
12 T&Y talous ja yhteiskunta 3 | 2015

pekka sauramo
Erikoistutkija

palkansaajien tutkimuslaitos
pekka.sauramo@labour.fi

artikkeli Kuvat
maarit kytöharju

Kreikka on ollut talous-
kriisin takia näkyvästi 
uutisotsikoissa. Keskei-
senä kiinnostuksen ja 
jännityksenkin aiheena 

ovat olleet Kreikan ja Troikan (Euroo-
pan komission, Euroopan keskuspankin 
(EKP) ja Kansainvälisen valuuttarahas-
ton (IMF)) väliset neuvottelut velan-
hoito-ohjelmista. Troikka onkin ollut 
talouskriisin aikana keskeinen Kreikan 
talouteen ja koko kreikkalaiseen yhteis-
kuntaan vaikuttanut poliittinen voimate-
kijä. Troikan asettamat ehdot avustuspa-
kettien antamiselle ovat olleet niin kovat, 
että koko yhteiskunta on järkkynyt. 

Kreikka on ääriesimerkki siitä politii-
kan ja suhtautumistavan muutoksesta, 
jonka talouskriisi on EU:ssa aiheuttanut. 
Talouskriisin seurauksena EU:hun on 
muodostettu kokonaan uusi talouden val-
vonta- ja ohjausjärjestelmä, jonka puit-
teissa EU-elimet paitsi valvovat jäsen-
maiden talouksia myös ohjeistavat niissä 
noudatettavaa talouspolitiikkaa. Uudet, 
lainsäädäntöön perustuvat ohjeistusta-
vat mahdollistavat aiempaa laajemman 
EU-elinten puuttumisen jäsenmaiden 
talouspolitiikkaan.   

Vaikka EU:n virallisella ohjausjärjes-
telmällä on ollut kriisivuosina keskei-
nen merkitys, oleellinen osa erityisesti 
kriisimaita koskevista ratkaisuista on 
kuitenkin voitu tehdä virallisen ohja-
usjärjestelmän ulkopuolella. Tuolloin 
keskeisinä toimijoina ovat voineet olla 
Troikka, IMF yksinään, EKP tai jopa yksi 
henkilö – Saksan valtiovarainministeri 
Wolfgang Schäuble.  

Uutta ohjaustapaa on pidetty niin mer-
kittävänä muutoksena, että siihen kuulu-
vaa valvonnan ja ohjeistuksen lisäämistä 
on luonnehdittu uudeksi eurooppalai-
seksi interventionismiksi (Schulten 
ja Müller 2015). Julkisessa keskuste-
lussa on eniten ollut esillä jäsenmaiden 
julkinen talous, sen alijäämät ja velkaan-
tuneisuus, mutta valvonta ja ohjeistus 
ulottuvat myös muualle – esimerkiksi 
palkkapolitiikkaan.

EU:n uusi talouden valvonta- 
ja ohjausjärjestelmä puuttuu 

entistä laajemmin jäsenmaiden 
talouspolitiikkaan.

Tarkastelen tässä kirjoituksessa, mi-
ten suhtautumistavan muutos ja sitä 
kuvastavan uuden hallintatavan sovel-
taminen on näkynyt palkkapolitiikassa 
ja erityisesti paineina muuttaa sopimus-
järjestelmiä. Suhtautumistavan muutosta 
kuvaava aiempaa suoraviivaisempi oh-
jeistaminen merkitsee palkkapolitiikan 
sovellettuna rajua muutosta entiseen 
verrattuna. Onhan EU-sopimuksissa 
perinteisesti korostettu palkkapoliittis-
ta autonomiaa.1 

UUSI OHJAUSJÄRJESTELMÄ LISÄÄ 
EU:N VAIKUTUSTA JÄSENMAIDEN 
PALKKAPOLITIIKKAAN
Vaikka Euroopan unionin vaikutusvalta 
jäsenvaltioiden toimintaan on yhden-
tymisen syventyessä laajentunut oleel-
lisesti, keskeisissä EU-sopimuksissa on 
todettu, ettei niiden määräyksiä sovelleta 
palkkoihin. Samalla on korostettu, että 
EU ottaa huomioon kansallisten järjes-
telmien monimuotoisuuden.2 Euroopan 
komissio on toki voinut jo 1990-luvulla 
tehdä palkkapolitiikkaan liittyviä suo-
situksia esimerkiksi osana ns. laajoja 
talouspoliittisia suuntaviivoja, mutta 
ne eivät ole olleet velvoittavia. Myös ns. 

