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Empiiristä analyysia edellyttäviä väittämiä …

+ Että työmarkkinarakenteet olisivat "vanhoja", "jäykkiä"

+ Että yleissitovuus estäisi työttömyyden vähenemistä

+ Että työmarkkinat "tehostuisivat" paikallista sopimista lisäämällä

+ Että kustannuskilpailukyky ja tuottavuus paranisivat joustavoittamalla 
työmarkkinoita nykyisestä tai laajentamalla paikallista sopimista.

… erilaisten oletusten pohjalta on syntynyt poliittinen 

agenda muutostarpeesta… "Social construction of the

"need" to reform."

Kuitenkin pohjoismainen keskitetty järjestelmä on 

luonut laajalle joukolle hyviä työpaikkoja:
Acemoglu 2019: "How, then, do the Nordic countries do this? Primarily via the market 

process, but crucially guided by regulations and the active role of trade unions."

"More productive firms would not have to pay (much) higher wages, and thus there was an 

attractive profit opportunity for firms that could increase their productivity via 

investment, reorganization and innovation."
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Myytti 1 Sopimusten yleissitovuus tekee 

työmarkkinoistamme jäykät

+Työmarkkinat kokonaisuudessaan joustavat (Jonker-Hoffrén ym. 
2018; 2019):

+ Yleissitovat tes:t ja sen korotukset määrittävät palkkojen alarajan, ei ylärajaa

+ Irtisanomisturva ei ole Suomessa tiukka

+ Työvoiman käyttö hyvin joustavaa: määräaika-, osa-aika-, nollatunti-, 
vuokra-, ostopalvelu-, alihankinta-, jopa alustatyöt; itsensä 
työllistäminen: lähes kolmannes työllisistä (Ojala 2020)

+ Tämän työvoiman käyttö sukupuolittuu ja segmentoituu jo nykyoloissa

+ Ei ole fiskaalisesti kestävää, näitä työsuhteita joudutaan kompensoimaan rahallisesti.

+ Kriisitilanteissa yrityksiä turvaavat:

+ työehtosopimusten selviytymislausekkeet, jotka mahdollistavat työehtojen 
väliaikaiset heikennykset

+ joustava lomautusjärjestelmä.

+ Jos yleissitovuutta ei olisi, tilalla olisi:

+ normaalisitovuus, jonka piirissä esim. Ruotsissa 89 % palkansaajista v. 2017 
(Kjellberg 2019) tai Tanskassa 84 % v. 2012 (Lind 2019)

+ tai minimipalkka (josta päättäisi eduskunta).



Myytti 2 Paikallinen sopiminen lisää 

työllisyyttä ja vähentää työttömyyttä
+Paikallisen sopimisen lisäämistä perustellaan usein 

myönteisellä vaikutuksella työllisyyteen ja 
työttömyyteen

+Todellisuudessa ei ole tutkimusnäyttöä siitä, että 
neuvottelujen sijoittuminen paikalliselle tasolle 
keskitetyn järjestelmän sijaan lisäisi työllisyyttä ja/tai 
vähentäisi työttömyyttä.

+Uusimmat meta-analyysit (esim. Garnero 2020) 
osoittavat pikemminkin siihen suuntaan, että 
keskitettyjen järjestelmien purkaminen joustavuuden 
lisäämiseksi ei johda myönteisiin työllisyystulemiin. 

-> kokonaisvaltaisempaa analyysia vaikutuksista 
työmarkkinoihin, työllisyyteen ja kansantalouteen 
(Haaparanta 2020)



Myytti 3 Paikallinen sopiminen lisää 

tuottavuutta

+ Tuottavuus syntyy tuote-, prosessi- ja markkinointi-innovaatioista

+ Mikäli paikallinen sopiminen vähentäisi palkkakuluja, voisi tuottavuus 
jopa laskea. Jos työkustannukset ovat alhaisempia, työnantajalla on 
heikommat kannustimet kehittää työprosessia ja investoida tutkimukseen 
ja kehitykseen.

+ Kokeilu 70-luvulla Iso-Britanniassa (Veersma ym. 2017), jossa kiinnitettiin 
paikallinen sopiminen työn tuottavuuteen "productivity agreements":

+ Taustana Britannian jatkuvat ongelmat työn tuottavuuden kanssa

+ Ei oikein toiminut, koska oikea sopimisen taso vaikea asettaa ja koska 
tuottavuuteen vaikuttavat myös organisaatiosta riippumattomat tekijät (kuten 
inflaatio)

+ Ei evidenssiä että paikalliset sopimukset olisivat fokusoituneet tuottavuuden 
kasvuun eksplisiittisesti

+ Perusongelma: työnantajat eivät investoi tarpeeksi henkilöstön taitoihin ja 
osaamiseen.

