
12 T&Y talous ja yhteiskunta 1 | 2017

artikkeli Kuvat
maarit kytöharju

Oskar Nordström Skans 
Professori

Uppsalan yliopisto
oskar.nordstrom_skans@nek.uu.se

Esitän tässä artikkelissa evi-
denssiä palkanmuodostuk-
sesta Ruotsissa. Sen ydin 
keskittyy faktoihin, jotka 
katson kaikkein tärkeim-

miksi työmarkkinoiden näkökulmasta. 
Näistä syistä on mielekästä aloittaa ku-
vailemalla Ruotsin työmarkkinoiden 
nykytilannetta.

RUOTSIN TYÖMARKKINOIDEN 
TILANNE
Lähtökohdaksi kannattaa todeta, että 
Ruotsin työmarkkinat ovat keskimäärin 
toimineet poikkeuksellisen hyvin. Tätä 
kirjoittaessani Ruotsin taloudessa on 
noususuhdanne, talouden kasvuvauhti on 
korkea ja työttömyysaste alenee. Mutta 
Ruotsin työmarkkinat ovat pärjänneet 
hyvin vahvasti myös keskipitkällä aika-
välillä. Viimeisten 10 vuoden keskimää-
räiset työllisyysasteet ja työvoimaosuu-
det ovat kaikkien EU-maiden huippua, 
kuten kuviosta 1 näkyy.1 Siitä nähdään, 
että eri maiden kesken vallitsee huomat-
tavan vahva yhteys työvoimaosuuden ja 
työllisyysasteen välillä.

Ruotsin työmarkkinat reagoivat yllät-
tävän joustavasti kansainväliseen finans-

sikriisiin, jos verrataan useimpiin mui-
hin maihin ja maan omiin kokemuksiin 
1990-luvun alkupuoliskon katastrofaa-
lisista vuosista. On hätkähdyttävää, että 
lukuun ottamatta hyvin nuoria kaikki-
en ikäryhmien työllisyysasteet vuonna 
2014 (so. ennen nykyistä buumia) olivat 
yhtä korkeita kuin vuonna 2007. Väestön 
ikääntymisen takia tämä kehitys jää jos-
sain määrin piiloon, kun analysoidaan 
työllisyyslukuja koko kansantalouden 
tasolla. Kuvio 2 esittää työllisyysasteen 
ja työvoimaosuuden alkuperäiset luvut ja 
vastaavat luvut korjattuina ikärakenteen 
muutoksilla.

Ruotsin työmarkkinat 
selviytyivät finanssikriisistä 

verraten hyvin.

Huolimatta näistä huomattavista koko-
naissaavutuksistaan Ruotsin työmarkki-
nat kohtaavat tärkeitä haasteita. Suurin 
huolenaihe on yhä suurempi valikoitu-
minen työttömyyteen. Työttömistä niiden 
osuus, jotka Ruotsin työvoimahallinto 
määrittelee ”haavoittuviksi” (ikääntyneet, 

vammaiset, maahanmuuttajat ja hyvin 
vähän koulutusta saaneet), on jatkuvas-
ti noussut noin 10 viime vuoden aikana. 
Itse asiassa haavoittuvien työnhakijoiden 
lukumäärä on kasvanut samaan aikaan 
kun keskimääräinen työttömyysaste on 
laskenut (kuvio 3). Näin ollen Ruotsin 
työmarkkinoiden toiminnan parantami-
seksi erityistä huomiota täytyy kiinnittää 
matalan taitotason työmarkkinoihin. 

KATSAUS RUOTSIN PALKKA
NEUVOTTELUIDEN INSTITUUTIOIHIN
Ruotsin palkanmuodostus noudattaa 
mallia, jossa palkoista sovitaan ensin 
teollisuussopimuksen sisällä. Teollisuu-
den ja kaivostoiminnan ammattiliittojen 
(sekä työntekijöiden että toimihenkilöi-
den liittojen) ja vastaavien työnantaja-
järjestöjen sopimat palkankorotukset 
toimivat ohjeellisena palkankorotuslin-
jana kaikille muille sopimuksille.