Murentaako EU kansallisen 
palkoista sopimisen 

perinteen? 
Euroopan unioniin luotu uusi talouden ohjausjärjestelmä antaa EU-elimille aiempaa paremmat mahdollisuudet valvoa ja ohjeistaa 

jäsenmaissa noudatettavaa talouspolitiikkaa, palkkapolitiikka mukaan lukien. Lisääntyneet mahdollisuudet saattavat muodostaa uhan 
palkkapolitiikan kansalliselle autonomialle, jonka kunnioittaminen on perinteisesti kuulunut EU-pelisääntöihin. Toistaiseksi suurimman 

uhan autonomialle ovat kuitenkin muodostaneet virallisen ohjausjärjestelmän ulkopuolella tehdyt kriisimaiden ja ns. Troikan kesken 
solmitut sopimukset. Niiden seurauksena sopimusjärjestelmät ovat voineet murentua. Suomi on saanut ohjausjärjestelmän puitteissa 

palkkamalttiin kehottavia suosituksia. 
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KANSALLISEEN PALKKAPOLIITTISEEN AUTONOMIAAN 
PUUTTUMINEN ON OLEELLINEN MUUTOS. 

makrotaloudellisen dialogin puitteissa 
esitetyiltä palkkapoliittisilta linjauksilta 
on puuttunut sitovuus. 

Aikaa ennen talouskriisiä voikin luon-
nehtia siten, että EU-pelisäännöt pe-
rustuivat kansallisen palkkapoliittisen 
autonomian kunnioittamiseen. Talous-
kriisin seurauksena pelisäännöt kuiten-
kin muuttuivat huomattavasti. EU:ssa 
tehtiin arvio, että talouspolitiikan seu-
rantaa ja ohjeistusta on lisättävä oleel-
lisesti. Koska EU:ssa korostettiin hinta-
kilpailukyvyn menettämistä keskeisenä 
kriisimaiden vaikeuksien synnyttäjänä, 
myös palkkapolitiikan seuranta tuli kes-
keiseksi osaksi talouden seurantajärjes-
telmää. Samalla EU:n mahdollisuuksia 
puuttua palkkapolitiikkaan lisättiin.

Palkkapolitiikkaan puuttumisen 
taustalla on kriisimaiden 

hintakilpailukykyongelma ja 
uusliberalistinen ideologia.

Vaikka talouskriisiä on luontevaa pitää 
muutoksen keskeisenä aiheuttajana, 
pelkästään se ei selitä muutosta. Euroo-
pan unionissa on vahvistunut ajattelu-
tapa, jossa korostuu uusliberalistiseen 
ideologiaan hyvin sopiva yritysten toi-
mintavapauden ja vallan korostaminen.  
Se kasvattaa halua muuttaa palkoista 
sopimisen tapaa yritysten vaikutusval-
taa kasvattavalla tavalla. Talouskriisi 
on antanut mahdollisuuden toteuttaa 
tällainen toive.  

Euroopan unionin uusi talouden oh-
jausjärjestelmä perustuu Lissabonin so-
pimuksessa suhteellisen yleisesti määri-
tellyn jäsenvaltioiden talouspoliittisen 
yhteistyön yleisperiaatteiden täsmen-
tämiseen (Kajaste 2012, Kurri 2012). 
Vaikka uudessa ohjausjärjestelmässä 
korostuu julkisen talouden seuranta ja 
ohjeistus, sen tavoitteena on koko kan-
santalouden epätasapainojen ehkäisy ja 

korjaaminen. Siksi myös palkat ja palk-
kapolitiikka kuuluvat seurannan piiriin. 

