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Maisterintutkielman aiheena ovat Suomen työehtosopimusjärjestelmässä sekä työmarkkinapolitiikan piirissä ta-

pahtuneet muutokset keskitetyn sopimisen lopun myötä. Keskusjärjestöjen kesken solmitut sopimukset työeh-

doista vaikuttavat olevan lopullisesti historiaa sopimisen siirryttyä liittotasolle vuoden 2016 kilpailukykysopi-

muksen jälkeen. Tutkielmassa tarkastellaan työehtosopimusjärjestelmän muutoksia ja muutoksen syitä institutio-

naalisesta lähestymistavasta: samanaikaisesti ollaan kiinnostuneita, kuinka työehtosopimusjärjestelmä on institu-

tionaalisesti muuttunut, ja mikä muutosta on institutionaalisesti tarkasteltuna aiheuttanut. Tutkielmassa käsitellään 

myös muita työmarkkinapoliittisia muutoksia keskitetyn sopimisen jälkeen ja kuinka muutokset vaikuttavat kor-

poratismin rooliin suomalaisessa yhteiskunnassa. 

 

Tutkielmassa hyödynnetään historiallis-institutionalistista tutkimusotetta. Työehtosopimisen ja suomalaisen kor-

poratismin historialla on merkitystä, sillä historiallisen institutionalismin mukaan tapahtumat ja muutokset eivät 

ole yksittäisiä itsenäisiä tapahtumia vaan osa pitempää jatkumoa. Tutkielman aineistona käytetään sekä doku-

mentti- että haastatteluaineistoa. Dokumenttien avulla analysoidaan kolmen sopimusalan työehtosopimusneuvot-

teluja vuoden 2019–2020 neuvottelukierroksella sekä vuosina 2020 ja 2021 tapahtuneita irtiottoja valtakunnalli-

sesta työehtosopimisesta. Tutkielmaa varten haastateltiin lisäksi helmi-maaliskuussa 2021 kuutta henkilöä, jotka 

edustavat Suomen työmarkkinaeliittiä. 

 

Tutkielman keskeinen havainto on suomalaisen työehtosopimusjärjestelmän hajautuminen. Vahvasti keskitty-

neestä järjestelmästä on siirrytty liittokohtaiseen työehtosopimiseen ja viimeaikaisten muutosten myötä kohti yri-

tyskohtaista työehtosopimista. Samalla työlainsäädännön ja sosiaaliturvan kehittäminen on eriytynyt työehtoso-

pimisesta. Institutionaalisesti muutoksia selittää Mahoneyn ja Thelenin (2010) mallin mukainen sääntöjen kor-

vaaminen (displacement) eli vanhojen sääntöjen korvaaminen uusilla, jossa toimijoiden eli työnantajajärjestöjen 

strategioilla on ollut suuri vaikutus muutosten syntyyn. Työehtosopimusjärjestelmän perustuminen 



 

 

institutionaalisiin tapoihin on mahdollistanut merkittävien muutosten tekemisen järjestöjen sääntömuutosten 

kautta eli käytännössä kieltämällä järjestöä solmimasta esimerkiksi työehtosopimuksia. 

 

Palkanmuodostuksen osalta tutkielman havainto on, että lopputulos liittokohtaisen sopimisen aikana on lähes 

sama kuin keskitetyn sopimisen aikana, vaikka mekanismi ja neuvottelujärjestelmä on hajautuneempi. Ns. neu-

vottelukierroksen päänavaajan instituutio on vahva, ja yhdessä valtakunnansovittelijan kanssa päänavaajasopimus 

on toiminut myös kansantaloudellisen palkkakoordinaation mekanismina. Lisäksi tutkielmassa havaitaan, että 

palkkatasa-arvokysymyksen ratkaisemiseksi ei liittokohtaisen sopimisen aikakaudella vaikuta olevan työkaluja 

eikä haastatteluaineiston perusteella konsensusta työmarkkinatoimijoiden kesken. Päänavaajan instituution vah-

vuus vaikuttaa myös palkkatasa-arvokysymykseen, sillä päänavaajasopimuksena on toiminut kahdella viime kier-

roksella miesvaltainen teknologiateollisuus. 

 

Tutkielman johtopäätöksenä nähdään suomalaisen työehtosopimusjärjestelmän ja korporatismin olevan tällä het-

kellä murroksessa. Muutoksia on tapahtunut viime vuosina kiihtyvällä tahdilla, etenkin jos kehitystä verrataan 

keskitetyn sopimisen ajan institutionaaliseen vakauteen. Silti kehityksen lopputulos ei vielä ole selvä, vaan vasta 

tulevaisuus näyttää yleistyykö yrityskohtainen sopiminen valtakunnallisten työehtosopimusten kustannuksella, ja 

mitä vaikutuksia valtakunnallisten työehtosopimusten vähentymisellä olisi laajemmin esimerkiksi suomalaisen 

korporatismin vahvan aseman osalta.  
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1 JOHDANTO 

 

Miltä näyttää 2020-luvun työmarkkinamalli Suomessa? Pitkän institutionaalisen vakauden jäl-

keen suomalaisen työmarkkinapolitiikan ja työehtosopimisen piirissä on nähty viime vuosien 

aikana useita institutionaalisia muutoksia, jotka muokkaavat työmarkkinajärjestelmän raken-

teita. Työmarkkinatoimijat sekä asiantuntijat ovat kuvanneet muutoksia värikkäin sanakään-

tein: on kirjoitettu niin konsensuksen kuolemasta (Vihriälä 2013), luottamuksen loppumisesta 

(Hirvola 2017) kuin myös nykyisen kaltaisen liittokierroksen järjettömyydestä (Laatunen 

2020). 

 

Työmarkkinakeskusjärjestöjen kesken solmittuja sopimuksia työehdoista kutsutaan keskite-

tyiksi sopimuksiksi, jotka suomalaisen korporatismin piirissä ovat näyttäytyneet etenkin tulo-

poliittisina kokonaisratkaisuina eli tupoina. Ensimmäinen tupo, valtakunnansovittelija Keijo 

Liinamaan mukaan nimetty Liinamaa I, solmittiin vuonna 1968 (Kauppinen 2005, 54). Tästä 

alkoi pitkä tupo-aikakausi suomalaisessa työmarkkinapolitiikassa, joka päättyi ainakin nimel-

lisesti vuonna 2008, kun Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) linjasi lopettavansa tupojen teke-

misen (YLE 2008). Toki tupotkin kokivat merkittäviä muutoksia etenkin EU-jäsenyyden ja 

euron myötä, esimerkiksi devalvaation jäädessä pois keinovalikoimasta (Kauppinen 2005, 62). 

Toimialakohtaiset liitot eivät tupo-aikakautenakaan olleet toimettomia vaan neuvottelivat omat 

työehtosopimuksensa, mutta tupojen määrittämät raamit toteutuivat sopimuksissa kattavasti. 

 

Vuosikymmenten keskitettyjen sopimusten perinne vaikuttaa 2020-luvulle siirryttäessä kat-

kenneen lopullisesti. Muutokset työmarkkinoilla ovat kulminoituneet työnantajapuolen pää-

töksiin. Vuonna 2016 voimaan tullut EK:n sääntömuutos estää jatkossa järjestön osallistumisen 

keskitettyihin sopimuksiin (Elinkeinoelämän keskusliitto 2017). Täten keskitetyt sopimukset 

eli keskusjärjestöjen kesken solmitut sopimukset työehdoista vaikuttaisivat Suomessa olevan 

historiaa sopimisen tapahduttua toimialoittain liittokohtaisesti vuosien 2017 sekä 2019–2020 

neuvottelukierroksilla. Viimeiseksi keskitetyksi sopimukseksi on näillä näkymin jäämässä 

vuoden 2016 kilpailukykysopimus. 

 

EK:n päätös lopettaa keskitetty sopiminen hajautti työehtosopimisen liittotasolle ja eriytti työ-

lainsäädännön ja esimerkiksi sosiaaliturvan kehittämisen irralleen työehdoista. Keskitetyissä 

tupoissa saatettiin päättää näiden lisäksi jopa verotuksesta. Työehtosopimusjärjestelmän osalta 
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hajautuminen vaikuttaa olevan lisääntymässä. Viimeisen vuoden aikana ensin Metsäteollisuus 

ry ilmoitti 2020 lokakuussa irtautuvansa työehtosopimustoiminnasta kokonaan nykyisten työ-

ehtosopimusten voimassaolon jälkeen (Metsäteollisuus 2020a). Vastedes metsäteollisuudessa 

työehdoista sovitaan pelkästään yritystasolla. Muutos on suuri suomalaisilla työmarkkinoilla, 

varsinkin kun kyseessä on perinteinen ja viennin kannalta merkittävä teollisuudenala, vaikka-

kin työntekijämäärältään laskeva. Metsäteollisuus ry:n tilastojen mukaan metsäteollisuuden 

osuus Suomen tavaraviennin arvosta on lähes kaksikymmentä prosenttia (Metsäteollisuus 

2020b). 

 

Vielä Metsäteollisuuden päätöstäkin merkittävämpi käänne suomalaisilla työmarkkinoilla ko-

ettiin maaliskuussa 2021. Yksi suurimmista ja viennin kannalta merkittävin työnantajajärjestö 

Teknologiateollisuus ry ilmoitti lopettavansa työehtosopimustoiminnan ja perustavansa jat-

kossa tätä varten uuden yhdistyksen Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n. Tavoitteena on 

jatkaa vastedes työehtosopimustoimintaa, mutta edistää yrityskohtaista sopimista sen rinnalla. 

Teknologiateollisuuden mukaan uusi yhdistys toimii jatkossa valtakunnallisen työehtosopi-

muksen sopijaosapuolena, ja nykyisen yhdistyksen tehtäväksi jää yhteiskuntavaikuttaminen 

sekä yrityskohtaisia sopimuksia tekevien jäsenyritysten tukeminen (Teknologiateollisuus 

2021). Toisin sanoen Teknologiateollisuuden kaavailema malli on tietynlainen hybridi valta-

kunnallisen työehtosopimisen ja Metsäteollisuuden täysin yrityskohtaisen sopimisen välillä. 

 

Työnantajat sekä palkansaajat tunnustivat toisensa neuvotteluosapuoliksi tammikuussa 1940, 

keskellä talvisotaa. Tammikuun kihlauksesta alkoi suomalaisen korporatismin nousu, jonka 

huipentumana voidaan nähdä lukuisat tupot. Metsäteollisuuden sekä Teknologiateollisuuden 

osalta ei ehkä voida puhua kihlojen purkamisesta, sillä päätöksillä ei sinänsä oteta kantaa pal-

kansaajapuolen sopija-asemaan, mutta itseään järjestöt eivät enää näe sopijaosapuolena. Kah-

della tärkeällä vientialalla ollaan uuden edessä, ja pitkät työehtosopimisperinteet ovat koke-

massa merkittävän muutoksen. Ollaanko 2020-luvulla suomalaisessa työehtosopimisessa ja 

työmarkkinapolitiikassa siirtymässä kohti uutta, yrityskohtaista ja vähemmän kollektiivista 

polkua, ja mitä muutokset mahdollisesti tarkoittavat suomalaisen työehtosopimusjärjestelmän 

ja korporatismin kannalta? 
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1.1 Tutkimusongelma ja tutkimusaukko 

 

Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisen työmarkkinamallin ja työehtosopimusjärjestelmän 

piirissä tapahtuneita institutionaalisia muutoksia ja niiden potentiaalisia seurauksia. Ylätason 

tutkimuskysymyksen voi tiivistää seuraavasti: ”Miten keskitetyn sopimisen loppuminen on 

muuttanut institutionaalisesti suomalaista työehtosopimusjärjestelmää?”. Alatason tutkimus-

kysymyksissä pyritään selvittämään a) ”Mikä selittää tapahtunutta institutionaalista muu-

tosta?” sekä b) ”Mitä muita työmarkkinapoliittisia muutoksia keskitetyn sopimisen lopettami-

sen jälkeen voidaan tunnistaa tapahtuneen?”.  

 

Tutkimusongelman kannalta on tärkeää huomioida, että tutkimuksessa oletetaan EK:n keskite-

tyt sopimukset kieltävän sääntömuutoksen olevan pysyvä. EK itse on korostanut esimerkiksi 

kilpailukykysopimuksen aikaan kyseessä olleen sen viimeinen keskitetty sopimus (Elinkei-

noelämän keskusliitto 2016). Samanaikaisesti tulee kuitenkin muistaa, että sääntömuutoksen 

pysyvyyden osoittaa varmasti vasta tulevaisuus. Keskitetyn sopimisen nähdään tutkimuksessa 

päättyneen vuonna 2016, joten tutkimuksessa pyritään selvittämään vuoden 2016 jälkeisen ajan 

muutoksia. Tutkimuksessa analysoidaan vuosien 2019–2020 liittokohtaisia työehtosopimus-

neuvotteluja, jotka olivat toinen liittokohtainen neuvottelukierros EK:n sääntömuutoksen jäl-

keen. Viimeisimmän neuvottelukierroksen tarkastelu on mielekkäämpää kuin vuoden 2017 

neuvottelukierroksen, sillä mahdollisten konventioiden ja neuvotteluissa tapahtuneiden muu-

tosten evidenssi on vahvempaa kuin vuoden 2017 neuvottelukierrosta tarkastellessa, joka oli 

ensimmäinen liittokohtainen neuvottelukierros sitten EK:n päätöksen irtautua keskitetyistä so-

pimuksista. Viimeisin neuvottelukierros edustaakin jo jatkumoa nykyiselle tavalle tehdä valta-

kunnallisia työehtosopimuksia liittokohtaisesti.  

 

Tutkimuksessa työmarkkinatoimijoiden tutkimushaastatteluilla puolestaan pyritään selvittä-

mään yksityiskohtaisemmin, kuinka muutoksia ja tapahtumia on työmarkkinaeliitin piirissä 

tulkittu. Toisaalta tutkimuksessa tulee ottaa myös huomioon työnantajajärjestöjen irtiotot val-

takunnallisesta työehtosopimisesta eli Metsäteollisuuden päätös lopettaa työehtosopimustoi-

minta ja Teknologiateollisuuden ns. hybridimalli, jotka molemmat aiheuttavat epävarmuutta 

tulevaisuutta ajatellen. Tutkimuksen tarkoituksena on täten tarkastella työehtosopimusjärjes-

telmän nykytilaa sekä mahdollisia muutoksia ja jatkuvuuksia, mutta myös laajempia työmark-

kinapoliittisia muutoksia. Tutkimuksessa pyritään rakentamaan selkeä kuva 
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työehtosopimisesta sekä työmarkkinapolitiikasta keskitetyn sopimisen jälkeisenä aikana. Li-

säksi tutkimuksessa luodaan katsetta myös tulevaan ja pohditaan mahdollisia tulevaisuuden 

skenaarioita tai todennäköisiä kehityskulkuja esimerkiksi polkuriippuvuuden teoriaan perus-

tuen. Tutkimuksessa ei pyritä rakentamaan vahvoja kausaalisuhteita kvalitatiivisen aineiston 

perusteella vaan tunnistamaan teemoja, laajempia kehityskulkuja ja institutionaalisen muutok-

sen syitä tai taustatekijöitä. 

