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Göran Zettergren käsittelee 
ruotsalaista palkanmuo-
dostusta ja sen keskeistä 
elementtiä, Teollisuusso-
pimusta. Artikkeli on eri-

tyisen kiinnostava ajankohtana, jolloin 
Suomessa ei enää tehdä keskitettyjä tu-
losopimuksia, halutaan lisätä paikallista 
sopimista ja ollaan rakentamassa uutta 
suomalaista palkkamallia. Tässä mallissa 
vientivetoiset teollisuuden alat määrit-
täisivät normin palkankorotuksille, jota 
muiden alojen odotettaisiin noudatta-
van omissa palkkavaateissaan. Vastaava 
palkkanormi on käytössä myös Ruotsis-
sa. Suomalaisessa keskustelussa paikal-
lisen sopimisen mallimaana käytetäänkin 
usein Ruotsia. 

RUOTSALAINEN KOORDINOITU 
PALKKAMALLI
Göran Zettergren tuo esille, että ruotsa-
lainen palkanmuodostusmalli on koke-
nut viimeisten vuosikymmenten aikana 
useita muutoksia. Pidemmän aikavälin 
kehityssuuntana on ollut palkkaneuvot-
telujen hajautuminen ja keskitetyistä 
sopimuksista luopuminen. Nykyisessä 
palkkamallissa palkoista sovitaan sekä 
liittotasolla (680 liittotason sopimusta) 
että paikallisesti. Liittotaso on keskeisin 
taso, vaikka liki 90 prosentille palkansaa-
jista osa palkasta määräytyy paikallisesti. 
Paikallisuuden aste riippuu paikallisen 
työehtosopimuksen tyypistä. 

Ruotsin nykyistä mallia on kutsuttu 
myös koordinoiduksi hajautetuksi palk-
kamalliksi (Andersen et al. 2014), 
jossa makrotason koordinointi yhdistyy 
mikrotason hajautettuun palkanmuodos-
tukseen. Nykyisen mallin periaatteet luo-
tiin vuoden 1997 Teollisuussopimuksella, 
jota Zettergren kuvaakin osuvasti virs-
tanpylvääksi ruotsalaisessa palkanmuo-
dostuksessa. Mallissa avoimen sektorin 
vientialoja edustava ja teollisuuden työn-
antaja- ja työntekijäjärjestöjen solmima 
Teollisuussopimus toimii ohjeellisen 
palkankorotuslinjan, ts. palkkanormin 
asettajana, jota muiden sopimusalojen 
odotetaan noudattavan. Keskusjärjestöis-
tä ainoastaan LO:lla on omien alojensa 
palkkavaateita koordinoiva rooli. Työn-
antajapuolella Svenska Näringslivetin 
koordinointi ja palkkanormin valvonta 
on ollut vahvempaa.  

Zettergrenin mukaan ruotsalaisessa 
palkkamallissa on myös muita tärkeitä 
koordinoivia tekijöitä, kuten Ruotsin 
keskuspankin asettama inflaatiotavoi-
te, Medlingsinstitutetin toiminta palk-
kanormin merkityksen ylläpitäjänä sekä 
Konjukturinstitutetin palkanmuodos-
tusraporteissaan esille tuoma näkemys 
palkankorotusvarasta. 

MALLI, JOSSA TEOLLISUUSSOPIMUS 
TOIMII NORMIN ASETTAJANA, ON 
TOIMINUT HYVIN…
Zettergren arvioi, että ”uusi ruotsalainen 
palkkamalli” on ollut menestyksekäs. 
Teollisuusalojen asettama palkkanormi on 
toiminut hyvin ja palkankorotukset eivät 
ole olleet uhka inflaatiotavoitteelle eivätkä 
ne ole uhanneet Ruotsin kilpailukykyä.

Vuoden 1997 Teollisuussopimuksen 
sopimisen jälkeen palkankorotusten taso 
on ollut vakaampi. Taulukosta 1 käy ilmi, 

että Ruotsissa nimellispalkat kasvoivat 
keskimäärin 3,6 prosenttia ajanjaksolla 
1998–2008 ja 2,8 prosenttia ajanjaksolla 
2009–2014. Myös reaalipalkat ovat kas-
vaneet keskimäärin yli kahden prosentin 
vuotuista tahtia vuoden 1997 jälkeen.