UUDEN OHJAUSJÄRJESTELMÄN PERUS-
PIIRTEET 
Uudet virallisen ohjausjärjestelmän pe-
lisäännöt perustuvat talouspolitiikan oh-
jausjaksoon (European semester), joka 
otettiin käyttöön vuonna 2010 osana 
Eurooppa 2020 -strategian toteuttamis-
ta.  Talouspoliittiset suositukset ja muut 
päätökset tehdään sen muodostamissa 
puitteissa. Ohjausjaksoon kuuluvaa ta-
vanomaista valvontaa täydentää seuran-
tajärjestelmä, joka luotiin osana kuuden 
lain muodostamaa pakettia (ns. sixpack 
-paketti). Sen avulla seurataan kokonais-
taloudellista tasapainoa.

Seurannan tavoitteena on tunnistaa 
kokonaistaloudellinen epätasapaino. 
Järjestelmän oleellinen osa on häly-
tysmekanismi, joka perustuu tiettyjen 
indikaattoreiden seurantaan. Niistä osa 
kuvaa hintakilpailukyvyn kehitystä eli 
palkkojen ja palkkapolitiikan vaikutus-
ta. Jos indikaattoreiden kynnysarvot 
rikkoutuvat, voidaan käynnistää tar-
kempi analyysi, jonka suorittamisessa 
Euroopan komissiolla on keskeinen 
rooli. Komission esityksen perusteella 
EU:n valtiovarainministereistä koostuva 
ECOFIN-neuvosto (euromaiden osalta 
euroryhmä) päättää ongelman olemas-
saolosta, sen vakavuudesta ja korjaus-
toimenpiteistä.   

Ohjeistuksen lievin muoto ovat neu-
voston komission suosituksesta antamat 
korjaustoimenpidesuositukset.  Oleellista 
on kuitenkin se, että ohjausjärjestelmään 
kuuluu myös mahdollisuus rangaista 
maata, joka on jättänyt korjaustoimen-
piteet toistuvasti toteuttamatta. Ran-
gaistukseksi voidaan määrätä korollinen 
talletus, jonka suuruus on 0,1 prosenttia 
kokonaistuotannon arvosta, tai saman-
suuruinen sakko.

Mahdollisuus rangaista maita on sel-
kein esimerkki siitä, että pelisäännöt 

ovat tiukentuneet aiemmasta. Järjestel-
mä ei enää perustu vapaaehtoisuuteen. 
Jos lähdetään siitä, että ainakin periaat-
teessa palkkapolitiikkaa voidaan pitää 
makrotaloudellisen epätasapainon syy-
nä, tiukentaminen tarkoittaa myös palk-
kapoliittisen autonomian huomattavaa 
kaventamista. 

Hintakilpailukyvyn ja 
palkkojen kehitystä kuvaavien 

indikaattorien perusteella jäsen-
maalle voidaan periaatteessa 
määrätä sanktio, jopa sakko. 

Uudessa ohjausjärjestelmässä kaikista 
tiukimman valvonnan kohteena ovat 
maat, jotka ovat suurimmissa vaikeuksis-
sa. Ohjausjärjestelmässä ne luokitellaan 
maiksi, joilla voi olla merkittäviä haitta-
vaikutuksia muuhun euroalueeseen. Ne 
voivat tarvita rahoitusapua esimerkiksi 
Euroopan vakausmekanismin puitteis-
sa. Sen saamiseksi niiden täytyy laatia 
perusteellinen makrotaloudellinen so-
peutusohjelma, joka saattaa sisältää 
merkittäviä ”rakenteellisia muutoksia”. 
Ne voivat tarkoittaa muutoksia myös so-
pimusjärjestelmissä.  