 

Tutkimuksessa hyödynnetään historiallis-institutionalistista tutkimusotetta työehtosopimusjär-

jestelmän ja työmarkkinapolitiikan muutoksia tarkastellessa. Kun tarkastellaan sopimusjärjes-

telmän ja työmarkkinapolitiikan institutionaalisia muutoksia ja kehityskulkuja, tarjoaa histori-

allinen institutionalismi luontevan lähestymistavan muutosten tunnistamiselle ja institutionaa-

liselle analyysille. Tällöin esimerkiksi keskitetyn sopimisen lopettamisen taustalla olevat seikat 

ovat tutkimuksen kannalta olennaisia, sillä historiallis-institutionalistisen tutkimusotteen mu-

kaisesti aikaisemmat tapahtumat eivät ole toisistaan irrallisia vaan osa pidempää historiallista 

jatkumoa (Steinmo 2008, 128). 

 

Työehtosopimusjärjestelmän ja työmarkkinapolitiikan muutoksia on harvoin tarkasteltu insti-

tutionaalisesta lähestymistavasta. Esimerkiksi keskitetyn sopimisen lopettamista ei ole tarkas-

teltu institutionaalisen muutoksen näkökulmasta, vaan usein tyydytään toteamaan EK:n lopet-

taneen keskitetyn sopimisen. Muutokset viime vuosina ovat olleet nopeita ja esimerkiksi työ-

ehtosopimusjärjestelmän rakenteisiin vaikuttavia. Lisäksi viimeaikaiset tapahtumat niin met-

säteollisuudessa kuin teknologiateollisuudessa ovat niin tuoreita, ettei näiden vaikutuksia ole 

vielä ehditty tarkastella tutkimuskirjallisuudessa. Samalla viimeaikaiset muutokset myös ko-

rostavat tutkimusaiheen ajankohtaisuutta. 

 

Työehtosopimuksilla on Suomessa sopimusten laajan kattavuuden vuoksi erittäin merkittävä 

rooli niin työnantajille kuin palkansaajille, joten työehtosopimusjärjestelmän muutokset ovat 

myös yhteiskunnallisesti merkittäviä niiden vaikuttaessa välillisesti suurimpaan osaan suoma-

laisista. Mikäli työehtosopimukset tehdään useammin yritystasolla tai valtakunnallisten työeh-

tosopimusten kattavuus on heikko, ollaan työmarkkinoilla uuden edessä, jos esimerkiksi yleis-

sitovuus häviää toimialoilta. Täten tutkimus pyrkii tuomaan työmarkkinapolitiikan tutkimuk-

sen piiriin uutta tietoa, jolla on myös yhteiskunnallista merkitystä. 
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1.2 Tutkimuksen eteneminen 

 

Johdannon ja tutkimusongelman esittelyn jälkeen tutkimuksen toisessa luvussa esitellään tut-

kimuksen viitekehys, joka koostuu korporatismin tutkimuksesta, historiallisen institutionalis-

min tutkimusotteesta sekä institutionaalisen muutoksen teorioista. Kolmannessa luvussa käsi-

tellään tarkemmin suomalaisen korporatismin ja työehtosopimisen historiaa. 

 

Tutkimuksen neljännessä luvussa esitellään tutkimusasetelma eli tutkimuksen aineistot sekä 

niiden suhde toisiinsa. Lisäksi luvussa käsitellään eliittihaastatteluja aineistonkeruumenetel-

mänä. Tutkimuksen viidennessä luvussa on viimeisimmän neuvottelukierroksen ja valtakun-

nallisesta työehtosopimisesta tapahtuneiden irtiottojen analyysit, jotka on laadittu dokumentti-

aineiston perusteella. 

 

Kuudennessa luvussa analysoidaan tutkimuksen haastatteluaineisto. Luvun alussa käsitellään 

haastattelujen analyysissa huomioon otettavia seikkoja. Luku on järjestelty alalukuihin haas-

tatteluaineiston teemoittelun perusteella. Tutkimuksen viimeisessä luvussa kootaan yhteen tut-

kimuksen johtopäätökset.  
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2 TUTKIMUKSEN VIITEKEHYS 

 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen viitekehys. Aluksi käsitellään korporatismin tutkimusta 

sekä historiallisen institutionalismin tutkimusotetta. Tämän jälkeen käsitellään tarkemmin ins-

titutionaalisen muutoksen näkökulmia historiallisen institutionalismin piirissä sekä polkuriip-

puvuuden teoriaa. 

 

2.1 Korporatismin tutkimus 

 

Kun tarkastellaan työehtosopimusjärjestelmän ja työmarkkinapolitiikan piirissä tapahtuneita 

institutionaalisia muutoksia, tulee samalla pohtia muutosten suhdetta korporatismiin työnteki-

jöiden ja työnantajien intressien representaation järjestelmänä. Korporatismi ja työmarkkina-

politiikka ovat toistensa pareja, joten korporatismi tulee ottaa tutkimuksessa huomioon. Tässä 

alaluvussa käydään tiiviisti läpi keskeistä korporatismin tutkimusta ja erilaisia määritelmiä kor-

poratismille. Suomalaista korporatismia ja sen historiaa käsitellään tarkemmin luvussa kolme. 

Korporatismille on useita määritelmiä korporatismin tutkimuksen kirjallisuudessa, ja tässä ala-

luvussa esitellään korporatismin teoreetikoiden näkemyksiä korporatismista kehittyneiden ka-

pitalististen valtioiden kontekstissa. 

 

Tutkimuksen kolmannessa luvussa laajasti hyödynnetyn Wuokon ym. teoksen määritelmän 

mukaan korporatismi on päätöksentekojärjestelmä, jossa työnantajien ja työntekijöiden järjes-

töt osallistuvat yhteiskunnalliseen päätöksentekoon (Wuokko ym. 2020, 24). Yhteistä kaikille 

luvussa esitetyille määritelmille korporatismista on niiden sijoittuminen Philippe Schmitterin 

(1974) määrittelemän yhteiskunnallisen korporatismin alle. Yhteiskunnallisen korporatismin 

valtioita ovat Schmitterin mukaan mm. Ruotsi, Hollanti sekä Tanska, kun taas valtiokorpora-

tistisen järjestelmän valtioita ovat olleet mm. Mussolinin fasistinen Italia sekä natsi-Saksa. Yh-

teiskunnallisen korporatismin valtioissa piirteinä ovat muun muassa vapaasti kilpaillut vaalit 

puoluejärjestelmässä ja ideologisesti monimuotoinen koalitioihin perustuva toimeenpanovalta. 

Valtiokorporatismissa keskitetyn byrokratian valta on voimakas, vallassa on vain yksi puolue 

ja toimeenpanovalta on hyvin harvoissa käsissä. Yhteiskunnallinen korporatismi vaikuttaa ole-

van merkittävä osa liberaaleja kapitalistisia hyvinvointivaltioita, ja valtiokorporatismi puoles-

taan autoritääristen ja uusmerkantilististen valtioiden määrittävä tekijä. (Schmitter 1974, 103–

105.) 
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Schmitterin mukaan korporatismi on intressien edustuksen institutionaalinen järjestely, joka 

yhdistää kansalaisyhteiskunnan järjestäytyneet intressit valtion päättävien rakenteiden kanssa. 

Schmitterin mukaan korporatismia ei tule nähdä pluralismin osana, vaan yhtenä monista in-

tressien representaation tavoista moderneissa yhteiskunnissa. (Schmitter 1974, 86.) Olennainen 

osa Schmitterin yhteiskunnallisen korporatismin määritelmää on lisäksi hierarkkisesti järjes-

täytyneiden yksiköiden rajattu määrä, jotka valtiovalta joko tunnustaa tai antaa tarkoitukselli-

sesti edustuksellisen monopoliaseman tietyllä (politiikan) alueella, jonka vastineeksi valtio 

odottaa saavansa edistettyä myös omia tavoitteitaan korporatismin toimijoiden kautta (Schmit-

ter 1974, 93–94). Schmitterin tapaan myös Christiansen ym. (2010) korostavat joidenkin toi-

mijoiden etuoikeutettua asemaa ja määrittelevät korporatismin organisoitujen intressien insti-

tutionaalisena ja etuoikeutettuna integraationa politiikkatoimien valmistelussa ja implementaa-

tiossa (Christiansen ym. 2010, 27). 

 

Korporatismin erona pluralismiin Schmitter näkee pluralistisen järjestelmän edustuksellisien 

yksiköiden suuremman määrän, jotka kilpailevat keskenään. Lisäksi pluralismin yksiköillä ei 

ole valtion tunnustamaa erityisroolia tai monopoliasemaa. (Schmitter 1974, 96.) Schmitterin 

mukaan yhteiskunnallinen korporatismi on heikentänyt pluralismia kapitalistisen talousjärjes-

telmän myötä. Kapitalismi vaatii ennustettavan porvarillisen hallinnon, jotta kapitalistisen ta-

lousjärjestelmän olosuhteet eivät vaarannu. Tähän korporatismi tarjoaa ratkaisun, sisällyttäen 

samalla päätöksentekoon myös alemmat luokat. (mts. 107–108.) Toisin sanoen korporatismin 

myötä luokkaintressit tulevat otettua huomioon vaarantamatta kapitalistista talousjärjestystä. 

 

Göran Therbornin (1992) näkemys korporatismista on vahvasti luokkasidonnainen. Therborn 

näkee korporatismin pohjautuvan ensisijaisesti sosiaaliseen toimintaan, jossa yksilöt muodos-

tavat formaalin organisaation jakaen saman tarkoituksen tai intressit. Korporatismin perustana 

on siis luokkajärjestäytyminen, niin työntekijöiden kuin pääoman. Tämän vuoksi korporatis-

mia ei Therbornin mukaan tulisi sekoittaa taloustieteen tavoin kollektiivisen toiminnan tai pe-

liteoreettisten strategisen toiminnan teorioihin, sillä lopulta kyse on luokka-asetelmasta. Työ-

markkinajärjestöjen toimintaan ja organisaatioihin vaikuttaa siis edelleen sosiaalisen muutok-

sen prosessit, etenkin teollisen kapitalismin myötä syntyneet yhteiskuntaluokat. Luokkaorgani-

saatioina työmarkkinajärjestöt työntekijä- ja työnantajapuolella ovat välttämättä toistensa vas-

tapuolia. Kun järjestöillä on suora mahdollisuus vaikuttaa työntekoon sekä pääoman kasaantu-

misen prosessiin, on niillä myös pysyvä kyky aiheuttaa merkittäviä sosiaalisia sekä taloudelli-

sia häiriöitä yhteiskunnassa. Tämän vuoksi järjestöillä on myös erityinen suhde valtion kanssa, 
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joka pyrkii estämään häiriöiden syntymistä. (Therborn 1992, 27–28.) Myös taloustieteilijä Fre-

deric Pryor (1988) yhdistää korporatismin vahvasti kapitalistiseen talousjärjestelmään. Pryorin 

mukaan korporatismi on organisoidun kapitalismin tyyppi, jossa talouspoliittinen valta on siir-

retty parlamentilta ja hallitukselta puoliyksityisille järjestöille, jotka perustuvat teollisuuden 

sektoreihin ja sisältävät työvoiman intressien vahvan edustuksen (Pryor 1988, 317). 

 

Arend Lijphart (1999) puolestaan yhdistää korporatismin poliittiseen järjestelmään ja tiettyyn 

edustuksellisen demokratian malliin. Lijphartin mukaan konsensusdemokratioiden, kuten Poh-

joismaiden, keskeinen osa on koordinoitu ja kompromisseihin taipuva korporatistinen intres-

sien edustuksen järjestelmä. Vastakohta tälle on enemmistödemokratioiden, kuten Yhdysval-

tojen sekä Iso-Britannian, koordinoimaton pluralismi, jossa suuri määrä erillisiä ryhmiä kilpai-

lee keskenään (Lijphart 1999, 171). Myös Alan Siaroffin mukaan pluralismi on korporatismin 

vastakohta, mikäli korporatismi käsitetään kehittyneessä teollistuneessa yhteiskunnassa tapah-

tuvana kansatalouden koordinoituna hallintana valtion sekä keskitettyjen työntekijä- ja työn-

antajajärjestöjen toimesta (Siaroff 1999, 177). 

 

Siaroff (1999, 177–179) on lisäksi määritellyt korporatistisen kansantalouden ideaalimallin ja 

siihen liittyvät rakenteet, toiminnalliset roolit, käyttäytymismallit sekä ympäristön. Korpora-

tistisessa kansataloudessa vallitsevat seuraavat rakenteelliset ominaisuudet: 1) korkea järjes-

täytymisaste, 2) rajallinen määrä ammattiliittoja on järjestäytynyt keskusjärjestöihin, joilla on 

tärkeä rooli esim. palkkaneuvotteluissa, 3) yritysympäristö painottuu suuriin vientiyrityksiin, 

4) palkkaneuvottelut ovat keskitetyt, 5) työneuvostot tärkeimmissä teollisuusyrityksissä ja 6) 

valtion aktiivinen rooli taloudessa. Toiminnallisten roolien edellytykset ovat 1) työntekijöiden 

ja työnantajien keskeinen rooli muun muassa koulutuksessa ja sosiaalipolitiikassa useimmiten 

kolmikannan kautta sekä 2) työntekijöiden ja työnantajien institutionalisoitunut asema esim. 

valtion budjetin laatimisessa. Käyttäytymismallien osalta korporatistisessa kansantaloudessa 

edellytyksinä ovat 1) konsensus talous- ja sosiaalipolitiikasta kolmikannan kesken, 2) työnte-

kijöiden ja työnantajien toistensa tunnustaminen kumppaneina, 3) pitkäkatseisuus, 4) työrauha 

ja lakkojen vähäisyys, 5) neuvotellut palkkapäätökset valtion asettamien sijasta sekä 6) kes-

keisten toimijoiden sisäisen päätöksenteon itsenäisyys. Korporatistisen kansantalouden ympä-

ristön ominaisuudet ovat 1) yksityisen ja julkisen sektorin rajojen hämärtyminen, 2) pieni avoin 

talous, joka on hyötynyt toisen maailmansodan jälkeisestä vapaakaupasta, 3) yhteiskunnallisen 

tason konsensus, 4) sosialidemokraattisen puolueen pitkäaikainen ja tärkeä rooli, jonka myötä 
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valtiolla on suuret sosiaalimenot sekä 5) positiivinen talouskehitys etenkin tuottavuuden, kil-

pailukyvyn sekä työllisyyden osalta. 

 

Korporatismin määrittelyssä ja tarkastelussa lähestymistavat vaikuttavat merkittävästi. Esimer-

kiksi Pryorin ja Therbornin lähestymistapa on vahvasti talouteen perustuva, kun taas Schmitter 

ja Lijphart tarkastelevat korporatismia enemmän institutionaalisesta näkökulmasta. Myös 

Siaroffin mukaan korporatismin analyysilla on kaksi käyttötarkoitusta, joista toinen on korpo-

ratismi intressien representaation järjestelmänä, ja toinen institutionalisoituneena policy-for-

maation mallina, joka näkyy etenkin talouspolitiikassa (Siaroff 1999, 176). 