Toimialakohtaisten palkkasopimus-
ten ja toteutuneiden palkkojen välinen 
institutionaalinen suhde vaihtelee dra-
maattisesti eri aloilla. Erityisen huomi-
onarvoista on se, että paikallisen pal-
kanmuodostuksen aste vaihtelee lähes 
olemattomasta täydelliseen (sopimukset 

Palkanmuodostus ja työmarkkinoiden
suorituskyky Ruotsissa

– yleiskatsaus ja varovaisia politiikkasuosituksia•

Ruotsin työmarkkinat ovat yleisesti ottaen menestystarina, mutta ongelmiakin on. Niin onnistumiset kuin epäonnistumisetkin 
liittyvä todennäköisesti tapaan, jolla palkanmuodostuksen instituutiot on rakennettu. Teollisuussopimukseen sisältyvä 
palkanmuodostus on vuodesta 1997 alkaen tuottanut reaalipalkkojen vahvan ja vakaan kasvun ilman monia työnseisauksia. 
Palkkahajonta on pysynyt vakiona 15 vuotta. Kuitenkin reaalipalkkojen sopeutuminen alueellisiin ja toimialakohtaisiin 
vaihteluihin saavutetaan enimmäkseen viivästyneillä paikallisilla muutoksilla. Korkeat minimipalkat saavat aikaan vaikeita 
työmarkkinatilanteita marginaalisille työntekijöille. Paikallinen palkoista sopiminen sellaisille ryhmille, joiden työnantajilla 
on suuressa määrin paikallista monopsonivaltaa (esimerkiksi opettajat ja sairaanhoitajat), on todennäköisesti johtanut 

tehottoman pieniin palkankorotuksiin ja myötävaikuttanut työvoimapulaan.
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joissa yksittäisillä työntekijöillä ole mi-
tään taattuja palkankorotuksia).

Teollisuussopimuksen ohjeellisella 
palkankorotuslinjalla tavoitellaan 

maltillisia ja tasapainoisia 
palkankorotuksia ja alojen välisen 

palkkakilpailun hillintää.

Järjestelmän idea on tuottaa keskipalk-
kojen maltillinen ja tasapainoinen nou-
suvauhti. Antamalla kansainväliselle 
kilpailulle eniten alttiiden alojen asettaa 
palkkansa ensin ja muiden alojen seurata 
niitä nähdään, että palkkakilpailu alojen 
kesken vähenee. 

Ruotsin palkkamallin historiallinen 
alkuperä on kuvaava. 1980-luvun alku-
puolella metallityöntekijöiden erillinen 
toimialakohtainen sopimus oli keskitetyn 
sopimisen lopun alku. Se myös osui sa-
maan aikaan kuin trendin kääntyminen 
pienenevistä kasvaviin palkkaeroihin, 
mutta tämä kaava toteutui monissa muis-
sakin maissa, joten institutionaalisen 
muutoksen roolia palkkaerojen kasvussa 
on vaikea arvioida. 

Keskitetyn sopimisen loppumista 
seuranneita 15 vuotta luonnehti valtava 
turbulenssi. 1980-luvun lopun nousu-
kautta, jolloin inflaatio ja nimellispalk-
kojen nousu olivat erittäin nopeita mutta 
reaalipalkat pysyivät ennallaan, seurasi 
valtion interventioita (palkkojen yleinen 
jäädyttäminen), jotka eivät onnistuneet 
hillitsemään inflaatiota eivätkä pitämään 
yllä kiinteää valuuttakurssia.  

Kun valuutta oli päästetty kellumaan, 
teollisuuden monet osat kukoistivat. 
Tänä aikana toimialakohtaiset ja koor-
dinoimattomat palkkasopimukset kar-
kasivat käsistä. Osapuolet buumista 
nauttivilla toimialoilla (eritoten pape-
riteollisuudessa) sopivat valtavista pal-
kankorotuksista samaan aikaan kun työt-
tömyys oli ennennäkemättömän korkea. 
Samaan aikaan Ruotsin keskuspankki 
(Riksbank) yritti panna täytäntöön uutta 
kahden prosentin inflaatiotavoitettaan.

Tämä oli kestämätöntä millä tahansa 
mittarilla. Ongelman tajuttiin olevan 
koordinaation puute. Vuonna 1996 teolli-
suusliitot yllättivät työnantajat vaatimalla 

Kuvio 2. Toteutuneet ja ikärakenteen muutoksilla korjatut työllisyysasteet ja työ-
voimaosuudet Ruotsissa, 15–74-vuotiaat, %. 
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Huom. Korjatut luvut on muodostettu pitämällä ikärakenne vakiona, joten ne kuvaavat vain ikä-
ryhmittäistä kehitystä.  
Lähteet: Statistiska centralbyrån ja Finanspolitiska rådet (2016).