EU:n ohjausjärjestelmä ei tietenkään 
sisällä tietyn sisältöisiä päätöksiä, esi-
merkiksi työmarkkinareformeja. Ne 
riippuvat päätöksentekijöiden arvostuk-
sista. Uusi ohjausjärjestelmä kuitenkin 
mahdollistaa kansalliseen palkkapoliit-
tiseen autonomiaan puuttumisen, mikä 
on oleellinen muutos. Mitä suuremmissa 
vaikeuksissa joku maa on, sitä vahvempi 
saattaa EU-elinten vaikutus olla. 

Keskustelussa uudesta eurooppalai-
sesta interventionismista myös virallisen 
ohjausjärjestelmän ulkopuolella tapahtu-
nutta väliintuloa on pidetty osana EU:n 
uutta talouden hallintatapaa (Schulten 
ja Müller 2015). Onhan EU ollut siinä 
tavallisesti yksi osapuoli.  
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UUDEN HALLINTATAVAN VAIKUTUKSET 
PALKKAPOLITIIKKAAN OVAT ERI MAISSA 
VAIHDELLEET OLEELLISESTI
Vaikka jo virallinen ohjausjärjestelmä 
on periaatteessa voinut vaikuttaa palk-
kapolitiikkaan eri maissa, eniten ovat 
kuitenkin vaikuttaneet maakohtaiset 
sopimukset Troikan tai pelkästään IMF:n 
ja hallitusten välillä.3 Troikan kanssa teh-
dyt sopimukset on dokumentoitu yhteis-
ymmärryspöytäkirjoissa, IMF:n kanssa 
tehdyt sopimukset valmiusluottojärjes-
telyissä. Sopimuksissa kriisimaa sitoutuu 
rahoitusavun saamiseksi tekemään isoja-
kin talouden rakennetta, esimerkiksi so-
pimusjärjestelmää, koskevia muutoksia. 

Taulukossa 1 EU-maat on jaettu kol-
meen ryhmään sen perusteella, kuinka 
voimakasta palkkapolitiikkaan puuttu-
minen on ollut eri maissa. Ensimmäiseen 
ryhmään kuuluvat maat ovat saaneet vi-
rallisen ohjausjärjestelmän puitteissa 
maakohtaisia suosituksia. Ne ovat voineet 
liittyä sekä palkkakehitykseen että sopi-
musjärjestelmään. Suositukset sinänsä 
eivät ole toistaiseksi pakottaneet maita, 
Espanjaa lukuun ottamatta, muuttamaan 
palkkapolitiikkaa tai institutionaalisia 
puitteita, mutta yhdistyneenä sanktio-
käytäntöön ne voivat tehdä niin tulevai-
suudessa. Sen sijaan Troikan tai pelkäs-
tään IMF:n kanssa sopimuksia tehneiden 
maiden on käytännössä ollut pakko tehdä 
rajuja talouden ja yhteiskunnan raken-
teitakin koskevia muutoksia. Kolmanteen 
ryhmään kuuluvat maat eivät ole saaneet 
palkkapolitiikkaan liittyviä suosituksia.

Ensimmäiseen ryhmään kuuluvista 
maista kahdeksan on saanut suosituk-
sen palkkamaltin vahvistamiseksi. Tämä 
on yleensä tarkoittanut sitä, että palk-
kamalttisuosituksen saaneissa maissa 
nimellisansiot ovat nousseet työn tuot-
tavuuden kasvua voimakkaammin tai 
sitä, että yksikkötyökustannukset ovat 
nousseet kynnysarvoa nopeammin.4 
Myös Suomi kuuluu tähän joukkoon. 
Saksan saaman suosituksen taustalla on 
se, että siellä palkat ovat nousseet työn 
tuottavuuden kasvua hitaammin. Koti-
maisen kysynnän tukeminen edellyttäisi 
palkkojen nousuvauhdin kiihdyttämistä 
vastaamaan paremmin työn tuottavuu-
den nousua.