 

Tutkimusongelman osalta olennaista on pohtia ja tarkastella, vaikuttavatko viimeaikaiset ins-

titutionaaliset muutokset myös korporatismin asemaan ja rooliin suomalaisessa työmarkkina-

politiikassa ja yhteiskunnassa. Korporatismin rooli työntekijöiden ja työnantajien intressien 

representaation järjestelmänä Suomessa on ollut perinteisesti hyvin vahva, ja yhteiskunnallinen 

vaikutus on ulottunut myös laajasti työmarkkina-asioiden ulkopuolelle. 

 

Mikäli esimerkiksi useampi Siaroffin (1999) korporatistisen talouden ideaalimallin rakenteel-

lisista ominaisuuksista ei työmarkkinajärjestelmän institutionaalisten muutosten myötä enää 

päde Suomen tapauksessa, voidaan suomalaisen korporatismin nähdä heikentyneen tai ainakin 

muuttuneen. Tällöin saattaa olla mahdollista, että esimerkiksi parlamentarismin rooli korostuisi 

työmarkkinapoliittisissa asioissa korporatismin sijaan ja työmarkkinaintressien edustus siir-

tyisi pluralistisempaan suuntaan. 

 

2.2 Historiallinen institutionalismi tutkimusotteena 

 

Tutkimuksessa tarkastellaan työehtosopimusjärjestelmän ja työmarkkinapolitiikan muutoksia 

historiallisen institutionalismin tutkimusotteen ja institutionaalisen muutoksen teorioiden pe-

rusteella. Historiallinen institutionalismi on noussut 1980-luvulta lähtien jopa merkittävim-

mäksi tutkimusotteeksi hyvinvointivaltiota ja työmarkkinoita tutkittaessa. Onkin todettu histo-

riallisen institutionalismin ja hyvinvointivaltioiden tutkimuksen muodostavan itsessään oman 

instituutionsa. (Lynch ja Rhodes, 2016, 1.) Täten historiallinen institutionalismi soveltuu tut-

kimusotteeksi työehtosopimisen ja työmarkkinapolitiikan muutoksia tarkastellessa. Vaikka 
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historiallisen institutionalismin teoreetikot pitkälti hyväksyvät monet fundamentit, on lähesty-

mistavan sisällä suuria eroja esimerkiksi institutionaalista muutosta selitettäessä. 

 

Historiallisen institutionalismin mukaan instituutiot ovat formaaleja sekä epäformaaleja pro-

sesseja, rutiineja, normeja, jotka ovat sulautuneet valtion tai kansantalouden rakenteeseen. Ins-

tituutioita ovat siis esimerkiksi niin perustuslaki kuin myös käytännöt ammattiliittojen toimin-

nan hallinnassa (Hall ja Taylor 1996, 938). Historiallinen institutionalismi tulee nähdä ensisi-

jaisesti lähestymistapana tai tutkimusotteena politiikan ja yhteiskunnallisen muutoksen tutki-

miseksi (Steinmo 2008, 118). Historiallisessa institutionalismissa ihmiset nähdään sekä nor-

meja seuraavina että rationaalisina omaa etuaan tavoittelevina yksilöinä asettaen täten histori-

allisen institutionalismin ihmiskäsityksen sosiologisen ja rationaalisen institutionalismin vä-

liin. Historiallisen institutionalismin ydin on tiettyjen valintojen sekä lopputulosten selvittämi-

sessä. Nimensä mukaisesti historialla on tärkeä rooli kummassakin: 1) poliittiset tapahtumat 

toteutuvat historiallisessa kontekstissa, jolla on suora yhteys päätöksiin, 2) toimijat oppivat 

aikaisemmista kokemuksista sekä 3) historia ja mennyt aika muovaa odotuksia. (Steinmo 2008, 

126–128.) Olennaista on, että historiallisen institutionalismin näkökulmasta historia ei ole ai-

noastaan ketju itsenäisiä tapahtumia vaan jatkumo, jossa tapahtumat ja muuttujat muokkaavat 

toisiaan eivätkä ole toisistaan erillisiä vailla kausaalisuhdetta (Steinmo 2008, 128). 

 

Historiallista institutionalismia pidetään yhtenä kolmesta "uuden institutionalismin” aallon 

myötä 1960- ja 70-luvuilla nousseista institutionalismin lähestymistavoista. Historiallisen ins-

titutionalismin juuret ovat niin politiikan ryhmäteoriassa kuin rakenteellisessa funktionalis-

missa, kuitenkin vieden niiden ajatuksia uusille urille. Ryhmäteorian pohjalta politiikka näh-

dään kilpailevien ryhmien välisenä kamppailuna rajallisista resursseista. Historiallinen institu-

tionalismi kuitenkin pyrkii selittämään laajemmin päätöksien vaikutuksia ja intressien edus-

tuksellisuuden epätasa-arvoisuutta instituutioiden roolia korostamalla, sekä tarkastelemalla 

mitkä instituutiot vaikuttavat ja miten. Rakenteellisesta funktionalismista historiallisessa insti-

tutionalismissa on omaksuttu käsitys valtiosta toistensa kanssa vuorovaikutuksessa olevien 

osien järjestelmänä. Toisin kuin rakenteellisessa funktionalismissa, jossa korostetaan yksilöi-

den sosiaalisia, psykologisia tai kulttuurillisia ominaisuuksia järjestelmässä, nähdään histori-

allisessa institutionalismissa valtion tai kansantalouden institutionaalinen rakenne merkittä-

vimpänä kollektiivista käyttäytymistä ohjaavana tekijänä. (Hall ja Taylor 1996, 937.) Valtio 

käsitetään monimutkaisena instituutioiden ryhmittymänä, joka pystyy vaikuttamaan 
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ryhmäkonfliktien lopputuloksiin, mikä samalla haastaa käsityksen valtiosta puolueettomana 

intressien yhteen sovittelijana (Hall ja Taylor 1996, 938). 

 

Historiallisen institutionalismin sisällä on kaksi merkittävää lähestymistapaa; laskennallinen ja 

kulttuurillinen, kun tarkastellaan instituutioiden vaikutusta ihmisten käyttäytymiseen. Lasken-

nallinen lähestymistapa keskittyy ihmisten käyttäytymisen instrumentaalisuuteen ja strategi-

seen laskelmointiin. Ihmisten oletetaan tavoittelevan hyötynsä maksimointia. Instituutioiden 

rooli laskennallisessa lähestymistavassa on varmuuden tuominen muiden toimijoiden nykyi-

sestä ja tulevasta käyttäytymisestä, jotka täten vaikuttavat myös yksilön strategisiin valintoihin. 

Kulttuurillisen lähestymistavan mukaan käyttäytyminen perustuu myös yksilöiden maailman-

kuvaan, rationaalista ajattelua unohtamatta. Kulttuurillisessa lähestymistavassa instituutioiden 

rooli on tarjota moraalisia tai kognitiivisia malleja tulkinnalle sekä toiminnalle. Täten instituu-

tiot vaikuttavat strategisen informaation tarjoamisen lisäksi myös yksilöiden identiteetteihin 

sekä toimijoiden preferensseihin. (Hall ja Taylor 1996, 939.) 

 

Historiallisen institutionalismin tärkeä piirre on lisäksi vallan epäsymmetrioiden analyysi ja 

instituutioiden rooli vallan epätasaisessa levittämisessä sosiaalisten ryhmien kesken, sillä ins-

tituutiot suosivat toisia ryhmiä ja intressejä toisten kustannuksella esimerkiksi päätöksenteon 

piiriin pääsyn tai päätöksien epätasaisesti jakautuvien vaikutuksien osalta (Hall ja Taylor 1996, 

940–941). 

 

2.3 Institutionaalinen muutos ja polkuriippuvuus 
 

Historiallisen institutionalismin kenties tunnetuin osa on sen omalaatuinen käsitys historialli-

sesta kehityksestä ja tähän liittyvä polkuriippuvuuden teoria. Historiallisen institutionalismin 

mukaan historialliseen kehitykseen vaikuttavat menneisyydestä perityt ominaisuudet, joista 

merkittävimmät ovat institutionaalisia (Hall ja Taylor 1996, 941). Toisin sanoen, instituutioi-

den myötä historiallinen kehitys ei näennäisesti samanlaisista olosuhteista huolimatta ole vält-

tämättä samanlaista esim. eri valtioissa. Instituutiot ohjaavat historiallista kehitystä kohti eri-

laisia polkuja vaikuttamalla valtioiden toimintaan uusien haasteiden edessä. Olemassa olevat 

rakenteet ja aikaisemmat politiikkatoimet vaikuttavat vahvasti myös tulevaan policyyn. Aikai-

sempi policy edistää yhteiskunnan organisoitumista tietylle valitulle linjalle, ohjaa identiteet-

tien omaksumista sekä suosii vaikeasti korvattavissa olevaa policya. Historiallisen institutio-

nalismin mukaan instituutioiden toiminta, joka pitää kehityksen tietyllä polulla on useimmiten 
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tahatonta. Polkuriippuvuuden teoriaan liittyy vahvasti myös historiallisen kehityksen aika ajoin 

katkaisevat kriittiset pisteet, jolloin tapahtuu merkittäviä institutionaalisia muutoksia. Tällöin 

historiallinen kehitys siirtyy uudelle polulle. Kriittisten pisteiden määrittely ei ole yksisel-

koista, mutta usein kriittisinä pisteinä on pidetty esimerkiksi sotia tai taloudellisia kriisejä. 

(Hall ja Taylor 1996, 942.) 

 

Tuoreempi historiallisen institutionalismin tutkimus osittain haastaa perinteisen historiallisen 

institutionalismin käsityksen polkuriippuvuuteen perustuvasta institutionaalisesta muutok-

sesta. Historiallinen institutionalismi perinteisesti olettaa instituutioiden olevan institutionaali-

sesti vakaita, jonka myötä myös muutoksen on nähty kumpuavan institutionaalisen vakauden 

silloin tällöin katkaisevista ulkoisista shokeista. Tällöin institutionaalista muutosta edeltää 

melko pitkä vakauden tai jopa staattisuuden aika, joka keskeytyy ajoittain melko nopeiden in-

novaatioiden myötä. Useimmiten innovaatioiden aikaan liittyy nimenomaan ulkoisia vaikut-

teita, jotka mahdollistavat muutokset. Historiallisen institutionalismin perinteistä käsitystä 

muutoksesta onkin kritisoivaan sävyyn verrattu jopa leninistiseen ideaan vallankumoukselli-

sesta hetkestä, jolloin merkittävä historiallinen muutos on väliaikaisesti mahdollista. (Thelen 

ja Conran 2016, 4–6.) Myös Sven Steinmo (2008) on nostanut esille kritiikkiä ulkoisten shok-

kien merkityksen korostamisesta insitutionaalisen muutoksen aiheuttajana. Ulkoisten shokkien 

korostaminen poistaa lähes täysin toimijuuden merkityksen (Steinmo 2008 129). Steinmon mu-

kaan samalla tulee myös tunnistaa ideoiden rooli institutionaalisen muutoksen mahdollisena 

aiheuttajana pelkkien intressien korostamisen sijaan (Steinmo 2008 130). 

 

Insitutionaalisen muutoksen teoretisoinnissa historiallisen institutionalismin piiristä löytyy 

useita lähestymistapoja. Yhteistä kaikille lähestymistavoille muutoksen suhteen on instituuti-

oiden näkeminen historiallisten prosessien jatkumona sekä jatkuvan kilvoittelun kohteena. Toi-

sin sanoen, instituutiot ovat historiallisen perintönsä vuoksi osittain jäykkiä muista toimijoista 

riippumatta sekä suosivat tiettyjä intressejä tiettynä aikana mahdollisesta optimaalisuudestaan 

huolimatta. Thelen ja Conran (2016) esittelevät yhteensä neljä erilaista lähestymistapaa. En-

simmäisen lähestymistavan mukaan institutionaalinen muutos liittyy instituutioiden vuorovai-

kutukseen. Instituutioiden syntyessä historiallisten konfliktien ja ryhmittymien tuloksena, eri 

instituutiot asettavat rinnakkain oman aikansa poliittisen järjestyksen. Tällöin instituutiot ovat 

keskenään merkittävän erilaisia, jolloin muutos syntyy niiden keskinäisestä kanssakäymisestä 

yhteiskunnassa institutionaalisten jännitteiden myötä. (Thelen ja Conran 2016, 11–12.) 
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Toinen lähestymistapa liittyy instituutioiden toisintamisen mekanismeihin. Polkuriippuvuus 

teoriana ilmentää vahvasti institutionaalista jatkuvuutta sekä vakautta. Polkuriippuvuuden teo-

riaa on kuitenkin hyödynnetty myös muutoksen lähteiden sekä syiden selittämiseen ja tarkas-

teluun. Instituutioiden pysyvyyden mekanismien ymmärtäminen paljastaa epäsuorasti myös 

instituutioiden heikkoudet ja mitkä ulkoiset tapahtumat tai prosessit todennäköisesti aiheutta-

vat muutosta. Pysyvyyden mekanismit eri instituutioiden välillä ovat erilaisia, joten tällöin 

myös muutosta aiheuttavat disruptiot ovat instituutiosta riippuvaisia. Esimerkiksi liberaalien ja 

konservatiivisten hyvinvointivaltioiden pysyvyyden mekanismit ovat erilaisia, joten tällöin esi-

merkiksi muutokset sukupuolten välisissä suhteissa tai perherakenteissa todennäköisesti vah-

vistavat liberaalien hyvinvointivaltioiden elementtejä. Konservatiivisten hyvinvointivaltioiden 

kohdalla kyseiset muutokset puolestaan todennäköisemmin aiheuttavat uusia ristiriitoja ja kon-

flikteja. (Thelen ja Conran 2016, 12.) Institutionaalinen muutos on toisin sanoen ympäristöstä 

sekä muista instituutioista riippuvaista. Täten yhden tietyn instituution muutosta ei voida selit-

tää ottamatta huomioon muiden instituutioiden toimia, sillä institutionaalinen muutos ei ta-

pahdu itsenäisesti tyhjiössä. 

 

Kolmas lähestymistapa eroaa merkittävästi kahdesta edellisestä, joissa muutoksen nähdään 

olevan pitkälti toimijoiden kontrollin ulottumattomissa. Strategisen lähestymistavan mukaan 

institutionaalinen muutos voi tapahtua myös tietoisten strategioiden myötä, joilla pyritään oh-

jaamaan kehitystä polkuriippuvuutta aiheuttavien rajoitteiden keskellä. Eräs tällainen tapa on 

kerrostus, jolloin uusia sääntöjä liitetään vanhoihin tavalla, joka vaikuttaa vanhojen sääntöjen 

tapaan organisoida käyttäytymistä. Tällöin muutos tapahtuu näennäisesti pienin askelein, joilla 

on kuitenkin lopulta merkittävä vaikutus instituution toimintaan. (Thelen ja Conran 2016, 13.) 

Yhtenä kerrostumisen esimerkkinä tutkimusaiheen osalta voidaan pitää EK:n vuoden 2008 lin-

jausta lopettaa tupojen tekeminen, vaikka keskitettyjen sopimusten teko tämän jälkeen vielä 

jatkuikin. 