Kuvio 1. Työllisyysasteet ja työvoimaosuudet EU-maissa (%), 15–74-vuotiaat, pai-
nottamattomat keskiarvot vuosilta 2006–2015.
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Kuvio 3. “Haavoittuviin ryhmiin” lukeutuvien työttömien osuus (%) kaikista työttömistä ja heidän 
lukumääränsä Ruotsissa 2005–2015, 15–74-vuotiaat. 
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Huom. ”Haavoittuviin ryhmiin” lukeutuvia työttömiä ovat Euroopan ulkopuolella syntyneet, vain perusasteen 
koulutuksen läpikäyneet ja työttömyyden alkamishetkellä vähintään 55 vuotta täyttäneet.
Lähteet: Statistiska centralbyrån ja Finanspolitiska rådet (2016).
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1990LUVULLA RUOTSISSA TODETTIIN, ETTÄ SOPIMUSNEUVOTTELUJEN 
ONGELMANA OLI KOORDINAATION PUUTE.

koordinoitujen palkkasopimusten uutta 
järjestelmää mielipidekirjoituksessa, joka 
ilmestyi suurimmassa sanomalehdessä, 
Dagens Nyheterissä. Seuraavana vuonna 
nähtiin Teollisuussopimuksen syntymi-
nen. Siitä lähtien sopimus on tuottanut 
reaalipalkkojen tasaista kasvua ja muut-
tumattoman palkkahajonnan, ja työnsei-
sauksia on esiintynyt hyvin harvoin. 

Pitäisi varmaankin lisätä, että mallista 
kiistellään koko ajan; minkä sektoreiden 
tulisi johtaa? Tulisiko toimihenkilöliitto-
jen keskusjärjestön koordinoida ennen 
kuin Teollisuussopimus lyödään luk-
koon? Kuinka tiukasti sopimukset tulisi 
sovittaa yhteen Teollisuussopimuksen 
”mittapuun” kanssa? Mutta malli on 
kestänyt; luultavasti sen vahvojen (kes-
kimääräisten) tulosten ansiosta.

TALOUSTIETEILIJÖIDEN KRITIIKKIÄ JA 
HIEMAN TYYNNYTTÄVÄÄ EVIDENSSIÄ
On paikallaan lausua muutama sana eko-
nomistikunnan taholta tulleesta kritiikis-
tä.2 Pääasialliset huolenaiheet koskevat 
sitä tapaa, jolla Teollisuussopimukset 
sopivat ”mittapuusta”. Ensisijaisesti 
otetaan huomioon (erityisesti työnanta-
jien puolella) Ruotsin teollisuuden kan-
sainvälisen kilpailukyvyn säilyttäminen. 
Mutta useimpien taloustieteilijöiden mu-
kaan tässä ei ole juuri mieltä taloudessa, 
joka noudattaa kelluvaa valuuttakurssia. 
Valuuttakurssin pitäisi sopeutua kilpai-
lukyvyn muutoksiin.

Kilpailukyvystä ei tarvitsisi 
välittää kruunun kelluessa, 

mutta työttömät ja suhteelliset 
palkat tulisi huomioida.

Toinen huolenaihe on se, että työttömyy-
dellä ei ole juuri mitään roolia työmark-
kinaosapuolten käyttämässä kehikossa. 
Niinpä jos palkat asetetaan liian korkeik-
si ja sen takia työttömyys kasvaa, niin tätä 
ei oteta huomioon seuraavalla neuvotte-

lukierroksella. Tässä mielessä malli, joka 
koskee ainoastaan työmarkkinoiden sisä-
piiriläisiä ja sivuuttaa työttömien ulko-
piiriläisten tilanteen, on rakennettu niin, 
että se tuottaa pitkittyvää työttömyyttä. 

Kolmas huolenaihe on se, että malli 
saattaa tuottaa liian vähän muutoksia 
suhteellisissa palkoissa. Mallin karika-
tyyri olisi se, että se sementoi vuoden 
1997 talouslogiikkaan perustuvat palk-
kaerot, koska ”mittapuu” on määrännyt 
sen jälkeen kaikkien sektoreiden palkan-
korotukset. 