Taulukko 1. Nimellispalkkojen, reaalipalkko-
jen ja kuluttajahintojen vuotuinen muutos, %.

1998–2008 2009–2014
Nimellispalkat 3,6 2,8
Kuluttajahinnat 1,4 0,7
Reaalipalkka 2,2 2,1

Lähde: Medlingsinstitutet (2014a).

…MUTTA ENTÄ MALLIN HAASTEET JA 
ONGELMAT?
Huolimatta Ruotsin mallin hyvistä puo-
lista on keskustelussa nostettu esille myös 
siihen kohdistuvia haasteita ja kysymyk-
siä, joita on hyvä pohtia, kun harkitaan 
vastaavan mallin käyttöönottoa Suomes-
sa. Ruotsissa ns. luvuttomien sopimusten 
osuus on ollut kasvusuunnassa. Luvutto-
mat sopimukset edustavat paikallista so-
pimista ilman rajoituksia, ja niiden osuus 
oli 23 prosenttia vuonna 2015 kaikilla 
aloilla1. Mielenkiintoinen kysymys on, 
kuinka luvuttomien sopimusten osuuden 
kasvu vaikuttaa Teollisuussopimuksen 
rooliin normin asettajana. 

Toinen haaste Teollisuussopimuksen 
roolille palkkanormin asettajana liittyy 
suhteellisten palkkojen kehitykseen. 
Skedingerin (2016) mukaan suhteel-
listen palkkojen muodostus on Ruotsis-
sa luultavasti toiminut huonommin kuin 
keskipalkkojen muodostus. Tietyissä am-
mattiryhmissä kuten opettajilla, sairaan-
hoitajilla ja insinööreillä on esiintynyt sa-
manaikaisesti työvoimapulaa ja alenevia 
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reaalipalkkoja. Nykyisen kaltaisessa mal-
lissa on ollut suuria vaikeuksia saavuttaa 
korkeampia suhteellisia palkkoja näille 
ryhmille, koska tämä laukaisisi muiden 
ryhmien kompensoivia palkkavaatimuk-
sia ja siten uhkaisi palkkanormia.

”Kuinka luvuttomien 
sopimusten osuuden kasvu 

vaikuttaa Teollisuussopimuksen 
rooliin normin asettajana?”

Myös muita eri alojen välisiä jännitteitä 
on esiintynyt palkkanormin noudattami-
sessa. Esimerkiksi jotkut matalapalkkai-
set naisvaltaiset alat ovat esittäneet tasa-
arvonäkökohtiin vedoten palkkanormia 
suurempia palkankorotusvaatimuksia 
korjatakseen palkkojen jälkeenjäänei-
syyttä. Esimerkiksi edellisellä sopimus-
kierroksella ammattiliitto Kommunal 
vaati perushoitajille palkkanormia suu-
rempia korotuksia. 

Yksi keskeinen tällaiseen palkkamal-
liin liittyvä kysymys onkin, että jos palk-
kanormista pidetään tiukasti kiinni, niin 
kuinka mallissa pystytään edistämään 
sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa ja 
ottamaan huomioon myös matalapalk-
kaisten aseman parantaminen. Medling-
sinstitutetin (2014b) mukaan naisten 
ja miesten palkkaerot kaventuivat vuosi-
na 2008–2013 ja yksi tekijä kehityksen 
takana oli, että monille naisille sopimus-
korotukset olivat suurempia kuin mikä oli 
teollisuusalojen asettama palkkanormi. 

Ruotsissa keskustelua on myös käyty 
siitä, minkä alojen ylipäänsä pitäisi olla 
palkkanormin asettajina. Vientiteollisuu-
den rooli palkkanormin asettajana toimii 
paremmin kiinteän valuuttakurssin tai 
valuuttaunionin oloissa. Calmforsin 
(2013) mukaan joustavan valuuttakurssin 
oloissa ja Riksbankenin inflaatiotavoit-
teen kanssa ei ole itsestään selvää, että 
vientiteollisuuden tulisi toimia palk-
kanormin asettajana. 