 

Neljäs lähestymistapa on muutoksen sisäsyntyisyys, eli muutoksen kumpuaminen instituution 

sisältä liittyen sen ominaisuuksiin konversion kautta. Tällöin jo olemassa olevia sääntöjä tul-

kitaan ja toteutetaan uusilla tavoilla. Vaikka formaalit säännöt ovat olemassa, niitä ei välttä-

mättä suoraan sovelleta sellaisenaan. Tulkinnan kautta toimijoilla on mahdollista vaikuttaa ins-

tituutioon omien intressiensä mukaisesti. Perinteinen esimerkki tulkinnasta ja muutoksesta on 

valtioiden perustuslait. Kokonaisuudessaan Thelenin ja Conranin mukaan historiallisessa ins-

titutionalismissa on siirrytty muutoksen selittämisessä pidemmälle perinteisestä näkemyksestä 
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tasapainosta, joka on toistuvasti katkaistu ulkoisten shokkien ja vaikutteiden myötä. Samoin 

myös rakenteen ja toimijuuden vastakkainasettelun sijaan on pyritty löytämään keskitien seli-

tyksiä, joka ottaa molemmat huomioon. Instituutiot rajoittavat toimintaa, mutta eivät estä toi-

mijuutta vaan pikemminkin mahdollistavat sen. (Thelen ja Conran 2016, 14–16.) 

 

Mahoney ja Thelen (2010) käsittelevät vielä aikaisempaa neljää esimerkkiä tarkemmin asteit-

taista institutionaalista muutosta. Mahoneyn ja Thelenin mallissa yhdistyvät vähittäisen muu-

toksen tyypit suhteessa institutionaalisiin sääntöihin sekä muutoksen tyyppien suhde poliitti-

seen kontekstiin ja instituutioiden omaan harkintavaltaan liittyen sääntöjen tulkintaan. Taulu-

kossa 1 on esitetty Mahoneyn ja Thelenin neljä institutionaalisen muutoksen tyyppiä: korvaa-

minen, kerrostus, ajautuminen sekä konversio, ja näiden yhteys institutionaalisiin sääntöihin. 

 

 

Taulukko 1 Vähittäisen muutoksen tyypit (Mahoney ja Thelen 2010, 16) 

 

Muutoksen tyypit suhteessa poliittiseen kontekstiin ja veto-oikeuden käytön mahdollisuuksiin 

sekä instituution luonteenpiirteisiin ja sääntöjen tulkinnanvaraisuuden asteeseen on puolestaan 

kuvattu taulukossa 2. 

 

 

Taulukko 2 Kontekstuaaliset ja institutionaaliset muutoksen lähteet (Mahoney ja Thelen 

2010, 19) 
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Mahoneyn ja Thelenin mallin neljä muutoksen tyyppiä ovat läheistä sukua aikaisemmin esitel-

lylle Thelenin ja Conranin kolmannelle lähestymistavalle, jossa toimijuudelle ja strategialle 

annetaan tilaa institutionaalisen muutoksen lähteenä tai aiheuttajana. Tutkimusongelman osalta 

etenkin sääntöjen korvaaminen (displacement) on mielenkiintoinen muutoksen tyyppi, sillä 

viime vuosina institutionaalisia muutoksia työmarkkinoilla on tapahtunut nimenomaan sääntö-

muutosten kautta: ensin EK vuonna 2016 teki sääntömuutoksen, ettei se tee enää keskitettyjä 

sopimuksia, ja vuonna 2020 Metsäteollisuus teki myös oman sääntömuutoksensa, joka kieltää 

järjestöltä jäseniään sitovien työehtosopimusten solmimisen (YLE 2020a). Myös Teknologia-

teollisuuden kahteen järjestöön jakautumisen taustalla ovat sääntömuutokset (Teknologiateol-

lisuus 2021).  

 

Suomen työehtosopimusjärjestelmä perustuu institutionaalisiin tapoihin ja sääntöihin tehdä 

työehtosopimuksia eikä esimerkiksi lainsäädäntöön. Korvaamista tapahtuu, kun vanhat sään-

nöt korvataan uusilla, ja muutos saattaa tällöin olla äkillistä ja aiheuttaa radikaalin suunnan-

muutoksen (Mahoney ja Thelen 2010,16). Mikäli muilla toimijoilla on vahvat mahdollisuudet 

käyttää veto-oikeutta, on korvaaminen epätodennäköistä (Mahoney ja Thelen 2010. 19). Itse-

näisten järjestöjen sääntömuutosten osalta veto-oikeutta ei luonnollisesti muilla järjestöillä ole. 

Toisaalta voidaan pohtia voisiko esimerkiksi työntekijäjärjestöjen lakkoase toimia eräänlaisena 

veto-oikeutena? Metsäteollisuuden ja Teknologiateollisuuden päätösten jälkeen työtaistelutoi-

mia ei vielä olla nähty, mutta työmarkkinatoimijoiden kyselyissä on jo povattu lisääntyviä lak-

koja tulevalle syksyllä 2021 alkavalle neuvottelukierrokselle (Tikkala 2021). Jos muutos on 

aikaisemmin ollut suomalaisilla työmarkkinoilla vahvasta konsensuksesta johtuen luonteeltaan 

inkrementaalista, kuten Bergholm ja Bieler (2013) vajaa kymmenen vuotta sitten näkivät, vai-

kuttaa suunta viime vuosina muuttuneen. Viime vuosien muutokset ovat olleet äkillisiä ja yk-

sipuolisia konsensuksen luoman inkrementaalisen kehityksen sijaan. 

 

James Mahoneyn (2000) mukaan usein ei ymmärretä mitä polkuriippuvuuden käsite merkitsee. 

Mahoneyn mukaan polkuriippuvuus syntyy, kun kriittisen pisteen aikana epävarmuuden myötä 

historiallinen tapahtuma laukaisee ketjun, joka seuraa determinististä kaavaa. Ketjut ovat kah-

denlaisia. Ketju voi olla itseään vahvistava, jolloin kriittisen pisteen aikaan syntyvää uuttaa 

institutionaalista asetelmaa seuraa deterministinen kaava, joka vahvistaa ja uusintaa instituu-

tiota ajan myötä. Reaktiivisen ketjun mukaan kriittisen pisteen aikaan tapahtuu merkittävä 

käännekohta historiassa, jota seuraava deterministinen kaava vastaa käännekohtaa loogisesti 

seuraavilla reaktioilla. (Mahoney 2000, 535.) Tutkimuksen käsitellessä institutionaalisia 
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muutoksia työehtosopimisessa ja työmarkkinapolitiikassa voi olla perusteltua tarkastella var-

sinkin ensin mainittua itseään vahvistavaa ketjua. Mahoneyn mukaan itseään vahvistavan ket-

jun osalta ketju alkaa itseasiassa jo ennen kriittistä pistettä. Tällöin erilaiset vaihtoehdot tulevat 

mahdolliseksi ja mahdollisesti päätökseen kriittisessä pisteessä vaikuttavat prosessit tulevat 

aktiivisiksi. Mikäli kyseiset olosuhteet eivät osoita, että kriittisessä pisteessä tehtävä valinta on 

ilmeinen, voidaan puhua perustellusti polkuriippuvuudesta. (Mahoney 2000, 537.) Toisin sa-

noen polkuriippuvuuden teorian kannalta kriittisessä pisteessä tehtävän valinnan ei tulisi olla 

ilmeinen lopputulema vallitseville olosuhteille. Mikäli näin tapahtuu, voidaan nähdä kyseessä 

olevan aikaisemman ketjun jatke eikä niinkään kriittisessä pisteessä syntyvä uusi ketju. 

 

Polkuriippuvuuden teorian ytimessä ovat ns. kriittiset pisteet. Näillä viitataan useimmiten ti-

lanteisiin, joissa vallitsee epävarmuus, ja tärkeiden toimijoiden päätöksillä on kausaalinen 

suhde institutionaalisen kehityksen polkuun. Ajanjaksoja, jolloin epävarmuutta ilmenee, ku-

vaillaan usein myös hetkinä, jolloin havaittavissa on tietynlaista sosiaalista tai poliittista väl-

jyyttä. Ensimmäistä kertaa vertailevan historiallisen analyysin piirissä kriittisten pisteiden kä-

sitettä hyödynsivät Lipset ja Rokkan vuonna 1967. Heidän mukaansa Länsi-Euroopan puo-

luejärjestelmät 1960-luvulla olivat todellisuudessa seurausta jo huomattavasti aikaisemmin 

kriittisten pisteiden aikaan tehdyistä päätöksistä (Capoccia 2016, 2).  

 

Kriittisten pisteiden määrittely ei ole helppoa. Suurten poliittisten mullistusten aikana jotkin 

instituutiot saattavat pysyä vaikuttamattomina. Toisaalta myös vakauden aikana osa instituuti-

oista saattaa kohdata kriittisiä pisteitä. Täten kriittisten pisteiden tunnistaminen ei välttämättä 

ole yksiselitteistä. Capoccian ja Kelemenin määritelmän mukaan kriittiset pisteet ovat suhteel-

lisen lyhyitä ajanjaksoja, jolloin on merkittävästi kohonnut todennäköisyys, että toimijoiden 

valinnat vaikuttavat toivomaansa lopputulokseen (Capoccia 2016, 4). Kriittisten pisteiden 

ajanjaksot ovat siis rajattuja verrattuna polkuriippuvuuden prosessiin, joka tästä seuraa. Lisäksi 

ajanjakson pituus vaikuttaa merkittävän muutoksen todennäköisyyteen negatiivisesti, sillä täl-

löin rakenteellisten rajoitteiden nouseminen on todennäköisempää. Vastaavasti toimijoiden 

vaikutusvallan merkittävä hetkellinen kasvu viittaa toimijoiden vaikutusvallan kasvuun nimen-

omaan kriittisen pisteen aikana. Kriittisen pisteen aikaan toimijoiden kannalta positiivisten 

vaihtoehtojen määrä kasvaa, ja valinnoilla on suurempi todennäköisyys vaikuttaa instituution 

tulevaan polkuriippuvuutta seuraavaan kehitykseen. (Capoccia 2016, 3–4.) Tärkeää on siis 

huomioida kriittisen pisteen lyhyt kesto historiallisesti tarkasteltuna sekä tällöin kasvanut radi-

kaaleja muutoksia aiheuttavien vaihtoehtojen määrä. 
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Kuten edellä on osoitettu, polkuriippuvuuden teorian kannalta keskeistä on mahdollisten kriit-

tisten pisteiden määrittely. Tutkimusongelman osalta syntyy kysymys, täyttävätkö työmarkki-

najärjestelmässä tapahtuneet institutionaaliset muutokset kriittisten pisteiden määritelmän, vai 

onko työmarkkinoilla tapahtunut institutionaalinen muutos ollut luonteeltaan inkrementaalista 

eli ajan kanssa vähittäin tapahtuvaa. Vertaillessaan Suomen ja Ruotsin työmarkkinajärjestel-

miä, Bergholm ja Bieler (2013) näkevät suomalaisen konsensuksen yhtenä merkittävänä teki-

jänä maiden erilaisiin kehityskulkuihin. Ruotsissa keskusjärjestötason sopiminen loppui jo 

1990-luvulla, kun taas Suomessa jatkettiin pitkälle 2010-luvulle. Suomalaisten enemmistöhal-

lituksien vuoksi puolueiden tulee pitää mielessä mahdollisuus yhteistyöhön myös tulevaisuu-

dessa verrattuna Ruotsin blokkihallituksiin. Täten myös radikaalit muutokset ovat epätodennä-

köisempiä, sillä keskustaoikeistopuolueiden tulee pitää mielessä myös mahdollisuus hallitus-

yhteistyöhön vasemmiston ja etenkin SDP:n kanssa. Konsensus myös aiheuttaa inkrementaa-

lista uudelleenjärjestelyä, sillä periaatteellinen kieltäytyminen käy mahdottomaksi. Tällöin jo-

kainen uusi konsensushakuisuuden myötä syntynyt päätös vähitellen häivyttää perinteistä mal-

lia. (Bergholm ja Bieler 2013, 1, 63–64.) 
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3 SUOMALAISEN TYÖMARKKINAPOLITIIKAN JA KORPORA-

TISMIN HISTORIALLINEN TAUSTA 

 

Jotta työmarkkinajärjestelmän institutionaalisia muutoksia ja niiden kokoluokkaa voidaan ar-

vioida, tulee ymmärtää työehtosopimisen ja korporatismin historiallista perinnettä Suomessa. 

Tapahtuneet muutokset tulee asettaa historialliseen kontekstiin. Tämän luvun tarkastelussa ai-

kajana alkaa Tammikuun kihlauksesta vuodelta 1940. Luvussa käsitellään merkittävimmät 

muutokset vuosikymmenien aikana aina 2020-luvulle saakka. Ennen vuotta 1940 ja Tammi-

kuun kihlausta Suomessa elettiin vuosina 1918-1939 niin sanotun yrityskorporatismin aika-

kautta, jolloin etenkin ammattiliittojen merkitys ja valta oli vähäistä, sillä valta työmarkkinoilla 

oli maan hallituksella sekä yrityksillä (Kauppinen 2005, 41). Tämän vuoksi luvussa käsitellään 

tapahtumia vasta vuodesta 1940 alkaen, jolloin ammattiliitot tunnustettiin neuvottelukumppa-

niksi ensimmäistä kertaa ja työehdoista alettiin neuvotella työmarkkinajärjestöjen sekä valtion 

kesken kolmikannassa. 

 

Suomalaisen korporatismin aikakaudet vuodesta 1940 eteenpäin ovat Kauppisen (2005) mu-

kaan: 

 

• Valtiokorporatismi 1940–1955 

• Liittokorporatismi 1956–1967 

• Yhteiskuntakorporatismi 1968–1994 

• EMU-korporatismi 1995 eteenpäin 

 

Wuokko ym. (2020) jakavat suomalaisen työmarkkinapolitiikan ja korporatismin aikakaudet 

yksityiskohtaisemmin ja enemmän työmarkkinoiden tapahtumia heijastellen. Mukailtuna seu-

raavasti: 

 

• Tammikuun kihlaus ja valtiojohtoinen talous 1940–1944 

• Kamppailu kommunismin nousua vastaan työmarkkinoilla 1944–1947 

• Yleislakko ja vähitellen kohti ensimmäistä tupoa 1956–1968 

• Tupo-aikakausi alkaa ja suomalaisen konsensus syntyy 1968–1982 

• Talouden nousukausi ja työnantajien vastentahtoinen keskitetty sopiminen 1982–1991 

• Laman ja ”saatanalliset säkeiden” kautta takaisin neuvottelupöytään 1991–1995 
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• EU-jäsenyys ja tupojen sekä keskitetyn sopimisen resilienssi 1995–2008 

• Tupoista raami-, työllisyys- ja kasvusopimuksen sekä kikyn kautta liittokohtaiseen so-

pimiseen 2008–2018 

 

1930-luvulla työehtosopimukset nousivat merkittävimmäksi työmarkkinakysymykseksi. Ruot-

sissa vuonna 1938 solmitun Saltsjöbadenin sopimuksen jälkeen, jossa sovittiin liittojen neu-

vottelukäytännöistä sekä irtisanomismenettelyistä, vaatimukset vastaavalle sopimukselle kas-

voivat myös Suomessa etenkin SAK:n eli Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön taholta. 