Kahta viimeksi mainittua huolenaihet-
ta voidaan kuitenkin lievittää, jos mark-
kinavoimat vaikuttavat toteutuneisiin 
palkkoihin paikallisessa palkanmuodos-
tuksessa.3 Aivan hiljattain ilmestynyt ja 
tärkeä Konjunkturinstitutetin 
(2016) tutkimus analysoi, missä määrin 
alueelliset palkat sopeutuvat alueelliseen 
työttömyyteen. Ensi näkemältä tulokset 
ovat rohkaisevia. Palkat reagoivat paikal-
liseen työttömyyteen. Itse asiassa niiden 
reagointi on hyvin linjassa kansainvälisen 
evidenssin kanssa. Tämä viittaa siihen, 
että paikallinen joustavuus vähentää so-
pimusmallin sisään rakennettua hidas-
liikkeisyyttä. 

Yksi huolenaihe on kuitenkin se, kos-
keeko tämä joustavuus myös ryhmiä, 
jotka altistuvat kaikkein eniten työvoi-
man kysynnän muutoksille. Paikallinen 
sopiminen palkoista on harvinaisempaa 
aloilla, jotka työllistävät suhteellisen 
paljon matalasti koulutettuja ja muita 
ryhmiä, joilla on keskimääräistä enem-
män työllistymisvaikeuksia. Erityisesti 
tämä koskee hotelli- ja ravintola-alaa, 
vähittäiskauppaa ja puhelinmyyntialaa, 
joilla toteutuneet palkat seuraavat valta-
kunnallisia sopimuksia varsin läheisesti 
(Forslund et al. 2012, 2014). 

Paikallinen sopiminen vähentää 
palkkajäykkyyttä, mutta ei 

kaikilla aloilla.

PALKKOJEN JA TULOJEN KEHITYS YLI 
AJAN
Näiden instituutioiden kuvaukset taus-
tanamme siirtykäämme nyt siihen, mitä 
tiedämme palkkojen kehityksestä. Jokin 
aika sitten kirjoittamassamme artikkelis-
sa tutkimme palkkahajonnan kehitystä 
yritysten sisällä ja niiden välillä (Nord-
ström Skans et al. 2009). Totesimme, 
että hajonta kasvoi yli ajan ja että sen ta-
kana oli etupäässä yritysten välisen palk-
kahajonnan kasvu. Nämä molemmat teki-
jät havaittiin toimialojen sisällä ja niiden 
välillä. Lisäksi dokumentoimme sen, että 
kasvanut palkkahajonta yritysten välillä 
johtui osittain yritysten lisääntyneestä 
erikoistumisesta ja osaksi palkanlisien 
noususta, joka perustui työskentelyyn 
korkeita palkkoja maksavissa yrityksissä.

Viime vuosina palkkahajonta on 
pysynyt ennallaan, reaalipalkat 
ovat nousseet ja sosiaalietuudet 

pysyneet samoina – tuloerot 
ovat kasvaneet.

Ironista sinänsä meidän siinä artikke-
lissa käyttämämme data päättyi vuoteen 
2 000. Ironinen puoli on se, että palkka-
hajonnan kasvu päättyi täsmälleen tuo-
na ajankohtana. Vuoden 2 000 jälkeen 
palkkahajonta on pysynyt täysin vakio-
na, mahdollisena poikkeuksena muu-
tamat viime vuodet. Tästä seuraa, että 
reaalipalkkojen nousu on ollut huomat-
tavaa palkkajakauman kaikissa osissa jo 
15 vuoden ajan. Se merkitsee myös, että 
Ruotsissa palkkahajonta on poikkeuksel-
linen alhainen kaikkien kansainvälisten 
mittapuiden mukaan.

Saattaa kuitenkin olla hyödyllistä to-
deta, että tulojen kehitys on ollut aivan 
toisenlaista. Tuloerot ovat tosiasiassa 
kasvaneet melko tuntuvasti viimeisten 
10 vuoden aikana. Tämä liittyy osittain 
pääomatuloihin, mutta tärkeä osa liit-
tyy myös sosiaalietuuksien polkemiseen 
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JOS JULKISEN SEKTORIN TOIMIJA ON YKSINOSTAJA TYÖMARKKINOILLA, 
NIIN SE VOI PAINAA PALKKOJA ALAS.

paikallaan. Kun nimelliset ( ja reaaliset) 
palkat ovat nousseet kauttaaltaan, so-
siaalietuuksien ylärajat ovat pysyneet 
samoina hyvin pitkän aikaa. Näin ollen 
korvaussuhteet ovat alentuneet. Huo-
mattava ansiotulovähennys, joka alentaa 
ansiotulojen, muttei sosiaalietuuksien 
verotusta, on myötävaikuttanut tähän 
kehitykseen. Nordström Skansiin et 
al. (2017) nojautuva kuvio 4 näyttää tä-
män kehityksen.

