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Pedagoginen hulina?

Luulin ymmärtäneeni työ-
markkinapolitiikkaa. Us-
koin Palacen ja hallituksen 
tarttuvan innolla Lauri Ly-
lyn tuonnoiseen ehdotuk-

seen talouden vakauttamiseksi. Näin ei 
käynyt, kun paikallinen sopiminen nou-
si neuvottelujen ydinasiaksi. Hallitus 
oli suunnistanut maastoon, joka ei sille 
kuulunut ja jota se ei tuntenut. Hankali-
en mutkien jälkeen periaatteet alkoivat 
kuitenkin toteutua Lylyn linjausten mu-
kaisesti. Huoli maan tulevaisuudesta on 
jonkin verran hellittämässä.

Pulmia kertyi jo silloin, kun palkka-
politiikkaa alettiin hämmentää yhteis-
kuntasopimuksen käsitteellä. Mikseivät 
työmarkkinoiden arkiset käsitteet riit-
täneet? Poliittisen patsastelun vuoksi 
saivat paikalliseen sopimiseen liittyvät 
liikkuvuuden ja joustavuuden käsitteet 
harhauttavan juhlallista sisältöä. Oltiin 
ikään kuin yhteisellä asialla, vaikka oi-
keasti oltiin yhdellä asialla. 

Mahtipontisesta arvokeskustelusta 
on pitkä matka arkisiin käytännön rat-
kaisuihin. Kun näitä tavoitellaan, käsit-
teet täsmentyvät mutta käyvät samalla 
kiistanalaisiksi. Sosiaaliset jännitteet 
paljastuvat ja vasta lopulliset sopimuk-
set kertovat yhteisistä arvovalinnoista. 
Tämä on pragmaattisen ajattelun ydintä. 

Esimerkiksi kelpaa joustavuuden arvo-
lataus. Katse kohdistettiin palkansaajaan, 
mutta suunnattakoon se nyt työnanta-
jaan. Kun keskistetysti neuvotellaan, on 
kummallakin osapuolella laajaa yhteistä 
tietoa kaikista ns. palkanmaksuvaraan 
liittyvistä kokonaistaloudellisista arvi-
oista. Toisin on, kun neuvotellaan pai-
kallisesti ja ollaan yhtä yritystä koskevan 
tiedon varassa. 

Joustojen kannalta on olennaista, että 
osapuolilla on tasapuolinen asema var-
teenotettavan paikallisen informaation 
suhteen. Esiin nousee haasteita niin tie-
donkulun avoimuuden, luottamusmies-
järjestelmän kuin yritysdemokratian 
kehittämisenkin osalta.

Porvaririntama ei osoittanut erityistä 
joustohalukkuutta näissä palkansaajan 
avainkysymyksissä. Päinvastoin on ollut 
meneillään oloissamme poikkeukselli-
nen vyörytys ammattiyhdistysliikkeen 
nujertamiseksi. On paradoksaalista, että 
liberaalit haukat pyrähtivät lentoon juuri 
aikana, jolloin markkinatalouden moraa-
linen kilpi on pahoin tahrautunut. 

Runsaat kymmenen vuotta sitten il-
mestyi elinkeinoelämän ja palkansaaji-
en tutkimuslaitosten yhdessä julkaisema 
teos ”Sovitaan palkoista”, josta Ralf Sund 
muistutti tämän lehden viime numerossa. 
Käytännönläheinen tutkimus toi jo tuol-

loin esiin sopimusjärjestelmien välisen 
jännitteen. Keskitys vaalii ennen muuta 
kansantalouden vakauden ja paikallinen 
sopiminen puolestaan yritystalouden te-
hokkuuden vaatimusta. Tarvitaan myös 
erilaisia ”perälautoja” sosiaalisten riski-
en välttämiseksi. Kaikki mainitut seikat 
näkyvät Ruotsin monitasoisessa järjes-
telmässä, jota tässä lehdessä vastikään 
(numerossa 4/2015) myös valotettiin. 

Ruotsin mallia voi tavoitella hy-
vin pragmaattisin askelin. Sopi-
musjärjestelmää hallitsee kui-
tenkin pitkälti historiallinen 
jatkuvuus. Systeemi ei ole 
muutettavissa hallituksen 
pakkotoimin eikä varsin-
kaan lainsäädännöllisel-
lä kertarysäyksellä. On 
kieltämättä ajankoh-
taisia tarpeita, mutta 
markkinoiden kult-
tuurinen muutos 
vie oman aikansa. 

To i s e k s e e n 
ei ole kyse vir-
t av i i v a i s e s t a 
ja lopullisesta 
m u u t o k s e s -
ta keskitetystä 
p a i k a l l i s e e n . 
Modernin finans-
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sikapitalismin häiriöalttius tunnetaan. 
Nykyisen kriisin väistyttyä voi edessä 
taas olla ammattiyhdistysliikkeestä täy-
sin riippumattomista syistä tilanne, jossa 
makrotalouden näkökulma korostuu uu-
delleen mikrotalouden tehokkuusvaati-
muksiin nähden.

Kehityksen suunta on nähtävissä, mut-
ta palkkakoordinaation tavoittelu on juu-
ri nyt ensiarvoista sitkeän laman vielä 
jatkuessa. Maltillinen yleislinja luo va-
kautta ja valaa yhteiskunnallista optimis-
mia. Vain tätä kautta voi työmarkkinoille 
kasvaa vähin erin sellaista ilmastoa, joka 
on suopea paikallisen sopimisen tasapuo-
lisuuden ja kekseliäisyyden kannalta. 

Politiikka on kokonaisuus. Hallitus 
sanoi tähtäävänsä tuottavuushyppyyn. 
Tuottavuuden kasvun tulevaisuus on 
kuitenkin urbaanissa kehityksessä, mi-
hin nähden suunniteltu hallinnon maa-
kuntamalli on hyppy tuntemattomaan. 
Pahimmassa tapauksessa siitä tulee 
kivireki, jonka aiheuttamia tuottavuus-
tappioita on vaikea korvata maltillisella 
palkkapolitiikalla.

Mieleeni muistuvat keskustelut SAK:n 
tunnetun palkkasihteerin Nisse Nilssonin 
kanssa. Elettiin keskitettyjen sopimusten 
kulta-aikaa. Nissen mielestä tarvittiin vä-
liin liittokierros, eli pedagoginen hulina, 
korostamaan terveen järjen unohtunutta 
merkitystä.  

Nyt vannottiin yhteiskuntasopimuksen 
nimeen, mutta ajauduttiin hulinaan, kun 
pyrkimys paikalliseen sopimiseen meni 
vouhotukseksi. Tahtipuikkoa piti käsis-
sään hallitus, joka ei osoittanut merkittä-
vää asiantuntemusta suhteessa työmark-
kinapolitiikan historiaan ja käytäntöihin. 
Ammatillisten keskusjärjestöjen kyky 
strategiseen harkintaan osoittautui liit-
totasoa vankemmaksi. 

Otsikossa on kysymysmerkki, muttei 
sen vuoksi, etteikö olisi vouhotettu. Ta-
pahtumien kasvatuksellinen merkitys 
on sen sijaan auki. Tässä muutamia kan-
tapään kautta saatuja ehdotuksia suo-
malaisen mallin opillisiksi tienviitoiksi: 
Paikallista sopimista ei tule idealisoida. 
Keskusjärjestöjä tarvitaan turvallisen 
muutoksen takaajiksi. Hallitus pysyköön 
asiasta erillään. Yhteiskuntasopimuksen 
käsitettä ei tarvita. •