TEOLLISUUSSOPIMUKSEN ROOLI 
TULEVAISUUDESSA 
Mielenkiintoinen kysymys on, säilyykö 
Teollisuussopimuksen rooli ruotsalai-
sen kilpailukyvyn turvaajana nykyises-
sä muodossaan myös tulevaisuudessa. 

Käytännössähän Teollisuussopimuksen 
asettama palkkanormi on koskenut koko 
ruotsalaista työmarkkinakenttää, vaikka 
mitään virallista sopimusta sen asetta-
man normin noudattamisvelvollisuu-
desta ei ole. Tämä on toiminut verrattain 
hyvin, vaikka rivien rakoiluakin on vii-
me aikoina tapahtunut ja on keskusteltu, 
onko malli uhattuna.

Makrotason palkkakoordinaatio 
edellyttää joko yleissitovuutta 

tai korkeaa järjestäytymisasteen 
tuomaa työehtosopimusten 

laajaa kattavuutta.

Voisi ajatella, että tärkeä edellytys palk-
kanormin kaltaisen makrotason koor-
dinaation toimimiselle on joko korkean 
järjestäytymisasteen tuoma työehtoso-
pimusten laaja kattavuus tai työehtoso-
pimusten yleissitovuus. Ruotsissa ei ole 
yleistä tai lailla määrättyä työehtosopi-
musten yleissitovuutta, mutta työehto-
sopimukset kuitenkin kattavat liki 90 
prosenttia palkansaajista.

SUOMEN JA RUOTSIN PALKKAMALLEIL
LA ON MYÖS PALJON YHTÄLÄISYYKSIÄ
Kuten jo aiemmin totesin, Ruotsia on 
käytetty suomalaisessa keskustelussa 
paikallisen sopimisen mallimaana. Mut-
ta on myös hyvä muistaa, että Ruotsin, 
Suomen, Tanskan ja Norjan palkanmuo-
dostusmalleilla on eroavuuksista huoli-
matta myös paljon yhteisiä piirteitä, jot-
ka erottavat ne muista Euroopan maista 
(Andersen et al. 2014).

Keskeisimpiä yhdistäviä piirteitä ovat 
palkansaajien ja työnantajien korkea jär-
jestäytymisaste (Norjaa lukuun ottamat-
ta), palkanmuodostuksen koordinaatio ja 
monitasoisuus sekä työehtosopimusten 
laaja kattavuus. Sitovat työehtosopimuk-
set koskevat periaatteessa kaikkia työnte-
kijäryhmiä työpaikoilla, ja liittojen har-
joittama solidaarinen palkkapolitiikka on 
nostanut myös alimpia palkkoja, pitänyt 
palkkahajonnan kapeana ja palkkaerot 
suhteellisen pieninä. Pohjoismaissa työ-
ehtosopimukset ovat myös keskeinen osa 
työmarkkinoita, ja niissä säädellään palk-
kojen ja työaikojen ohella laajalti myös 
muita työsuhteen ehtoja. Työmarkki-

naosapuolten kesken on Pohjoismaissa 
sovittu monista tärkeistä työmarkkina-
asioista kuten minimipalkoista, jotka 
muissa maissa on hoidettu lainasäädän-
nöllä (Andersen et al. 2014).

On myös hyvä muistaa, että Suomes-
sakin palkkakoordinaation, makrotalo-
udellisen vakauden ja koko kansanta-
louden hintakilpailukyvyn merkitys on 
perinteisesti ollut korostetussa asemassa 
keskitetyissä sopimuksissa (ks. Alho ja 
Pekkarinen 2014, Sauramo 2016). 
Vaikka Suomessa vientisektorin palk-
kajohtajuutta ei sovelleta palkkanormin 
muodossa kuten Ruotsissa, niin ajatte-
lutapana kansantalouden jako avoimeen 
ja suljettuun sektoriin on vakiintunut 
osaksi suomalaista tulopolitiikkaa jo 
1970-luvulta lähtien (Ostbaum & Van-
hala 2016, 135). •

Viite

1 On hyvä ottaa huomioon, että nämä sopimukset 

ovat selvästi yleisempiä julkisella kuin yksityisellä 

sektorilla sekä selvästi yleisempiä toimihenkilöillä 

kuin työntekijöillä.