HAJAUTETTU PALKOISTA SOPIMINEN 
MONOPSONIMARKKINOILLA
Ruotsin työmarkkinainstituutioiden 
eräs erityispiirre on se, että julkisella 
sektorilla palkoista sopiminen on vah-
vasti hajautettua. Varsinkin opettajien 
palkat määräytyvät nyt laajassa mitassa 
paikallisesti opettajien yksilökohtaisissa 
neuvotteluissa koulujen kanssa. Mutta 
monin paikoin kouluja on harvassa ja 
niitä kaikkia pyörittää kunta, joka siis 
on monopsonin (yksinostajan) asemassa. 
Mitä siis tapahtuu todellisille palkoille 
sellaisessa asetelmassa? 

Hyvin mielenkiintoisessa tutkimukses-
saan Hensvik (2012) tarkasteli, kuinka 
opettajien palkkojen kehitys eroaa riip-
puen yksityisten koulujen paikallisesta 
penetraatiosta. Tulokset olivat hätkäh-
dyttäviä. Kuntien ylläpitämät koulut so-
pivat korkeammista palkoista niillä alu-
eilla, joilla yksityiset koulut aiheuttivat 
kilpailua. Tämä oli erityisen silmäänpis-
tävää opettajakunnan niissä osissa, joissa 
opettajista on niukkuutta (esimerkiksi 
luonnontieteissä), uusille (liikkuville) 
opettajille ja (hyville) opettajille, joilla 
oli korkeita testituloksia. Suora johto-
päätös on, että monopsonimarkkinoilla 
paikallinen sopiminen sallii työnantajien 
asettaa palkat tasolle, joka voi olla tehot-
toman alhainen. 

MINIMIPALKAT
Ruotsin työmarkkinoiden nykytilan eri-
tyispiirre on minimipalkat. Ruotsissa ei 
ole lakisääteisiä minimipalkkoja. Sen si-

jaan me nojaudumme työehtosopimuk-
sissa asetettuihin minimipalkkatasoihin. 
Nämä minimipalkat ovat hyvin korkeita 
millä tahansa mittapuulla mitattuna.

Tutkimuksessa Forslund et al. 
(2012) tarkastelimme minimipalkkojen 
vaihtelua ja niiden yhteyttä nuorten 
työntekijöiden toteutuneisiin palkkoi-
hin. Sektorien välillä ja sisällä esiintyy 
suurta vaihtelua. Erityisesti totesimme, 
että minimipalkat sopimusten sisällä ovat 
taipuvaisia eroamaan iän, kokemuksen, 
työsuhteen keston ja ammatin (so. teh-
tävien) mukaan. Mutta eroavaisuus on 
yleensä määrällisesti melko rajallista, 
ainakin jos katsotaan yli 18-vuotiaita 
työntekijöitä. 

On myös merkillepantavaa, että joita-
kin sektoreita, joilla minimipalkat ovat 
matalia valtakunnallisissa sopimuksis-
sa, näyttävät luonnehtivan paikalliset 
sopimukset (tai normit), jotka tuottavat 
yhtenäisiä ( ja korkeita) todellisia alku-
palkkoja vaihtelevia taitotasoja omaavil-
le työntekijöille. Tämä koskee erityisesti 
sopimuksia sellaisilla teollisuuden toimi-

aloilla, joilla ammattiosastot ovat vahvoja. 
Minimipalkkojen vaikutus työlli-

syyteen on paljon kiistelty kysymys. 
Ruotsalaisilla tutkimuksilla on ollut 
taipumus löytää enemmän kielteisiä 
vaikutuksia kuin muissa maissa tehdyil-
lä tutkimuksilla, ehkä siksi että palkat 
ovat niin korkeita. Mutta tutkimukset 
ovat osittaisia, ne koskevat lyhyttä ai-
kaväliä ja vain joitakin sektoreita. On 
kuitenkin huomionarvoista, että ma-
talan taitotason työpaikkojen osuus 
on Ruotsissa alhaisempi kuin missään 
muussa EU-maassa. Lisäksi taitojen ja 
työllisyyden välinen yhteys on Ruotsis-
sa voimakkaampi kuin muualla, etenkin 
kun tarkastellaan maahanmuuttajia. 
Mielestäni näyttää epätodennäköiseltä, 
etteikö tämä säännönmukaisuus liittyisi 
palkanmuodostuksen instituutioihin.4

