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Näitä itsenäisen Suomen kehitysvaiheita tarkastel-
laan Palkansaajien tutkimuslaitoksen erikoistut-
kija Heikki Taimion toimittamassa tietokirjassa 

”Tuotannon Tekijät – Palkansaajien Suomi 100 vuotta”, 
joka julkistetaan tänään. Kirjan 7 eri artikkelin kirjoitta-
jina on PT:n tutkijoita ja heidän kollegoitaan. Artikkelit 
käsittelevät mm. Suomen kasvumallia tai -tapaa, jäse-
nyyttä rahaliitossa ja työmarkkinoiden sopeutumista sii-
hen, työllisyyttä ja työttömyyttä, tuloeroja, köyhyyttä ja 
hyvinvointivaltiota. Pääpaino on viime vuosikymmenien 
tapahtumissa ja käänteissä.

Suomen sotienjälkeiseen valtiovetoiseen kasvuta-
paan sisältyi paljon markkinoiden sääntelyä ja säästöjen 
ohjailua investointeihin. Palkansaajajärjestöjen vaiku-
tusvalta vahvistui työehtosopimusten ja kolmikantaisen 
päätöksenteon myötä. Tämän perinteisen kasvutavan 
aikana vallitsi usein liki täystyöllisyys ja rakennettiin hy-
vinvointivaltiota, mutta se törmäsi ajoittain maksutaseen 
vajeisiin ja velkaantumiseen ulkomaille. Niihin reagoitiin 
devalvaatioilla, joiden jälkihoidoksi otettiin käyttöön tu-
lopoliittiset kokonaisratkaisut vuodesta 1968.  

Perinteisen kasvutavan murtumista 1980-luvun lo-
pulla ja 1990-luvulla voidaan selittää sekä kansainväli-
sillä että kotimaisilla tekijöillä. Ensimmäisten öljykrii-
sien jälkeen markkinaehtoisuuden kannatus maailmalla 
kasvoi, ja Suomikin vapautti rahoitusmarkkinat. Hy-
vinvointivaltion kasvu pysähtyi ja veroja alettiin ke-
ventää. 1990-luvun lama ja jäsenyys rahaliitossa toivat 
palkkamaltin. Tulonjako kallistui pääoman hyväksi ja 
monikansallistuvat yritykset investoivat voittojaan ul-
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komaille. Investointiaste aleni ja työttömyys muodostui 
pysyvästi aiempaa korkeammaksi. Pääomatulojen vero-
tuksen keventäminen ja sosiaaliturvan leikkaukset lisä-
sivät tuloeroja. Tässä uudessa kasvutavassa rajoitteeksi 
muodostui julkisen velan kasvu, jota on pyritty hillitse-
mään leikkaamalla hyvinvointimenoja.

Elinkeinoelämän keskusliiton vetäytyminen keskite-
tyistä palkkasopimuksista saattaa merkitä Suomen uuden 
kasvutavan loppua. Vaikka kilpailukykysopimus on edel-
leen voimassa ja kolmikantaista sopimista monista muis-
ta asioista edelleen jatketaan, on nähtävissä eräitä mui-
takin merkkejä ainakin keskusjärjestöjen vaikutusvallan 
heikkenemisestä. Puolueiden ja valtiovallan merkitys on 
kasvamassa samalla kun palkkamaltti saattaa murtua siir-
ryttäessä liittokohtaisiin ja paikallisiin ratkaisuihin. Myös 
hyvinvointivaltion kehityksessä on nähtävissä joitakin 
uusia merkkejä kuten sen keskeisten käsitteiden katoa-
minen hallitusohjelmista, PISA-tulosten ja nuorten kou-
lutustason heikkeneminen sekä pyrkimykset sote-palve-
lujen lisääntyvään ulkoistamiseen. 
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100-vuotisen itsenäisyytensä aikana köyhästä ja maatalousvaltaisesta 
Suomesta on kasvanut teollistumisen kautta palveluvaltainen ja kansain-
välistynyt maa, jossa kuusi seitsemästä työssäkäyvästä on palkansaajia. 
Tämä aika voidaan jakaa palkansaajien ja heidän järjestöjensä kannalta 
kolmeen jaksoon. Sotienvälisenä aikana valta-akseli oli hallitusten ja yri-
tysten välillä, ja työnantajat pyrkivät yksin määräämään työehdot. Sotien 
jälkeen aina 1990-luvun taitteeseen asti Suomen kasvumalli oli valtiove-
toinen samalla kun palkansaajajärjestöt saivat enemmän vaikutusvaltaa 
työmarkkinoilla ja hyvinvointivaltion rakentamisessa. Viime vuosikymme-
niä ovat sävyttäneet mm. työmarkkinajärjestöjen sitoutuminen rahaliiton 
matalan inflaation tavoitteeseen ja hyvinvointivaltion rapauttaminen. Vie-
lä ei ole selvää, ollaanko siirtymässä jälleen uuteen aikakauteen tulopo-
litiikan loppumisen ja uuden yhteiskunnallisen valta-asetelman myötä.
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