1. Maakohtaiset suositukset talouspolitiikan EU-ohjausjaksolla
Palkkaneuvottelujen hajauttaminen Belgia, Espanja, Italia
Minimipalkkakehityksen maltillistaminen Bulgaria, Portugali, Ranska, Slovenia
Yleisen palkkakehityksen maltillistaminen Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Kroatia, 

Luxembourg, Slovenia, Suomi
Palkkakehityksen sovittaminen työn tuottavuuden 
kehitykseen/tukemaan kotimaista kysyntää 

Saksa

Huomion kiinnittäminen korkeisiin palkkoihin 
matalapalkka-aloilla

Ruotsi, Slovenia

2. Maakohtaisia sopimuksia Troikan (EU/EKP/IMF) tai IMF:n ja hallitusten välillä  
Palkkaneuvottelujen hajauttaminen Kreikka, Portugali, Romania
Aiempaa tiukemmat kriteerit työehtosopimusten 
yleissitovuuteen 

Kreikka, Portugali, Romania

Minimipalkkojen laskeminen/jäädyttäminen Irlanti, Kreikka, Latvia, Portugali, Romania
Julkisen sektorin palkkojen laskeminen/
jäädyttäminen

Irlanti, Kreikka, Latvia, Portugali, Romania, Unkari

Palkkojen jäädyttäminen yksityisellä sektorilla  Kreikka
Yleisen palkkakehityksen maltillistaminen Kypros, Portugali
3. Ei palkkapolitiikkaan liittyviä suosituksia
Alankomaat, Iso-Britannia, Itävalta, Liettua, Puola, Slovakia, Tanska, Tsekki, Viro

Taulukko 1. Palkkapolitiikkaan puuttuminen EU-maissa 2011–2014. 

Lähde: Van Gyes ja Schulten (2015).
Huomautus: Toiseen maaryhmään kuuluvista maista Troikan kanssa sopimuksen ovat tehneet Irlanti, 
Kreikka, Kypros ja Portugali, IMF:n kanssa Latvia, Romania ja Unkari.

Ensimmäiseen ryhmään kuuluvien 
maiden saamissa suosituksissa puututaan 
myös sopimusjärjestelmään. Palkkojen 
neuvottelujen hajauttamisen lisäämi-
nen tarkoittaa esimerkiksi Belgian ta-
pauksessa sitä, että sille suositellaan ns. 
toisin sopimisen edellytysten lisäämistä 
yritystasolla. Espanjan osalta suositus 
tarkoittaa laajempaa koko sopimusjär-
jestelmää koskevaa rakennemuutosta 
(ks. Cruces et al. 2015).5   

Maakohtaisia suosituksia saaneiden 
maiden ryhmässä on puututtu 
myös sopimusjärjestelmään. 

Toiseen ryhmään kuuluvissa maissa 
muutokset sopimusjärjestelmissä ovat 
olleet niin rajuja, että niissä on saattanut 
olla kysymys jo järjestelmien purkami-
sesta. Muutoksia on kuvattu hieman tar-
kemmin taulukossa 2 (ks. esim. Cruces 
et al. 2015 ja Triantafillou 2014). 
Taulukon 2 havainnollistamat muutok-
set osoittavat, että uusi eurooppalainen 
talouden hallinta voi merkitä ääritapa-
uksessa palkkapoliittisen autonomian 
täydellistä menettämistä. 

SUOMI JA UUSI OHJAUSJÄRJESTELMÄ
EU:n uudella talouden ohjausjärjestel-
mällä ei ole toistaiseksi ollut selvää vai-
kutusta suomalaiseen palkkapolitiikkaan. 
Suomi on ajanjaksolla 2012–2015 saanut 
kolme palkkamalttiin kehottavaa suosi-
tusta (vrt. taulukko 1). Niiden taustalla 
on ollut erityisesti se, että yksikkötyökus-
tannusten kehitys on Suomessa saatta-
nut ylittää laskenta-ajanjaksolla häly-
tysmekanismiin sisältyvän kynnysarvon.   
Suositusten sävy ei kuitenkaan ole ollut 
velvoittava.   