VAROVAISIA POLITIIKKASUOSITUKSIA
Artikkelin otsikko lupasi joitakin varo-
vaisia politiikkasuosituksia. Nämä suo-
situkset kohdistetaan Ruotsin talouteen. 
Näin ollen muiden maiden lukijoiden tu-

Kuvio 4. Reaalipalkkojen ja reaalisten käytettävissä olevien tulojen hajonta.
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Huom. P10 viittaa pienituloisimpaan, P50 keskimmäiseen ja P90 suurituloisimpaan kymmenyk-
seen tulonsaajista.
Lähteet: Statistiska centralbyrån ja Nordström Skans et al. (2017).
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”MATALAN TAITOTASON TYÖPAIKKOJEN OSUUS ON RUOTSISSA 
ALHAISEMPI KUIN MISSÄÄN MUUSSA EUMAASSA.”

lee ottaa huomioon tästä vain se, mikä on 
hyödyksi heidän oman maansa oloissa. 
Pitää myös mainita, että käytän termiä 
”politiikka” hyvin laveasti, koska suurin 
osa siitä koskee sitä, mitä uskoakseni 
Ruotsin työmarkkinaosapuolten pitäisi 
tehdä.

Ensimmäinen suositus on mielestäni 
hyvin tärkeä. Toipuminen kansanta-
louteen kohdistuvista sokeista on to-
dennäköisesti paljon nopeampaa, jos 
työmarkkinaosapuolet sisäistävät työ-
markkinatilanteen jo sopimuksia alle-
kirjoittaessaan. Tällä hetkellä paikalli-
nen palkkajousto näyttää astuvan esiin 
pelastajana, koska joustoa puuttuu kan-
santalouden tasolla, mutta tämä todennä-
köisesti tuottaa myöhästyneen reaktion, 
ja siksi työmarkkinat toipuvat hitaam-
min huonoista ajoista kuin ne muuten 
olisivat tehneet. Erityisesti negatiiviset 
sokit saattavat iskeä palkansaajiin koko-
naan työttömyyden muodossa sektoreilla, 
joilla paikallinen autonomia on rajallis-
ta. Selvästikään tämä ei ole optimaalista 
palkansaajien kannalta, varsinkin kun 
tuloerot työllisten ja työttömien välillä 
ovat kasvaneet dramaattisesti.

Toiseksi pitäisi varoa hajauttamasta 
julkisen sektorin palkanmuodostusta 
liikaa. Paikallinen julkinen sektori on 
yleensä ainoa paikallinen työvoiman os-
taja sellaisissa ammateissa kuin opettajat 
ja sairaanhoitajat. Näin ollen sillä saattaa 
olla houkutus käyttää hyväkseen mark-
kinavoimaansa näillä osamarkkinoilla ja 
asettaa tehottoman alhaisia palkkoja ai-
van kuten monopsonin oppikirjamalleis-
sa. Ruotsalaiset opettajat alueilla, joilla 
yksityisten koulujen osuus on alhainen, 
todennäköisesti kärsivät tehottoman al-
haisista palkoista. 

Kolmanneksi korkeat minimipalkat 
ovat (todennäköisesti) myötävaikutta-
neet matalan taitotason työpaikkojen 
hyvin alhaiseen osuuteen Ruotsissa. 
Ottaen huomioon nykyisen ( ja tulevan) 
työnhakijoiden joukon tämä on suuri 
haaste Ruotsille. On melko todennäköis-

tä, että Ruotsin työmarkkinat hyötyisivät, 
jos työmarkkinaosapuolet voisivat löytää 
joustavia ratkaisuja, joissa matalan tai-
totason kokemattomien työntekijöiden 
palkat ovat tarpeeksi alhaisia luodakseen 
paremmin saavutettavissa olevia ensim-
mäisiä työpaikkoja. 

Ruotsissa kannattaisi harkita 
alhaisempia palkkoja matalan 

taitotason työntekijöille.

