin aikana järjestelmät auttoivat pitämään työttömyyttä kurissa. ETUIn selvi-
tyksen alussa todetaan, että toukokuun alkupuolella, kun selvitys julkaistiin, oli järjestelmien 
piirissä EU-maissa jo 42 miljoonaa työntekijää, mikä vastaa noin neljännestä työvoimasta. 
Järjestelmät ovat suuri kustannus valtioille, joten myös EU:n tuki ja sen toimivuus on ratkai-
sevaa. 
 
Jälkikäteen selvitettäväksi ja arvioitavaksi jää 
- kuinka paljon järjestelmiä käytettiin 
- kuinka paljon niiden arvioidaan estäneet työttömyyden kasvua 
- kuinka paljon niiden arvioidaan auttaneen yrityksiä 
- kuinka paljon ne maksoivat valtioille ja EU:lle 
- kuinka tyytyväisiä eri osapuolet olivat järjestelmiin: työntekijät ja ay-liike / yritykset / val-

tio 
- miten järjestelmiä tulisi kehittää, jotta ne toimisivat vielä paremmin 
 
Matti K 
Kv-päällikkö 