Talvisodan syttyessä yhteiskunta oli valtavan haasteen edessä, joka heijastui myös työmarkki-

noille poikkeusolojen vallitessa. Tarve kansan yhtenäisyyden vahvistamiselle oli suuri. Sopi-

musta vastustanut STK eli Suomen Työnantajain Keskusliitto alkoikin muuttaa kantojaan lä-

hemmäksi SAK:ta ja tammikuussa 1940 keskellä talvisotaa STK ja SAK allekirjoittivat julki-

lausuman, jossa järjestöt lupasivat jatkossa ratkaista työelämän kysymykset yhteistyössä. Jul-

kilausuman ohuesta sisällöstä huolimatta Tammikuun kihlaus oli merkittävä työnantajien tun-

nustaessa ensimmäistä kertaa työntekijäpuolen eli tällöin SAK:n neuvottelukumppanina. 

(Wuokko ym. 2020 41–42.) 

 

Sota-aikana ja myös pitkään sodan jälkeen Suomessa vallitsi valtiojohtoinen talousmuoto. 

Tämä tarkoitti sekä hinta- että palkkasäännöstelyä. Sääntelyn myötä ns. valtiokorporatismin 

aikana merkittävää valtaa käyttivät hallituksen ohella työmarkkinakeskusjärjestöt. Työnanta-

jajärjestöjen tehtävänä oli ylläpitää hintasäännöstelyä, ja palkansaajajärjestöt huolehtivat pal-

kankorotusten toteutumisesta hallituksen ohjeiden mukaisesti. (Kauppinen 2005, 45–46.) So-

dan lähestyessä loppuaan työmarkkinaosapuolet olivat kaukana toisistaan ja yleissopimusneu-

vottelut olivat jäissä. STK:ssa kuitenkin koettiin, että Neuvostoliiton näyttäessä voittavan so-

dan, oli sopimus helpompi tehdä ennen tätä.  Helmikuussa 1944 SAK ja STK sopivat yleisestä 

neljän prosentin palkankorotuksesta. Kaksi kuukautta myöhemmin huhtikuussa allekirjoitettiin 

STK:n ja SAK:n välinen yleissopimus, jossa valtio ei ollut osapuolena. Kyseessä ei ollut var-

sinaisesti SAK:n toivoma työehtosopimus, mutta sopimuksessa sovittiin muun muassa järjes-

täytymisvapaudesta, luottamusmiesten valinnasta sekä työnantajan direktio-oikeudesta. 

(Wuokko ym. 2020, 74–75.) 

 

Ensimmäinen merkittävä työehtosopimus solmittiin vuonna 1945 puunjalostuksessa. Tätä 

edelsi hinta- ja palkkaneuvoston tekemä yleinen palkankorotus kaikille aloille, jonka yhtenä 
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ehtona oli työehtosopimuksien syntyminen kaikille aloille. Puunjalostuksen työehtosopimuk-

sessa oli monia yleissopimuksesta tuttuja elementtejä kuten työnantajan direktio-oikeus sekä 

työntekijöiden järjestäytymisvapaus. Työehtosopimukset syntyivät pitkälti paineesta vastustaa 

kommunisteja työmarkkinoilla työnantajien sekä SDP:n toimesta. (Wuokko ym. 2020, 89–93.) 

Palkka- ja hintasäännöstelyn loppuminen vuonna 1955 aiheutti vuokrien sekä maataloustuot-

teiden hintojen nousun. Tämän myötä SAK vaati merkittäviä palkankorotuksia työntekijöille, 

joihin STK ei suostunut. Maaliskuussa 1956 alkoi Suomen työmarkkinahistorian suurin lakko, 

yleislakko. Lopulta SAK sai kolme viikkoa kestäneen yleislakon jälkeen tavoitteensa 12 mar-

kan palkankorotuksista läpi, mutta palkankorotuksia seurannut inflaatio söi palkankorotukset 

jo parissa kuukaudessa. Säännöstelyn loputtua SAK ja STK kuitenkin alkoivat samalla saada 

valtaa itselleen niiden irrotessa kauemmaksi valtiosta. (Wuokko ym. 2020, 151–155.) SAK ja 

STK kasvattivatkin yhteiskunnallista asemaansa, ja 1960-luvulle tultaessa järjestöt vaikuttivat 

jo sosiaalipolitiikassa, päättäen käytännössä esimerkiksi vuosilomalain, työttömyysturvan sekä 

eläkkeiden uudistuksista (mts. 169–171). 

 

Keskusjärjestöjen tiivistynyt yhteistyö raivasi tietä myös työehtosopimusten keskitetylle sopi-

miselle, jonka kannalle myös STK oli kallistumassa parlamentaaristen päätösten sijaan. Kor-

poratististen neuvotteluiden etuna pidettiin maltillisia palkankorotuksia, työrauhaa sekä yleistä 

ennakoitavuutta. (Wuokko ym. 2020, 174–176.) Vähitellen valta työmarkkinoilla alkoi siirtyä 

entistäkin voimakkaammin ammattiliitoilta ja työnantajaliitoilta keskusjärjestöille ja vuoden 

1967 devalvaation ja sitä vuonna 1968 seuranneen talouden vakautusratkaisun myötä liittokor-

poratismin kausi päättyi yhteiskuntakorporatismin kauden alkaessa (Kauppinen 2005, 54). 

Vuosille 1966–1968 osunut talouskriisi vauhditti kehitystä, sillä kriisin voittamiseksi käytetty 

devalvaatio nähtiin pitkässä juoksussa ongelmallisena. Talouden vakautusratkaisu tunnetaan 

kenties paremmin nimellä Liinamaa I, valtakunnansovittelija Keijo Liinamaan mukaisesti. Lii-

namaa I oli ensimmäinen tulopoliittinen kokonaisratkaisu, jossa sovittiin palkankorotuksista, 

ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeudesta, ay-jäsenmaksujen työnantajaperinnästä sekä tär-

keänä osana myös työeläkkeiden sekä työttömyysturvan uudistuksista. Neuvotteluissa olivat 

pääosassa SAK, STK sekä maan hallitus, vaikka hallitus ei virallisesti sopijaosapuoli ollutkaan 

sopimusta allekirjoittaessa. Sopimuksesta ei odotettu pitkäaikaista mallia Suomelle, mutta tu-

levina vuosina tulopoliittisia kokonaisratkaisuja solmittiin toinen toisensa perään. Tulopoliitti-

sista kokonaisratkaisuista muodostuikin lopulta mittavia ratkaisuja, jotka vaikuttivat lähes jo-

kaiseen yhteiskunnan osa-alueeseen – tupoissa sovittiin työmarkkina-, sosiaali-, ja talouspoli-

tiikasta eli päätöksiä tehtiin korporatistisesti mm. palkoista, sosiaalietuuksista ja jopa 
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verotuksesta. (Wuokko ym. 2020, 182–187.) Tupojen laajuus ja yhteiskunnallinen vaikutta-

vuus sementoivat korporatismin erittävin vahvan roolin Suomessa. 

 

Liinamaa I aloitti pitkän tupo-kauden suomalaisessa työmarkkinapolitiikassa, vaikka työnan-

tajia hiersikin tupojen piirissä olleiden asioiden suuri määrä, etenkin sosiaaliuudistuksien ja -

etuuksien osalta (Wuokko ym. 2020, 190). Yhteiskuntakorporatistinen aikakausi kesti vuo-

desta 1968 aina vuoteen 1994 asti (Kauppinen 2005, 58). 1970-luvun jälkipuoliskolla Suomen 

taloudella meni huonosti, kun öljykriisistä alkanut lama iski myös Suomeen ja työttömien 

määrä kasvoi rajusti (Wuokko ym. 2020, 228). Lisäksi yritysjohtajia huoletti vahva vasemmis-

tolainen liikehdintä (Wuokko ym. 2020, 227). Jälkeenpäin 1970-luvulta muistetaan työmark-

kinoiden osalta etenkin Kalevi Sorsan II hallituksen järjestämä Korpilammen konferenssi syys-

kuussa 1977. Hotelli Korpilammissa kokoontui puolueiden, virkamiesten, työmarkkinajärjes-

töjen sekä liike-elämän eliitti kaksipäiväiseen konferenssiin. Sorsan tavoitteena oli muodostaa 

kansallinen yhteisymmärrys talous- ja yhteiskuntapolitiikan suunnasta ja antaa tuki Sorsan hal-

lituksen elvyttävälle talouspolitiikalle. Samalla haluttiin parantaa puolueiden ja eturyhmien tu-

lehtuneita suhteita. Konferenssissa syntyi käsite Korpilammen hengestä, joka loi pohjaa suo-

malaiselle konsensukselle, jonka myötä päätöksille haluttiin mahdollisimman laaja yhteiskun-

nallinen tuki minimienemmistön sijaan. (Saari 2010, 469–470.) Korpilammen henki näkyi työ-

markkinoilla jo joulukuussa 1977, kun SAK ja STK, päättivät kansantalouden kilpailukyvyn 

nimissä siirtää jo sovittuja palkankorotuksia (Saari 2010, 483). 

 

Korpilammen konferenssin perintönä syntynyt käsite suomalaisesta konsensuksesta, työnteki-

jöiden ja yritysten ratkaisuhakuisesta yhteistyöstä, elää työmarkkinapäättäjien puheissa ja on 

olennainen osa suomalaisen työmarkkinapolitiikan diskurssia tänäkin päivänä. Ajoittain hie-

man jopa myyttisen merkityksen saaneen konsensuksen nähdään välillä olevan aikansa elä-

nyttä (Vihriälä 2013), ja toisaalta konsensusta paikoin haikaillaan takaisin (SAK 2020). 

 

1980-luku oli vaikeiden vuosikymmenien jälkeen taloudellista nousukiitoa Suomessa, kun 

sääntelyä purettiin ja palkansaajien ostovoima kasvoi. Merkittävää oli etenkin lainansaannin 

helpottuminen. (Wuokko ym. 2020, 241.) Samalla STK:ssa kasvoi keskitettyjen tupojen kri-

tiikki ja sopimista haluttiin viedä liittotasolle pois keskusjärjestöpöydistä. Tupoissa hiersi myös 

niiden kattavuuden heikentyminen, kun monet ammattiliitot irtautuivat kokonaisratkaisuista 

(mts. 256). Esimerkiksi vuonna 1988 käytiinkin työehtosopimusneuvottelut liittokohtaisesti, 

mutta lähes heti liittokierroksen perään muutaman kuukauden päästä solmittiin talous- ja 
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tulopoliittinen yhdistelmäratkaisu kasvavan inflaation sekä talouden ylikuumentumisen 

vuoksi. Tämän jälkeen solmittiin vielä kaksivuotinen kokonaisratkaisu vuosille 1990–1991, 

joten myös STK joutui kriisitilanteessa tyytymään keskitettyihin ratkaisuihin. (Wuokko ym. 

2020, 260.) 

 

Suomen syöksyessä lamaan 1990-luvun alussa nähtiin myös työmarkkinoilla ennennäkemät-

tömiä avauksia. Vuonna 1991 työnantajat esittivät heikennyksiä työehtoihin ensimmäistä ker-

taa tupo-historiassa. Osat olivat vaihtuneet ja nyt palkansaajapuoli toimi vaatimusten jarrutta-

jana. (Kauppinen 2005, 59.) Palkansaajapuolella ”saatanallisiksi säkeiksi” nimetty leikkaus-

lista sai tyrmistyneen vastaanoton. Työnantajien keskusjärjestön STK:n toimitusjohtaja Tapani 

Kahri on jälkeenpäin muistellut vuorineuvosten linjan koventuneen ja listan sisältäneen kaikki 

työnantajapuolen kovat vaatimukset (Leppänen 2018). Lista sisälsi muun muassa vaatimuksen 

palkankorotusten jäädyttämisestä kahdeksi vuodeksi ja lomarahan poistamisen, työeläkemak-

sujen jaon uudistaminen työnantajien ja palkansaajien kesken, työajan lisäämisen vastikkeetta 

sekä työtaistelutoiminnan perusteiden heikentämisen (Wuokko ym. 2020, 299–300). 

 

Vuonna 1995 siirryttiin Emu-korporatismin aikaan, kun Suomesta tuli Euroopan unionin jäsen. 

Suomen talouden piti olla kunnossa, jotta se täyttäisi talous- ja rahaliitto EMU:n (Euroopan 

Monetary Union) vaatimukset vuoden 1998 lopussa. Hallituksen tärkeimpänä tavoitteena oli 

vähentää edelleen korkeana ollutta työttömyyttä. Vuosille 1996–1997 ja 1998–1999 sovittiin 

hyvin maltilliset tupot palkankorotusten ollessa parin prosentin suuruisia. Vuonna 2000 metal-

liala avasi liittokohtaisen kierroksen SAK:n keskeisten liittojen jäätyä tupo-neuvottelujen ul-

kopuolelle ennen kuin nämä ehtivät alkaakaan. Metallin palkankorotuslinja piti ja liittokierros 

oli lopulta vahvasti koordinoitu. Liittokierroksen jälkeen tupoja solmittiin jälleen vuosille 

2001–2002, 2003–2004 sekä 2005–2007. EU-jäsenyyden myötä talouspolitiikka koki merkit-

tävän muutoksen, kun talouspolitiikan suuntaviivat tulivatkin Suomen ulkopuolelta eikä raha-

politiikka tai devalvaatio enää olleet keinovalikoimassa viennin kilpailukykyä vauhdittamaan. 

Keskusjärjestöjen rooli kuitenkin pysyi merkittävänä työehdoista ja palkoista sovittaessa tupo-

jen pitäessä pintansa myös EU-jäsenyyden aikana lukuun ottamatta vuoden 2000 liittokier-

rosta. (Kauppinen 2005, 60–69.) Vaikka muualla Euroopassa keskitetyt järjestelmät samaan 

aikaan murenivat, Suomessa keskitetty sopiminen piti pintansa. Wuokon ym. (2020) mukaan 

keskitetyn sopimisen resilienssiin vaikuttivat monet seikat, kuten ay-liikkeen voimakkuus, 

mutta toisaalta myös työnantajapuolen pragmaattisuus, sillä realistiset vaihtoehdot olivat vä-

hissä eikä EU-jäsenyyttä haluttu vaarantaa. Toisaalta keskitetty järjestelmä myös takasi 
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keskusjärjestöille suuren vaikutusvallan yhteiskunnassa. Myös lakkoilu oli huomattavan vä-

häistä 1990-luvun lopussa. (Wuokko ym. 2020, 327–328.) 

 

Palvelutyönantajien sekä Teollisuuden ja Työnantajain keskusliiton fuusiosta vuonna 2005 

syntynyt EK oli hahmotellut Suomen uudeksi työmarkkinamalliksi koordinoitua, mutta keskit-

tämätöntä mallia. Kevään 2007 vaalien alla kokoomus lupasi vaalikampanjassaan ”Sari Sai-

raanhoitajalle” merkittäviä palkankorotuksia. Vuoden 2007 liittokierros osoittautuikin todella 

kalliiksi kilpailukyvyn kannalta, etenkin kun kansainvälinen finanssikriisi puhkesi vuonna 

2008. Työnantajien mielestä ”lapasesta lähteneen” liittokierroksen jälkeen keskitetty sopimi-

nen heräsi jälleen henkiin. (Wuokko ym. 2020, 364–365.) Vuoden 2007 liittokierros oli poik-

keuksellinen myös Tehyn työtaistelun takia. Sairaanhoitajat uhkasivat joukkoirtisanoutumi-

silla, mikäli palkkoja ei korotettaisi reilusti (Tehy-lehti, 2017). Kontrasti esimerkiksi vuoden 

2000 liittokierrokseen oli merkittävä, sillä vientivetoiset alat eivät määrittäneetkään palkanko-

rotusten linjaa, kuten aikaisemmilla liittokierroksilla oli ollut tapana, vaan julkisesta sektorista 

tuli neuvottelukierroksen palkkajohtaja. 