Tämä ei vaadi mitään isoja poikkeamia 
siitä, miten sopimukset nykyään laadi-
taan. Minimipalkat on jo nyt eriytetty 
työkokemuksen ja pätevyysvaatimusten 
mukaan. Sellaisen palkkojen eriyttämi-
sen pitää olla mahdollisimman kohden-
nettua, jotta minimoidaan vaikutukset 
jo työsuhteessa oleviin palkansaajiin. 
Mielestäni tämä on tehtävissä. Mutta 
se vaatii sitoutumista molemmilta osa-
puolilta. Työmarkkinoiden avaaminen 
uusille työntekijäryhmille mahdollistaa 
koulutetun ja kokeneen henkilöstön tai-
tojen hyödyntämisen nykyistä suurem-
massa määrin, mikä saattaa motivoida 
korkeampia palkkoja näille ryhmille, jos 
samalla työllistetään enemmän matalan 
taitotason omaavia apulaisia.

Viimeinen politiikkasuositus koskee 
toimeenpanoa. Palkanmuodostus on 
monimutkainen prosessi, jossa neuvot-
teluita käydään useilla tasoilla. Erityises-
ti sopimusten paikallinen toimeenpano 
on ratkaisevaa. Monilla sektoreilla niiden 
työntekijöiden lukumäärä, jotka saavat 
minimipalkkaa, on käytännössä nolla. 
Tämä ei merkitse sitä, että palkanmuo-
dostusprosessi on hyvin suunniteltu 
suhteessa ulkopiiriläisiin. Monissa ta-
pauksissa se merkitsee, että paikalliset 
palkat asetetaan liian korkeiksi, jolloin 
ne eivät salli matalan taitotason työnte-
kijöiden löytää töitä. 

Tässä uskon, että suuryrityksillä ja jul-
kisella sektorilla on erityinen vastuu. Ne 

tulisi taivuttaa avaamaan matalapalkkai-
sia työpaikkoja matalan taitotason työn-
tekijöille, ja monissa tapauksissa alku-
palkkojen isot alennukset voitaisiin tehdä 
nykyisten sopimusten sisällä. Julkisella 
sektorilla tämä vaatisi myös muodollisten 
kelpoisuusvaatimusten alentamista.

Lopuksi haluaisin todeta, etten tar-
koita, että työmarkkinaosapuolet pitäisi 
jättää yksin ratkaisemaan niitä ongelmia, 
joita kohtaamme Ruotsin työmarkki-
noilla. On ilmeistä, että Ruotsin halli-
tuksella on edessään runsaasti haasteita 
ruotsalaisen integraatiojärjestelmän 
toimivuuden parantamisessa ja Ruotsin 
koulujärjestelmän uudistamisessa siten, 
että matalan taitotason nuoret huomioi-
daan nykyistä paremmin. Erityisesti on 
ilmiselvää, että nämä järjestelmät pitää 
suunnata tiukemmin helpottamaan oh-
jelmiin osallistuvien nopeaa siirtymistä 
työelämään. Mutta henkilökohtaisesti 
uskon, että sellaiset uudistukset ovat 
hyödyttömiä, elleivät työmarkkinaosa-
puolet myötävaikuta niihin. Uskon, että 
on työmarkkinaosapuolten velvollisuus 
ottaa huomioon työttömien ulkopiiri-
läisten todellisuus yritysten ja työssä 
olevien sisäpiiriläisten ehtojen lisäksi, 
kun ne solmivat sopimuksia. Jos todelli-
suus muuttuu, niin myös palkkojen pitää 
muuttua. •

Viitteet

• Artikkeli perustuu alustukseen Palkansaajien 

tutkimuslaitoksen 8.12.2016 Helsingissä järjes-

tämässä seminaarissa, joka käsitteli kokemuksia 

palkanmuodostuksesta Ruotsissa.

Käännös englanninkielisestä alkutekstistä: Heikki 

Taimio.

1 Kuten esimerkiksi Nordström Skans et al. 

(2017) toteavat, pääsyyt Ruotsin korkeaan työ-

voiman tarjontaan ovat naisten ja ikääntyneiden 

korkeat työvoimaosuudet.

2 Tässä osassa nojaudun vahvasti Gottfriesiin 

(2010).
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3 Ks. esimerkiksi Carlsson et al. (2016), jossa 

käsitellään toteutuneiden palkkojen ja tuotta-

vuussokkien välistä yhteyttä toimialojen sisällä ja 

niiden välillä.

4 Ks. Nordström Skans et al. (2017), jossa asiaa 

pohditaan tarkemmin ja annetaan kirjallisuusviit-

teitä.
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