EU:n neuvosto suositti vuonna 2012, 
että Suomi toteuttaisi toimia, joilla se 
”jatkaa toimia yritysrakenteen moni-
puolistamiseksi erityisesti nopeuttamalla 
suunniteltujen, innovaatioperustaa laa-
jentavien toimenpiteiden käyttöönottoa, 
jotta tuottavuuden kasvua ja ulkoista kil-
pailukykyä voidaan vahvistaa, ja samal-
la jatkaa palkkakehityksen saattamista 
tuottavuuden kehitystä vastaavaksi” 
(Euroopan komissio 2012, 6).

EU:n neuvosto suositti vuonna 2013, 
että Suomi toteuttaisi toimia, joilla se 
”Euroopan unionin tämänhetkisessä 
hitaan kasvun ympäristössä tukee reaa-
lipalkkakehityksen saattamista tuotta-
vuuden kehitystä vastaavaksi täysin kun-
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nioittaen työmarkkinaosapuolten roolia 
ja kansallisten käytäntöjen mukaisesti” 
(Euroopan komissio 2013, 6).

EU:n neuvosto suositti tänä vuonna, 
että Suomi toteuttaa vuosina 2015 ja 2016 
toimia, joilla se ”edistää tuottavuuden 
kehitystä noudattavaa palkkakehitystä 
työmarkkinaosapuolten asemaa täysin 
kunnioittaen ja kansallisten käytäntöjen 
mukaisesti” (Euroopan unioni 2015). 

Suomessa EU:n ja erityisesti talous- ja 
rahaliiton vaikutukset palkkapolitiikkaan 
ovat kuvastaneet ensisijaisesti taloudel-
listen mekanismien toimintaa eivätkä 
EU-elinten suoraa poliittista väliintu-
loa. Tässä suhteessa Pohjoismaat ovat 
olleet pitkälti samanlaisessa asemassa 
(ks. Andersen et al. 2015). Suomessa 
EU-elinten suoraa poliittista vaikutusta 
oleellisesti vahvempi on ollut Saksan ta-
loudellinen vaikutus naapurimaanamme. 
Tästä Saksan merkitystä korostava kil-
pailukykykeskustelumme on paras esi-
merkki. Vaikka Suomi on Pohjoismaiden 
joukossa ainoa euromaa, Saksan vaikutus 
on näkynyt myös muissa Pohjoismaissa, 

erityisesti Tanskassa (Andersen et al. 
2015).

Suomessa EU:n ohjausta 
palkkapolitiikassa tärkeämpi 
vaikutus on ollut keskustelu 

kilpailukyvystä suhteessa Saksaan.

ENTÄ TULEVAISUUS?
Palkoista sopimisen tavat ovat talous-
kriisivuosina EU-maissa eriytyneet. 
Kriisi maissa palkoista sopiminen on 
hajautunut yritysten neuvotteluvoimaa 
ja vaikutusvaltaa kasvattaneella taval-
la. Muutokset ovat saattaneet olla niin 
suuria, että voidaan puhua aiempien 
neuvottelujärjestelmien romuttumises-
ta. Toisaalta osassa EU-maita (Benelux-
maat, Itävalta, pohjoismaiset EU-maat, 
Ranska, Saksa) sopimusjärjestelmät ovat 
pysyneet ainakin kriisimaihin verrattu-
na varsin vakaina. Ne eivät ole olleet 
voimakkaan EU:n poliittisen väliintulon 
kohteina, vaikka ne ovatkin voineet saa-

da maakohtaisia suosituksia virallisen 
ohjaus järjestelmän puitteissa.

Tulevaisuuden luonnehtiminen on 
epävarmalla pohjalla, mutta EU-sopi-
musten perusteella palkat ovat EU:n ar-
vioissa aivan keskeinen sopeutustekijä 
myös tulevaisuudessa. Mitä enemmän 
EU-elimet korostavat hintakilpailukyvyn 
vaalimista, sitä suurempi merkitys pal-
koille annetaan. Ei ole mitään merkkejä 
siitä, että hintakilpailukyvyn painottami-
nen olisi hiipumassa. Päinvastoin. Tuo-
reissa raporteissa korostaminen jatkuu 
(ks. Juncker et al. 2015). Siksi voi 
odottaa, että palkat ja palkoista sopimi-
sen tavat pysyvät EU:n talouden ohjaus-
järjestelmässä keskeisinä seurannan ja 
ohjeistuksen kohteina.   