 

EK oli vuonna 2008 linjannut, ettei se enää osallistu tupoihin (YLE 2008). Kalliin liittokier-

roksen jäljiltä siirryttiin kuitenkin jälleen keskusjärjestöjen kesken tehtyihin keskitettyihin so-

pimuksiin, joista ensimmäinen oli vuoden 2011 raamisopimus (Koski 2013, 136–138). Vuonna 

2013 pitkien neuvottelujen jälkeen solmittiin uusi keskitetty sopimus, nimeltään työllisyys- ja 

kasvusopimus (Korhonen 2018, 182). EK oli tehnyt sääntömuutoksensa, joka esti järjestöä sol-

mimasta työmarkkinasopimuksia jo vuonna 2015, mutta sääntö ei vielä vuonna 2016 ollut eh-

tinyt tulla voimaan. Vuoden 2016 keskitetty kilpailukykysopimus syntyi monien vaiheiden jäl-

keen hallituksen uhattua niin sanotuilla ”pakkolaeilla” mikäli kilpailukykyä parantavista toi-

mista ei päästäisi työmarkkinoilla sopuun (Wuokko ym. 2020, 394). Kilpailukykysopimus oli 

sisällöltään sisäinen devalvaatio, jossa sosiaalimaksuja siirrettiin työnantajilta työntekijöille, 

työaikaa pidennettiin, palkat jäädytettiin vuodeksi ja julkisen sektorin lomarahoja leikattiin 

(Wuokko ym. 2020, 404). Kilpailukykysopimus on toistaiseksi jäänyt viimeiseksi keskitetyksi 

sopimukseksi. 

 

Yhteistä kaikille kolmelle edellisessä kappaleessa mainituille keskitetyille sopimukselle oli nii-

den erittäin maltillinen palkankorotuslinja Suomen talouden elpyessä hitaammin kuin monen 

eurooppalaisen kilpailijamaan. EK:n pyristely irti keskitetystä sopimisesta osoitti jälleen kes-

kitetyn työmarkkinajärjestelmän vahvuuden, ja toisaalta myös arvon kriisin keskellä. EK:n 
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tavoite oli viedä sopimista paikalliselle tasolle, mutta silti se päätyi tekemään keskitettyjä so-

pimuksia. Vaikka keskitettyjä sopimuksia ei enää kutsuttu tupoiksi, oli niissä tupoista tuttuja 

elementtejä. Esimerkiksi vuoden 2011 raamisopimusta hallitus tuki veroalella (Ammattiliitto 

Pro, 2014). 

 

Vuosina 2017 ja 2019–2020 työehdoista neuvoteltiin EK:n sääntömuutoksen jäljiltä liittokoh-

taisesti. Kummallakin kerralla kierroksen avasivat teknologiateollisuuden työehtosopimusneu-

vottelut, joiden myötä syntyi palkankorotusten ns. yleinen linja, joka myös piti hyvin liittokier-

roksilla. Vuosien 2019–2020 neuvottelukierros oli kuitenkin vuoteen 2017 verrattuna vaikea 

ja lakkoja nähtiin niin Teollisuusliiton kuin Paperiliiton toimesta Metsäteollisuuden vastatessa 

työsululla. Vienti siis määritti jälleen palkankorotuslinjan, kuten usein aikaisemminkin liitto-

kierroksilla. 

 

Kokonaisuutena työmarkkinakirjallisuuden mukaan työnantajapuoli kipuili pitkään keskitetty-

jen sopimusten kanssa. Sopimukset takasivat vaikutusvaltaa, mutta toisaalta painetta alakoh-

taiseen ja paikalliseen sopimiseen on ollut havaittavissa jo 1980-luvulta lähtien. Merkittävä 

hetki työmarkkinoilla oli EU-jäsenyys, joka lopullisesti vei devalvaation pois keinovalikoi-

masta. Irtaantuminen keskitetyistä ei kuitenkaan ollut helppoa kuten EK:n vuoden 2008 linjaus 

tupojen lopettamisesta osoitti, sillä järjestö teki vielä kolme keskitettyä ratkaisua tämän jäl-

keen. Olennaista on huomioida korporatismin erittäin vahva rooli suomalaisessa yhteiskun-

nassa tupojen kautta. Moni asia, esimerkiksi verotukseen liittyvät seikat, jotka periaatteessa 

olisivat kuuluneet parlamentarismin periaatteiden mukaisesti eduskunnalle, päätettiin työmark-

kinajärjestöjen ja maan hallituksen kesken kolmikannassa. Lopulta tie pois keskitetystä sopi-

misesta vaatikin EK:lta sitovan sääntömuutoksen pelkän linjauksen sijaan. Myös liittokohtaisia 

ratkaisuja on tehty vuosien saatossa useita – usein teknologiateollisuuden edeltäjän metallite-

ollisuuden avatessa liittokierroksen päänavaajan roolissa. Peilatessa viime vuosien neuvottelu-

kierroksia keskitetyn sopimisen ja tupojen aikaan tulee huomioida, että myös tupojen aikana 

nimenomaan vientisektori pitkälti määritti tupojen palkkaraamin. Teollisuusliiton edeltäjä Me-

tallityöväen liitto vastusti tupoista luopumista EK:n vuoden 2007 ilmoituksen jäljiltä, kun taas 

esimerkiksi Palvelualojen ammattiliitto PAM sekä Tehy näkivät tupojen lopun myös mahdol-

lisuutena esimerkiksi kaventaa sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa liittokohtaisilla sopimuk-

silla (Bergholm ja Bieler 2013, 65). Edellinen osoittaa, ettei voida myöskään sanoa palkansaa-

japuolen olleen yksimielisesti keskitettyjen ratkaisujen kannalla vaan vaihtelua on esiintynyt 

eri alojen välillä.  
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4 TUTKIMUSASETELMA 

 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tutkimusasetelma. Luvussa käydään läpi aineistonkeruu-

menetelmät, selvitetään aineistojen suhdetta toisiinsa ja keskenään sekä perehdytään tarkem-

min asiantuntija-/eliittihaastattelujen erityispiirteisiin aineistonkeruumenetelmänä. Haastatte-

luaineiston analyysissa huomioon otettavia seikkoja käsitellään tarkemmin kuudennen luvun 

aluksi ennen haastattelujen analyysia. 

 

Tutkimusta varten on kerätty kahdenlaista aineistoa. Ensimmäinen aineisto on verkosta kerätty 

dokumenttiaineisto, joka koostuu pääasiallisesti työmarkkinajärjestöjen tiedotteista liittyen 

kolmen sopimusalan työehtosopimusneuvotteluihin vuosina 2019–2020. Jonkin verran hyö-

dynnetään myös työmarkkinatoimijoiden eri medioissa antamia kommentteja neuvotteluiden 

aikana. Dokumenttiaineiston perusteella tehty analyysi esitellään luvussa viisi. Luvun lopuksi 

analysoidaan lisäksi työnantajajärjestöjen viimeaikaisia irtiottoja valtakunnallisesta työehtoso-

pimisesta. Työehtosopimusneuvotteluiden analyysissa tarkastellaan osapuolten tavoitteita, 

neuvottelujen vaiheita, mahdollisia ongelmakohtia sekä neuvotteluiden tulosta. Työehtosopi-

musneuvotteluista tarkastellaan teknologiateollisuuden, metsäteollisuuden sekä kunta-alan 

työehtosopimusneuvotteluita. Neuvotteluiden analyysin tulokset esitellään tutkimuksessa 

myös tiivistetysti taulukkomuodossa. 

 

Työmarkkinajärjestöjen lausuntoja neuvottelujen aikana ja niiden jälkeen tarkastellessa on 

huomioitava niiden mahdollinen subjektiivisuus sekä arvolatautuneisuus. Työmarkkinajärjes-

töt ovat etujärjestöjä, joiden viesti on pääasiallisesti tarkoitettu jäsenistölleen, koostui jäsenistö 

sitten palkansaajista, yrityksistä tai kunnista. Varsinkin neuvottelujen aikana lausunnot saatta-

vat sisältää paikoin kovaakin retoriikkaa luoden kuvaa tiukasta neuvottelulinjasta. Neuvottelu-

tuloksen jälkeen lausunnot puolestaan saattavat olla sovittelevampia korostaen syntyneen rat-

kaisun hyviä puolia oman jäsenistön kannalta. Suljettujen neuvotteluiden ja mediajulkisuuden 

suhdetta sopimusten syntyyn ja osapuolten asemaan ovat tarkemmin tutkineet esimerkiksi Reu-

nanen ja Väliverronen (2020). 

 

Tutkimuksen toinen aineisto muodostuu itse kerätystä työmarkkinajohtajien haastatteluaineis-

tosta. Haastattelut toteutettiin helmi-maaliskuussa 2021 ja haastatteluja oli yhteensä kuusi kap-

paletta. Tavoitteena haastateltavien valinnassa oli saada mahdollisimman laajasti suomalaista 
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työmarkkinajärjestökenttää edustava joukko. Pyrkimyksenä oli myös valikoida haastateltavia, 

joilla on kokemusta myös keskitetyn sopimisen ajasta sopimisen ja työmarkkinapoliittisten 

muutosten selvittämiseksi. Haastatteluista kaikki ensimmäistä haastattelua lukuun ottamatta 

jouduttiin toteuttamaan koronapandemiasta johtuen etänä videoyhteydellä. Haastattelujen 

kesto vaihteli noin 45 minuutista tuntiin. 

 

Haastateltaviksi valittiin työmarkkinajärjestökentältä kolme ”vastinparia”, joten työntekijä-

puolelta haastateltavia oli kolme ja työnantajapuolelta vastaavasti myös kolme. Haastatteluiden 

aluksi haastateltavien kanssa käytiin läpi tutkimuseettisiä seikkoja kuten tutkimuksen julkisuus 

ja että haastattelut tehdään omalla nimellä. Myös suorien lainauksien käytön mahdollisuutta 

käsiteltiin ennen haastattelujen aloittamista. Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala sekä 

Metsäteollisuuden toimitusjohtaja Timo Jaatinen edustavat haastatteluissa avointa sektoria ja 

Suomen taloudelle tärkeää vientialaa, jonka merkitys on nykyisessä vientivetoisessa liittokoh-

taisessa neuvottelumallissa korostunut entisestään. Toinen syy kaksikon valinnalle on Metsä-

teollisuuden irtaantuminen työehtosopimustoiminnasta ja haastateltavien näkemykset päätök-

sen taustoista ja neuvotteluiden tulevaisuudesta metsäteollisuudessa. Suljettua ja julkista sek-

toria edustavat Kuntatyönantajien työmarkkinajohtaja Markku Jalonen sekä JUKO:n toimin-

nanjohtaja Maria Löfgren. Markku Jalosen tapauksessa hän edustaa myös keskusjärjestötasoa, 

sillä Kuntatyönantajat ovat mukana myös keskusjärjestöpöydissä. Liittokohtaisessa työmark-

kinamallissa on ollut vastakkainasettelua avoimen ja suljetun sektorin välillä esimerkiksi palk-

katasa-arvoon liittyen. Lisäksi haastateltavat edustavat todella suurta määrä työllistäjiä sekä 

työllisiä. Keskusjärjestötason haastateltavat ovat SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sekä 

Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies. Keskusjärjestötason haastatelta-

vat ovat tärkeitä koko järjestelmän institutionaalisen tarkastelun osalta, sillä he eivät edusta 

ainoastaan yhden toimialan liittoa tai työnantajajärjestöä. Täten haastateltavilta on mahdollista 

saada myös laajempi kokonaisnäkemys työmarkkinajärjestelmän muutoksista.  

 

Kaikki haastateltavat ovat erittäin kokeneita työmarkkinatoimijoita. Osalla on myös kokemusta 

politiikasta ministeritasolta asti. Huomioitavaa on, että Teknologiateollisuuden päätös maalis-

kuussa 2021 eriyttää työehtosopimuksien tekeminen uuteen yhdistykseen tapahtui vasta haas-

tattelujen toteuttamisen jälkeen, joten tätä ei haastatteluissa voitu käsitellä. 

 

Tutkimuksessa dokumenttiaineiston perusteella tehdyllä analyysilla on yhdessä luvun kolme 

historiakatsauksen kanssa vahva taustoittava rooli haastattelujen kysymyksenasettelun sekä 
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analyysin suhteen. Yhdessä näillä pyritään muodostamaan kattava kuva suomalaisen työmark-

kinapolitiikan ja työehtosopimisen historiasta ja nykytilasta. Institutionaalisia muutoksia tar-

kastellessa historiallinen konteksti on tärkeä, etenkin, kun tutkimuksen tutkimusote on histori-

allis-institutionalistinen. Työehtosopimusneuvotteluiden analyysilla ja historiaosiolla voidaan 

siis tarkastella yleistä kehitystä ja mahdollisia muutoksia suomalaisilla työmarkkinoilla, ja 

haastatteluaineistolla selvittää kuinka toimijat ovat kehitystä ja muutoksia tulkinneet. 

 

Tutkimuksen lähestymistapaa voidaan kutsua teoriasidonnaiseksi. Tutkimuksessa aineistoilla 

on tärkeä rooli yhdessä institutionaalisen muutoksen teorian kanssa. Teoriasidonnaisen tutki-

muksen voidaan nähdä olevan teoria- ja aineistolähtöisen tutkimuksen välissä (Saaranen-Kaup-

pinen ja Puusniekka 2006a). Institutionaalinen näkökulma ja teoria on sisällönanalyysin ohessa 

merkittävässä roolissa etenkin tutkimushaastattelujen analyysiosiossa. 

 

4.1 Eliittihaastattelut aineistonkeruumenetelmänä 

 

Tutkimuksen haastattelut ovat asiantuntijahaastatteluja, mutta samanaikaisesti myös eliitti-

haastatteluja. Usein käytetyn määritelmän mukaan asiantuntijoilla on tietoa tutkittavasta asi-

asta, jota ei ole kenelläkään muulla tai hyvin harvoilla. Haastateltavat ovat päättävissä asemissa 

järjestöissään, neuvottelemassa itse työehdoista sekä mukana useissa kolmikantaisissa työryh-

missä, joten on perusteltua pitää haastatteluja myös eliittihaastatteluina. Perinteisesti määritelty 

ero asiantuntijan ja eliitin välillä on eliitillä oleva valta-asema tehdä muiden elämään vaikutta-

via päätöksiä pätevän tiedon omaamisen lisäksi. (Alastalo ym. 2017, 182–183.) Asiantuntija-

haastattelun ja eliittihaastattelun määritelmistä ja eroista on kuitenkin näiden usein käytettyjen 

määritelmien lisäksi merkittävästi muutakin kirjallisuutta. 