+ Keskitetyn/liittokohtaisen mallin etuna on inflaation ja 
kustannuskilpailukyvyn huomioiminen.



Myytti 4 Paikallinen sopiminen lisää 

työnantajien valtaa paikallistasolla
+ Nykyisin samaa työtä tekeville eri yritysten kautta työllistetyille 

tes:n piiriin kuuluvilla aloilla pitää maksaa sama palkka

+ Työnantajien puheissa kohti "paikallista" tarkoittanee kohti 
yrityskohtaista sopimista

+ Yleissitovuudesta tulisi kuollut kirjain

+ Ammattiliitoilla ei olisi yhtä vahvaa moraalista tai laillista oikeutta vaatia 
yritystä noudattamaan alakohtaista työehtosopimusta

+ Yrityksille lisää mahdollisuuksia halpuuttaa työprosesseja johtaen 
työntekijöiden keskinäiseen kilpailuun

+ Työntekijöiden (aiheellinen) pelko palkkojen sanelusta

+ Pariteettiperiaatteen murtuminen

+ Jos neuvottelut siirtyvät yritystasolle, työntekijöiden edustukselle 
voidaan hakea muita institutionaalisia ratkaisuja

+ Sopimusten tulkintaetuoikeuden siirtäminen työnantajilta työntekijöille

+ Yhteistoimintaneuvottelujen laajentaminen kohti keskieurooppalaista 
työntekijöiden kaksoisedustuksen (ammattiliitot ja yritysneuvostot) mallia.



Johtopäätökset

+ Ei helppoja ratkaisuja työllisyyden nostoon

+ Nykyjärjestelmä on mainettaan parempi, ennustettava ja jokseenkin 
vakaa

+ tosin matalapalkka-alojen ja tasa-arvon kustannuksella, mikä vaatii korjausta

+ Nykyinen järjestelmä perustuu myös ennakointiin (yleensä 2-vuotiset 
ratkaisut), jonka heikkous on myöhäinen reagointi esim. taloudellisiin 
shokkeihin

+ Yritys- ja yksityisessä sopimisessa olisi sama ongelma

+ Sektorit ovat keskinäisriippuvaisia toisistaan – koordinaatiota 
kuitenkin tarvitaan

+ Paikallisen sopimisen edistäminen ei edellytä nykyisen järjestelmän
purkua vaan sitä voidaan edistää nykyjärjestelmän sisällä

+ Radikaalimpien ratkaisujen fiskaaliset ja sosiaaliset vaikutukset 
arvaamattomia, edellyttäisi myös kytköksissä olevien käytäntöjen 
kuten riidanratkaisun ja työntekijäedustuksen muutoksia.

+ Luottamuksen rakentaminen avaintekijä.



ETLA:n vastine (Kauhanen & Nevavuo 2021)

+ ETLA:n ekonomisti Antti Kauhanen oli Edistys-analyysimme 
opponenttina 22.3.2021. Hän mainitsi, että ”on tulossa” mm. 
Garneroon ja Belgiaan liittyvää ”uutta tietoa”

+ Lähes suora vastine tulikin, eli ETLA: julkaisema raportti 
16.4.2021 (Kauhanen & Nevavuo 2021), joka ei maininnut 
meidän analyysiamme. Vastineeni raporttiin:

+ Työllisyydestä ja tuottavuudesta edelleen ristiriitaisia tuloksia 
paikallisen sopimisen yhteydessä

+ Valikoiva: tuottavuuden ja sopimisen hajauttamisen välisen yhteyden 
osoittamisessa ei mainittu Braakmann & Brandl:ia (2020); Du Caju:un
ym. (2015) perustuen väitetty, että työnantajat eivät halua laskea 
palkkoja, vaikka esim. Akava Works:in 23.2.2021 osoittaa, että 53% 
työnantajista haluaa tätä paikallisella sopimisella

+ Kehäpäätelmä työpaikkatason vähäisten jännitteiden/suuren 
luottamuksen ja neuvottelujen hajauttamisen välillä: Korkea 
luottamus on edellytys neuvottelujen hajauttamiselle. Suomessa tämän 
edellytyksen vuoksi hajauttaminen onnistuu, koska 
työmarkkinoillamme vallitsee korkea luottamus (ehkä 
keskitetyn/liittokohtaisen neuvottelujärjestelmän vuoksi…)



(Onnistunut) vastapuolen demonisointi?