On mahdotonta esittää uskottavaa 
ennustetta siitä, voidaanko kriisimaissa 
toteutettuja sopimusjärjestelmien rajuja 
muutoksia ajaa läpi tulevaisuudessa EU-
ohjauksen osana myös maissa, joissa so-
pimusjärjestelmät ovat toistaiseksi pysy-
neet suhteellisen vakaina. Viime kädessä 
yhteiskunnalliset voimasuhteet saattavat 
ratkaista sen, kuinka laajalle uusi euroop-
palainen interventionismi leviää.  

”Viime kädessä 
yhteiskunnalliset voimasuhteet 
saattavat ratkaista sen, kuinka 

laajalle uusi eurooppalainen 
interventionismi leviää.”  

Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö 
EAY on EU:n uutta talouden ohjausjär-
jestelmää kommentoivissa kannanotois-
saan todennut, että EU-elinten täytyy 
noudattaa EU:n perussopimuksen pe-
riaatteita eli kunnioittaa työmarkkina-
osapuolten autonomiaa ja kansallisten 
järjestelmien moninaisuutta. Neuvotte-
lujärjestelmiä tulisi kehittää kansallisel-
la tasolla osana työmarkkinaosapuolten 
välistä vuoropuhelua (esim. ETUC 2014).

Toimenpiteet  Maat 
Valtakunnallisten työehtosopimusten lakkaut-
taminen

Irlanti, Romania

Yrityskohtaisen toisin sopimisen helpottaminen  Kreikka, Espanja, Italia, Portugali, Unkari
Yhtiökohtaisten työehtosopimusten suosiminen/
edullisemmuusperiaatteen lakkauttaminen

Kreikka, Espanja 

Työehtosopimusten yleissitovuuskriteerien 
tiukentaminen 

Kreikka, Portugali, Romania

Päättyneiden työehtosopimusten jälkivaikutuksen 
lyhentäminen

Kreikka, Espanja 

Järjestäytymättömien työntekijöiden mahdollisuus 
sopia yrityskohtaisia sopimuksia 

Kreikka, Espanja, Portugali, Romania

Lähde: Van Gyes ja Schulten (2015).
Huomautus: Taulukossa edullisemmuusperiaate tarkoittaa sitä, että alemman tason (yritystason) sopi-
mukset saavat olla ainoastaan ylemmän tason sopimuksia edullisempia. Työehtosopimuksen jälkivaikutus 
tarkoittaa sitä aikaa, kuinka kauan sopimus voi olla voimassa sen päättymisen jälkeen ennen uuden sopi-
muksen syntymistä. Järjestäytymättömien työntekijöiden mahdollisuus sopia yrityskohtaisia sopimuksia 
tarkoittaa sitä, että yritystasolla työnantajan ei tarvitse neuvotella järjestäytymättömien työntekijöiden 
palkoista  järjestäytyneitä työntekijöitä edustavan osapuolen kanssa. 

Taulukko 2. Maakohtaisten sopimusten aiheuttamia neuvottelujärjestelmien muutoksia 
EU-maissa.

TOISTAISEKSI SUOMI ON SAANUT EU:LTA VAIN PALKKAMALTTIA 
KOSKEVIA SUOSITUKSIA.
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Samalla se on painottanut, että EU-
elinten tulisi pitää palkkoja myös osto-
voiman lähteenä eikä ainoastaan kus-
tannuksena. Näin menettelemällä EU:n 
puitteissa harjoitettavasta kasvustrate-
giasta tulisi nykyistä oleellisesti sosiaa-
lisempi. •
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