 

Beate Littigin (2009) mukaan eliittihaastattelut, joiden on tarkoitus tuottaa spesifiä tietoa, tulee 

nähdä samalla asiantuntijahaastatteluina: asiantuntijahaastattelu ja eliittihaastattelu ovat tois-

tensa kumppaneita. Asiantuntijalla on teknistä, prosesseihin sekä tulkintaan liittyvää tietoa tie-

tyltä alalta. Asiantuntijalla on myös mahdollisuus saavuttaa hegemoninen asema alallaan, esi-

merkiksi tietyn organisaation kontekstissa. Tällöin myös asiantuntijan mahdollisuus saada 

omat näkemyksensä läpi, jolloin asiantuntijan tieto vaikuttaa myös muiden toimintaan. Ongel-

mallisena hän näkee eliitin määrittelemisen, joka usein jää vajavaiseksi. Dexterin tunnetun 

määritelmän mukaan eliitin jäsenet ovat vaikutusvaltaisia, silmiinpistäviä sekä asiantuntevia. 
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(Littig 2009, 99–100.) Dexterin määritelmässä toistuu, kuten Alastalolla ym. (2017), näkemys 

vaikutusvallasta tärkeänä osana eliitin määritelmää. 

 

Tutkimuksen haastatteluja voidaan pitää Bognerin ja Menzin luokittelun mukaisina tutkivina 

tai järjestelmällistävinä asiantuntijahaastatteluina. Tällöin haastateltavat eliitin jäsenet toimivat 

tiedon lähteinä asiassa, joka muuten olisi tutkijalle saavuttamattomissa (Littig 2009, 101). 

Vaikka haastateltavan ja haastattelijan välisen kanssakäymisen vaikutuksia ei täysin voida vält-

tää, tulisi asiantuntijat nähdä ensisijaisesti tietolähteinä. 

 

Juri Mykkänen (2001) näkee eliittihaastattelut yhteiskunnan huippukerroksiin kuuluvien ih-

misten haastattelemisena, ja tekee täten hieman pesäeroa asiantuntijahaastatteluihin, vaikka 

asiantuntijahaastatteluiden määritelmä hänen mukaansa sisältyy myös eliittihaastatteluihin. 

Mykkäsen määritelmä eliitistä perustuu C. Wright Mills’n institutionaaliseen eliittien määri-

telmään. Tämän määritelmän mukaan eliitit saavuttavat valta-aseman pääsemällä modernien 

yhteiskuntien keskeisten organisaatioiden johtopaikoille. Eliitin määritelmä perustuu siis hen-

kilön asemaan organisaatioissa tai instituutioissa eikä niinkään esimerkiksi taloudelliseen ase-

maan. Mykkäsen mukaan eliittihaastattelu on menetelmänä riskialtis, ja sen tueksi olisi tutki-

muksessa hyvä olla myös esimerkiksi asiakirja-analyysia haastattelujen täydentäjänä. (Mykkä-

nen 2001, 108–110.) Tässä tutkimuksessa aineiston ensimmäisellä puolikkaalla eli neuvottelu-

kierroksen analyysilla, joka perustuu järjestöjen tiedotteisiin sekä toimijoiden lausuntoihin py-

ritään nimenomaan tähän – tukemaan haastatteluja ja samalla myös taustoittamaan haastatelta-

vien näkemyksiä. Lisäksi asiaan perehtyneisyys ja hyvät taustatiedot ovat eliittihaastattelujen 

tapauksessa tavallistakin tärkeämpiä. Yleisesti tiedossa tai muualta saatavissa olevista asioista 

kysyminen voi näyttäytyä haastattelutilanteessa tahattomasti jopa välinpitämättömältä (Myk-

känen 2001, 111). 

 

Yhteenvetona eliitin moniin määritelmiin peilaten tutkimuksen haastateltavia voidaan pitää 

työmarkkinaeliitin jäseninä. Haastateltavat ovat organisaatioidensa johdossa, joten valta-asema 

sekä täten myös vaikutusvalta työmarkkinapolitiikan piirissä pitävät paikkansa. Mykkäsen 

(2001) korostama institutionaalinen eliitin määritelmä toteutuu haastateltavien korkean organi-

satorisen aseman myötä. Etenkin vaikutusvallaltaan haastateltavat ovat merkittävässä ase-

massa: työehtosopimuksien kautta haastateltavien työ vaikuttaa suoraan suomalaisiin palkan-

saajiin ja yrityksiin. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisun mukaan vuonna 2017 työehtosopi-

muksien piirissä oli yhteenlaskettuna 88,8 prosenttia palkansaajista yksityisellä ja julkisella 



 

 29 

sektorilla (Ahtiainen 2019). Lisäksi työmarkkinajärjestöjen kesken sovitaan esimerkiksi eläke-

järjestelmän muutoksista sekä monista sosiaaliturvaan liittyvistä asioista kolmikantaisesti yh-

dessä hallituksen kanssa tai kaksikannassa järjestöjen kesken. Esimerkiksi koronaepidemian 

saavuttua Suomeen työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat nopeasti väliaikaisista muutoksista 

koskien työttömyysturvaa ja lomautuksia (YLE 2020b). Päätökset koskivat kaikkia palkansaa-

jia ja yrityksiä Suomessa ja mahdollistivat esimerkiksi lomautusilmoitusajan lyhentämisen, 

jolla oli palkansaajille negatiivinen vaikutus. Toisaalta työttömyysturvaan tehtiin myös väliai-

kaisia parannuksia esimerkiksi enimmäiskestoon ja suojaosaan liittyen. Tutkimuksen haasta-

teltavista puolet oli mukana päättämässä edellä mainituista koronatoimista.  
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5 VUOSIEN 2019–2020 VALIKOIDUT NEUVOTTELUKIERROK-

SET JA IRTIOTOT VALTAKUNNALLISESTA TYÖEHTOSOPI-

MISESTA 

 

Tutkimuksen viidennessä luvussa analysoidaan teknologiateollisuuden, kunta-alan sekä pape-

riteollisuuden vuosien 2019–2020 työehtosopimusneuvotteluiden vaiheita ja tapahtumia. Lu-

vun tarkoituksena on luoda kuva nykyisten työehtosopimusneuvotteluiden luonteesta, mahdol-

lisista ongelmakohdista sekä peilata neuvotteluja aikaisempaan keskitettyyn sopimiseen ver-

rattuna ja tunnistaa mahdollisia muutoksia työehtosopimisessa. Samalla luku toimii nykyisen 

neuvottelujärjestelmän, neuvotteluprosessin ja liittokohtaisen työmarkkinamallin havainnollis-

tajana lukijalle. Tämän myötä tutkimuksesta muodostuu kattava kuva suomalaisen työehtoso-

pimusjärjestelmän historiasta (luku kolme) sekä nykyhetkestä viimeisimmän neuvottelukier-

roksen tarkastelun muodossa. 

 

Teknologiateollisuuden neuvottelukierros valikoitui tarkasteltavaksi sen ”päänavaajan” roolin 

vuoksi. Kunta-alan neuvotteluita tarkastellaan niiden päinvastaisen luonteen vuoksi. Kunta-ala 

edustaa suljettua, julkista sektoria, mutta viime vuosina palkankorotusvaran on määrittänyt 

vientiteollisuus teknologiateollisuuden työehtosopimuksen kautta. Kiistakysymyksiä voi täl-

löin nousta esimerkiksi naisvaltaisten alojen palkkatasa-arvon näkökulmasta, mikäli palkanko-

rotusten katon määrittää pitkälti miesvaltainen vientisektori. Toisin sanoen, viime neuvottelu-

kierroksella vuonna 2017 muodostunut ns. Suomen malli oli jälleen testissä etenkin palkan-

muodostuksen osalta. 

 

Vaikka paperiteollisuuden työehtosopimuksen piirissä on huomattavasti vähemmän työnteki-

jöitä kuin teknologiateollisuudessa ja kunta-alalla, on paperiteollisuuden neuvottelujen ana-

lyysi perusteltua, sillä reilu puoli vuotta neuvottelutuloksen jälkeen työnantajapuolta neuvot-

teluissa edustanut Metsäteollisuus ry ilmoitti lopettavansa työehtosopimustoiminnan koko-

naan.  Neuvottelukierrosta tarkastelemalla on mahdollista löytää viitteitä sekä kiistakohtia, 

jotka mahdollisesti antavat osviittaa työnantajapuolen historialliseen päätökseen. Metsäteolli-

suuden ja Teknologiateollisuuden irtiottoja analysoidaan luvun lopuksi yhteisesti. 

 

Huomioitavaa on, että työehtosopimusneuvotteluita tarkastellessa suurin huomio niin mediassa 

kuin järjestöjen omassakin viestinnässä keskittyy palkankorotusten suuruuteen niin sanottujen 
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tekstikysymysten jäädessä pienemmälle huomiolle. Vuosien 2019–2020 neuvottelukierrok-

sella merkittävään rooliin palkankorotusten suuruuden lisäksi nousi työaikakysymys kilpailu-

kykysopimuksen työajanpidennyksen jäljiltä. Toisaalta suurimmat kiistakysymykset nimen-

omaan liittyvät palkankorotusten suuruuteen, joten palkanmuodostuksen korostuminen on 

luonnollista – työntekijäpuoli pyrkii maksimoimaan ostovoimansa nousun työnantajien yrittä-

essä pitää yritysten työvoimakustannukset kurissa. 

 

Jo syksyllä 2019 neuvottelukierroksesta odotettiin hankalaa. SAK:n puheenjohtaja Jarkko Elo-

ranta vaati palkansaajien reaalisen ostovoiman kasvattamista, ja etenkin kuntapuolella hoitaja-

järjestöt Tehy sekä Super vaativat valtiolta tukea palkkakorotuksiin palkkatasa-arvon nimissä. 

Vientivetoinen palkanmuodostuksen malli kyseenalaistettiinkin julkisen sektorin työntekijöi-

den toimesta jo neuvottelujen alla. Vientiteollisuuden palkankorotuksiin tyytymistä ei pidetty 

itsestään selvänä. Samanaikaisesti kuntatyönantajan mukaan suuriin palkankorotuksiin ei ollut 

varaa ja kiky-tunnit tuli säilyttää. Neuvottelujen alla EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen 

korosti paikallisen sopimisen ja vientiyritysten kilpailukyvyn merkitystä. Keskitetyt ratkaisut 

ja ”tupoilu” tuli liittokierroksella EK:n mukaan unohtaa (Liiten 2019a). Toisin sanoen neuvot-

telukierroksen suureen kiistakapulaan eli keskitetysti sovittuihin kiky-tunteihin haettiin nyt rat-

kaisua liittokierroksella. Saman huomion teki myös kokenut työnantajapuolen työmarkkinatoi-

mija, EK:n entinen työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen neuvottelukierroksen katsauksessaan 

(Laatunen 2020). Samalla kuitenkin keskusjärjestöjen lausunnot neuvotteluiden alla ovat hyvin 

perinteiset ja tuttuja näkökulmia edustavat. 

 

5.1 Teknologiateollisuuden työehtosopimusneuvottelut 

 

Teknologiateollisuuden työehtosopimusneuvottelut alkoivat elokuun 2019 lopulla. Teknolo-

giateollisuus avasi kierroksen eli sopimusala oli jälleen ns. päänavaajan roolissa työehtosopi-

muskierroksella. Teollisuusliitto oli jo aikaisemmin vuonna 2018 irtisanonut viideltä sopimus-

alaltaan, teknologiateollisuus mukaan lukien, kilpailukykysopimuksen mukaisen 24 tunnin 

työajanpidennyksen vuodesta 2020 alkaen (Raeste 2018). Irtisanomisen ilman työehtosopi-

musneuvotteluja teki mahdolliseksi työajanpidennyksen kirjaaminen lisäpöytäkirjaan eikä itse 

työehtosopimukseen. Teknologiateollisuuden tavoite neuvotteluihin lähtiessä oli silti työajan-

pidennyksen säilyttäminen (Liiten 2019b). Teknologiateollisuus korosti myös etenkin viennin 

kilpailukyvyn ja työllisyyden kannalta vastuullisia työmarkkinaratkaisuja 
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(Teknologiateollisuus 2019a). Teollisuusliitolle kiky-tuntien poisto oli neuvotteluiden tärkeim-

piä tavoitteita. Palkkavaatimuksia ei julkisuuteen neuvotteluiden alla kerrottu. Lisäksi liitolle 

tärkeitä tavoitteita neuvotteluissa oli muun muassa luottamusmiehien aseman turvaaminen. 

(Teollisuusliitto 2019a.) Ennen neuvotteluiden alkamista oli jo selkeästi ennustettavissa, että 

kiky-tunnit tulisivat nousemaan neuvottelukierroksen vaikeimmaksi asiaksi. 

 

Lokakuun lopulla eli kahden kuukauden neuvottelujen jälkeen, neuvotteluissa ei ollut syntynyt 

tulosta. Teollisuusliiton mukaan etenkään työaikaa koskevassa asiassa ei ollut päästy yhteis-

ymmärrykseen, joten myöskään muissa ei voitu edetä (Teollisuusliitto 2019b). Tiedotteesta 

käy ilmi selkeästi, että työaikakysymys oli työntekijäpuolelle erittäin tärkeä, sillä muissa neu-

vottelukysymyksissä ei haluttu edetä ennen ratkaisua kiky-tunneista. Työehtosopimukset oli-

vat umpeutuneet lokakuussa, joten marraskuussa vallitsi ns. sopimukseton tila. Sopimuksetto-

man tilan aikana ei ole työrauhavelvoitetta (Työehtosopimuslaki 1946/436, 8 §). Työntekijä-

puoli aloittikin marraskuun alussa kahden viikon kestävän ylityökiellon, joka koski noin sa-

taatuhatta työntekijää. Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto syytti työnantajaa ”uppinis-

kaisesta asenteesta neuvotteluissa” sekä ”epäasiallisista työehtojen heikennysesityksistä” (Lii-

ten 2019c). Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle puolestaan piti ylityökiel-

toja ”työmarkkinaneuvotteluja sekä yritysten toimintaa hankaloittavina” (Teknologiateollisuus 

2019b). Ylityökieltoa voi pitää melko perinteisenä palkansaajapuolen työtaistelutoimien ”en-

siaseena” neuvotteluita käydessä. Ylityökielto on periaatteessa melko helppo järjestää, sillä 

työntekijällä on normaalistikin aina oikeus kieltäytyä ylityöstä. Kahdeksas marraskuuta Teol-

lisuusliitto ilmoitti jatkavansa ylityökieltoa, sekä syytti Teknologiateollisuutta neuvotteluha-

luttomuudesta (Teollisuusliitto 2019c). Marraskuun puolessavälissä äänenpainot kiristyivät en-

tisestään. Teollisuusliitto sekä ammattiliitto Pro kritisoivat työnantajien kovia vaatimuksia 

sekä syyttivät työnantajia vahvasta koordinaatiosta liittokierroksella (Niskakangas 2019). 