+Noin 15 v. sitten (Pekkarinen & Alho 2005) sekä työnantajat että 
työntekijät kannattivat tes:sejä

+ Molemmat osapuolet yleisesti tyytyväisiä tes-järjestelmään ja irtisanoutuivat täysin 
”atomisoidusta” neuvottelujärjestelmästä

+ Työnantajat halusivat enemmän vapauksia palkan määräytymiselle, työntekijät 
puolustivat tes:sin määräämää palkkaturvaa, minimitariffia

+Kantar teetti maaliskuussa 2021 SY:lle kyselyn, johon vastasi 1120 pk-
yrityksen edustajaa

+Tuloksista SY:n (hivenen huonosti ajoitettu & muotoiltu) tiedote, jonka 
pääpointiksi nostettu yrittäjien vastaus kysymykseen: Jos työpaikalla 
sovitaan yhteisistä asioista, kenen kanssa haluaisit sopia?

”Ammattiliiton jäseniä edustavan luottamusmiehen kanssa haluaa sopia vain kaksi 

prosenttia eli ei juuri kukaan. Tilanne on sama sekä työnantajaliittoihin kuuluvissa 

että niihin kuulumattomissa yrityksissä.

– Toivon, että tämä herättää ammattiliitot pohtimaan, miksi 

luottamusmiesjärjestelmä on niin vastenmielinen yrityksille, [SY:n tj. Mikael] 

Pentikäinen sanoo.”



”Vapaus” ja ”tasa-arvo”

Maaseudun Tulevaisuus 10.3.2021:



Mitä siirtyminen paikalliseen 

sopimiseen tarkoittaisi käytännössä
+ Yrityksille lisää mahdollisuuksia halpuuttaa työprosesseja johtaen 

työntekijöiden ja työntekijäryhmien keskinäiseen kilpailuun

+ Työntekijöiden (aiheellinen) pelko palkkojen sanelusta

+ Pariteettiperiaatteen murtuminen

+ Mikäli yksityinen ja työpaikkatasoinen sopiminen olisivat pääasiallisia 
sopimisen tasoja, myös yritysten ja työntekijöiden resursseja 
jouduttaisiin kiinnittämään aiempaa enemmän neuvotteluprosesseihin, 
työsuhteen etujen arviointiin sekä vertailuun.

+ Vrt. myös Venäjä, jossa alakohtaisten tariffien puuttuessa työntekijät vaihtavat 
firmaa palkan perässä

+ Mikäli palkat ja työehdot neuvotellaan paikallisesti, mikä on jatkossa 
työrauhavelvoitteen (ja työtaistelusäännöstön) kohtalo? Tulisivatko 
kaikki eri työriidat siviilioikeuden piiriin vai onko 
työtuomioistuimella yhä rooli? Miten käy välimiesmenettelylle?

Tekijä 

17.3.2021:



Kohti henkilökohtaista 

sopimista?

+Pystyvätkö muut teollisuuden alat – saati palvelualat –
siirtymään yhtä täydellisesti edes paikalliseen sopimiseen?

+Työmarkkinasuhteissa on aina vähintään kaksi osapuolta, ja 
näiden osapuolten näkemykset tulevat aina lopulta kohtaamaan 
sillä tasolla, joka koetaan järkevimmäksi ja virtaviivaisimmaksi

+Yksittäisten kokeilujen ja irtiottojen jälkeen saatetaan huomata, 
että aiempi järjestelmä ei ollutkaan yhtä huono kuin maineensa

+Kannattaako edes yrityksille? Vrt. 
Venäjä-esimerkki edellä

+Metsäteollisuus on 
erityislaatuinen ala 
saaristomaisine rakenteineen 
(yksi ammattiosasto vastaa yhtä 
tehdasta)



Vaihtoehtojen etsiminen työntekijöiden 

työpaikkaedustukselle
+SY ja EK: luottamusvaltuutettu ammattiliiton valitseman 

luottamushenkilön rinnalle ja jopa tilalle

+Siirtymää kohti keskieurooppalaista työntekijöiden 
kaksoisedustusta ammattiliittojen ja yritysneuvostojen 
kautta

+Uhkana työmarkkinasuhteiden ”balttilaistuminen”
+ Vrt. Viron luottamusmieslain muutos 2006, joka vahvisti 

ammattiliiton ulkopuolisen luottamusvaltuutetun asemaa

Jos ammattiliittojen edustus rapautuisikin paikallisissa neuvotteluissa, on 

vaikea kuvitella, että suomalaisilla työpaikoilla työntekijät eivät haluaisi 

osallistua päätöksentekoon organisaatiomuutoksista ja työvoiman käytön 

muodoista. Yritysneuvostot olisivat institutionaalinen ratkaisu tähän. On 

kokonaan toinen kysymys, olisiko tämä joustavampi kuin nykyinen 

yksinkertaisen edustuksen malli, ja olisiko työnantajan valta sen laajempi kuin 

mitä sillä on nykyisen direktio-oikeuden ja yt-toiminnan puitteissa. (Jonker-

Hoffrén ym. 2021.)
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