 

Marraskuun 24. päivänä Teollisuusliitto kovensi otteitaan julistaessaan kolmipäiväisen lakon 

joulukuulle, jonka piirissä olisi noin 35 000 työntekijää. Puheenjohtaja Aalto syytti työnanta-

japuolta jälleen neuvotteluhaluttomuudesta. Teollisuusliiton mukaan suurin kiistakapula oli 

edelleen kiky-tunnit, joiden lisäksi työntekijäpuolen mukaan kiistaa oli arkipyhistä sekä ay-

liikkeelle tärkeästä jäsenmaksuperinnästä. Samalla myös retoriikka koveni jälleen Aallon il-

moittaessa tiedotteessa liiton olevan ”valmistautunut painostustoimiinsa sen verran perusteel-

lisesti, että eiköhän patruunoillakin ala kello kilkuttaa hieman toisessa sävyssä” syyttäen sa-

malla työnantajia konfliktinhakuisuudesta laajalla rintamalla (Teollisuusliitto 2019d). Aallon 
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lausunto on kovaa ja perinteistä työmarkkinaretoriikkaa, jossa uhataan työnantajaa eli ”patruu-

noita” pitkilläkin työtaistelutoimilla, mikäli tarve näin vaatisi. Teknologiateollisuus puolestaan 

syytti Teollisuusliittoa suuresta palkkavaatimuksesta, joka osoittaa ”välinpitämättömyyttä 

työllisyydestä ja talouden realiteeteista”. Teknologiateollisuus myös kiisti, että pöydällä olisi 

ollut minkäänlaisia työehtojen heikennyksiä. Työmarkkinajohtaja Helle syytti ammattiliittoja 

lisäksi työnantajien tavoitteiden tietoisesta vääristelystä julkisuudessa. (Teknologiateollisuus 

2019c.) 

 

Jo kuukausia jatkuneet neuvottelut olivat marraskuussa edenneet konfliktiin neuvotteluosapuo-

lien välillä. Kikystä ja työaikakysymyksestä vaikuttikin tulleen arvovaltakysymys kummalle-

kin osapuolelle – Teollisuusliitto vaati työajanpidennyksen ehdotonta poistoa, kun taas Tekno-

logiateollisuus työajanpidennyksen kustannusvaikutuksen verran pienempiä palkankorotuksia, 

mikäli kiky-tunneista luovuttaisiin. Osapuolet näkivät kilpailukykysopimuksen jatkuvuuden 

fundamentaalisesti eri tavoilla: työntekijöiden mukaan kyseessä oli väliaikainen toimi kilpai-

lukyvyn nostamiseksi, työnantajien mielestä työajanpidennys oli tullut jäädäkseen. 

 

Kun lakkovaroitus on annettu, siirtyvät neuvottelut suomalaisessa työehtosopimusjärjestel-

mässä valtakunnansovittelijan toimistolle. Valtakunnansovittelijana on toiminut vuodesta 2018 

alkaen Vuokko Piekkala. Lakonuhan ollessa päällä, myös teknologiateollisuuden työehtosopi-

musneuvottelut siirtyivät sovitteluun marraskuun lopulla (Teknologiateollisuus 2019d). En-

simmäinen sovintoesitys annettiin joulukuun toisena päivänä, mutta Teollisuusliitto hylkäsi 

esityksen. Teollisuusliiton mukaan sovittelijan tarjoama 0,5 prosentin korotus palkkoihin oli 

riittämätön – työajanpidennys olisi sovintoesityksessä poistunut. Työntekijäpuolen kanta kil-

pailukykysopimukseen korostui jälleen puheenjohtaja Aallon lausunnossa, jossa torjuttiin 

”työajan lisäyksen poistolle laskettava hinta” eli kiky-tuntien poistumisen ei tulisi Teollisuus-

liiton mukaan vaikuttaa uuden työehtosopimuksen palkankorotuksiin (Teollisuusliitto 2019e). 

Täten lakot teknologiateollisuudessa alkoivat 9.12.2019. Teollisuusliiton lisäksi mukana la-

koissa olivat Ammattiliitto Pro sekä Ylemmät toimihenkilöt YTN. Teknologiateollisuus kriti-

soi lakkojen vaikutusta yrityksille sekä taloudelle, korostaen etenkin Teollisuusliiton lakon vai-

kutuksia tuotantoon. Yhteensä tuotannon menetykset lakon seurauksena olisivat Teknologia-

teollisuuden mukaan satoja miljoonia euroja. (Teknologiateollisuus 2019e.) 

 

Lakon jälkeen neuvottelut jatkuivat valtakunnansovittelijan toimistolla laihoin tuloksin. Valta-

kunnansovittelija jätti 18.12.2019 uuden sovintoesityksen, mutta työntekijäpuolen 
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Teollisuusliitto hylkäsi tämänkin. Sovintoesityksen mukaiset palkankorotukset olisivat olleet 

kahden vuoden aikana 2,4 prosenttia. (Teollisuusliitto 2019f.) Kahden kaatuneen sovintoesi-

tyksen jälkeen osapuolet jatkoivat neuvotteluja ilman valtakunnansovittelijaa (Teknologiateol-

lisuus 2019f). Osapuolet kokoontuivat 2.1.2020 neuvotteluihin ja jo seuraavana päivänä ilmoi-

tettiin neuvottelutuloksen saavuttamisesta. Uudessa työehtosopimuksessa palkkoja korotettiin 

kahden vuoden aikana 3,3 prosentilla kiky-tuntien poistuessa. Työntekijäpuoli korosti ratkai-

sun jälkeen kiky-tuntien poistumista sekä parannusta ostovoimaan. (Teollisuusliitto 2020.) 

Teknologiateollisuus puolestaan piti ratkaisua siedettävänä, mutta epävarmuutta sekä mahdol-

lisia uusia lakkoja parempana. Tärkeää oli myös, että neuvottelukierroksen ”päänavaus” saatiin 

valmiiksi. Työmarkkinajohtaja Helle toivoi lisäksi, että yrityksissä käytäisiin aktiivisesti pai-

kallisia neuvotteluja palkankorotuksista. (Teknologiateollisuus 2019g.) 

 

Neuvottelukierros oli kokonaisuudessaan pitkä eikä lakoiltakaan vältytty. Kilpailukykysopi-

muksen työajanpidennys oli odotetusti suuressa roolissa neuvotteluissa. Keskitetysti sovitun 

ratkaisun sovittelu liittotasolla ei ollut helppoa, ja teknologiateollisuuden päänavaajan roolin 

myötä oli odotettavissa, että myös muut palkansaajaliitot vaativat kiky-tunneille loppua. Pää-

navaajan roolin myötä yhdelle toimialalle kasautuu merkittäviä odotuksia muilta aloilta, vaikka 

ulkopuolelta on toki vaikea arvioida koordinaation tasoa neuvotteluiden aikana työntekijäpuo-

len julkisuuteen tuoduista väitteistä huolimatta. Päänavaajan roolia tarkastellessa on huomioi-

tava, ettei minkäänlaista virallista päätöstä järjestöjen kesken esimerkiksi palkankorotusten 

”katosta” tai muista järjestelyistä olla tehty. Päänavaajan asema siis perustuu institutionaalisiin 

käytäntöihin. Vuoden 2017 neuvottelukierroksen jälkeen vuosien 2019–2020 neuvottelukier-

ros oli vasta toinen keskitetyn sopimisen lopettamisen jälkeen, jonka teknologiateollisuuden 

työehtosopimusneuvottelut avasivat ollen päänavaajan roolissa, vaikka historiassa Teollisuus-

liiton edeltäjä Metallityöväen liitto on usein liittokierrokset avannut. 

 

Huomioitavaa neuvotteluissa on lisäksi valtakunnansovittelijan rooli. Osapuolet neuvottelivat 

pitkään myös valtakunnansovittelijan toimistolla, mutta kumpikin sovintoesitys kaatui työnte-

kijäpuolen toimesta. Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan toimintaa kohtaan esitettiin 

työntekijäpuolelta poikkeuksellisen kovaa kritiikkiä neuvottelujen jälkeen. Kritiikki kohdistui 

sovittelijan näkemykseen kiky-tunneista sekä lausuntoon teknologiateollisuuden synnyttävästä 

yleisestä linjasta. Palkansaajajärjestöt kokivat, että valtakunnansyyttäjän tehtävä ei ole linjata 

ns. yleisen linja osalta suuntaan tai toiseen. (Demokraatti, 2020) 
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Taulukko 3 Teknologiateollisuuden tes-neuvottelut 2019–2020 

 

5.2 Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut 

 

Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät 14. tammikuuta 2020 pian teknologiate-

ollisuuden neuvottelutuloksen valmistuttua (KT 2020a). Neuvottelujen osapuolina oli työnan-

tajan puolelta KT Kuntatyönantajat sekä palkansaajapuolelta eri alojen neuvottelujärjestöt. Pal-

kansaajapuolen neuvottelujärjestöt neuvotteluiden alkaessa olivat Julkisalan koulutettujen neu-

vottelujärjestö JUKO, Julkisen alan unioni JAU, Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo. 

Kesken neuvottelujen maaliskuussa sote-sektorin neuvottelujärjestöt Koho sekä yksityissekto-

rin Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN yhdistyivät Sosiaali- ja terveysalan neuvot-

telujärjestö Soteksi (Tehy 2020a).  

 

Kunta-alan neuvottelujärjestelmä on institutionaalisesti melko monimutkainen. Palkansaaja-

puolen neuvottelujärjestöt neuvottelevat Kuntatyönantajien kanssa keskustason virka- ja työ-

ehtosopimukset. Neuvottelujärjestöt edustavat monia eri ammattiliittoja ja täten eri aloja. JU-

KOn jäseniä ovat muun muassa Suomen Ekonomit, Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Yhteis-

kunta-alan korkeakoulutetut, Akavan sairaanhoitajat sekä Suomen Lääkäriliitto. JAUn jäsen-

liitot ovat puolestaan Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL sekä Julkis- ja yksityisalojen 

toimihenkilöliitto Jyty. Uuden Soten jäseniä ovat Tehy, SuPer, Erto sekä SPAL, joten 

 Teknologiateollisuuden tes-neuvotteluiden tapahtumat 2019–2020 

Neuvotteluiden 

lähtötilanne 

-Periaatteellinen kiista kiky-tunneista 

-TA-puolen painotus kilpailukyvyssä ja työllisyydessä 

-TT-puolella ei julkisuuteen kerrottua palkkatavoitetta 

Tapahtumat 

neuvottelujen ai-

kana 

-Neuvotteluiden jumiutuminen ja sopimukseton tila → ei työrauhavelvoitetta 

-TT-puolen syytökset heikennysesityksistä, TA-puolen syytökset ylimitoite-

tuista palkankorotuksista 

-Ylityökielto → lakkovaroitus → sovittelusta ei tulosta → kolmen päivän 

lakko 

-TT-puoli hylkäsi myös toisen sovintoesityksen → lopulta ratkaisu ilman 

valtakunnansovittelijaa 

Neuvottelutulos 

-Neuvottelutulos neljän ja puolen kuukauden neuvottelujen jälkeen 

-Palkankorotukset 3,3 prosenttia sopimuskaudella 

-Kiky-tuntien poistuminen 

-TA ei täysin tyytyväinen, ratkaisu kuitenkin epävarmuutta parempi 

-TT tyytyväinen kikyn poistumiseen ja ostovoiman turvaamiseen 
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neuvottelujärjestö edustaa nimensä mukaisesti pääasiassa sosiaali- ja terveysalalla toimivia 

työntekijöitä. 

 

Kunta-alan neuvotteluosapuolien suuresta määrästä johtuen tässä luvussa keskitytään palkan-

saajapuolelta JUKO:n sekä Tehyn ja SuPerin lausuntoihin. JUKO on suurin palkansaajapuolen 

neuvottelujärjestö, joten sen vaikutusvalta neuvotteluissa on merkittävä. JUKO:n valintaa 

puoltaa myös sen toiminnanjohtajan Maria Löfgrenin tutkimushaastattelu. Tehy ja SuPer puo-

lestaan nousivat merkittävään rooliin neuvottelukierroksella nostaen esiin muun muassa palk-

katasa-arvoon liittyviä ongelmia ja esittäen kovia vaatimuksia työnantajalle eikä neuvottelui-

den aikana palkansaajapuolikaan pysynyt yhdessä rintamassa. Työnantajapuolelta tarkastel-

laan luonnollisesti KT Kuntatyönantajan lausuntoja. 

 

Neuvottelujen alla osapuolet linjasivat tavoitteitansa. Kovimmat tavoitteet esittivät hoitajajär-

jestöt Tehy ja SuPer. Järjestöiden tavoitteina olivat kiky-tuntien poisto, vähintään vientialoja 

vastaavat palkankorotukset sekä erillinen tasa-arvo-ohjelma, jonka myötä hoitajien palkat nou-

sisivat kymmenen vuoden ajan 1,8 prosenttiyksikköä enemmän kuin miesvaltaisilla aloilla. 

Järjestöt toivoivat tasa-arvo-ohjelman rahoittajaksi valtiota. Lisäksi järjestöt tavoittelivat eril-

listä sote-alan työehtosopimusta kunta-alalle. (Tehy 2020b.) JUKO nosti päätavoitteekseen 

kiky-tuntien poiston tai vaihtoehtoisesti korvauksen työajan pidennyksestä. Myös JUKO otti 

etäisyyttä tuoreeseen Teknologiateollisuuden neuvottelutulokseen toteamalla, ettei yleistä lin-

jaa palkankorotusten suhteen ollut vielä muodostunut. JUKO vaatikin yli sopimuskauden ylet-

tyvää palkkaohjelmaa, mutta ei eritellyt hoitajajärjestöjen tapaan suoraa prosentuaalista tavoi-

tetta. (JUKO 2020a.) KT tyrmäsi hoitojärjestöjen vaatimuksen ylimääräisestä palkankorotuk-

sesta täysin ylimitoitettuna todeten sen kustannuksien olevan kunta-alalle 22 miljardia euroa. 

KT korosti muutenkin palkankorotusten mitoittamista kuntien palkanmaksukyvyn mukaisesti. 

Lisäksi kuntatyönantajan lähtökohta neuvotteluiden alkaessa oli kiky-tuntien säilyttäminen ve-

doten muun muassa työvoimapulaan, mikäli työajanpidennyksestä luovuttaisiin. (KT 2020b.) 

 

Maaliskuussa kahden kuukauden neuvotteluiden jälkeen kunta-alan neuvottelut jumiutuivat. 

Tehy, SuPer sekä toimihenkilöliitto ERTO marssivat ulos neuvotteluista syyttäen kuntatyönan-

tajaa neuvotteluhaluttomuudesta koskien palkkasopimuksen uudistamista (Tehy-lehti 2020). 

Kesken neuvotteluiden maaliskuussa Suomeen rantautui myös koronaepidemia vaikuttaen 

etenkin hoitajien työoloihin. Neuvottelut keskeytyivät maaliskuun loppupuolella ja KT syytti 

kovasanaisesti hoitajajärjestöjen tekevän epidemialla työmarkkinapolitiikkaa viitaten 
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palkankorotusvaatimuksiin (KT 2020c). Myös palkansaajapuolella oli eripuraa hoitajajärjestö-

jen ja JUKO:n välillä. JUKO syytti neuvotteluiden katkeamisesta Tehyn ja SuPerin epärealis-

tisia vaatimuksia sekä piti tilannetta vastuuttomana (JUKO 2020b). Tehy ja SuPer vastasivat 

syytöksiin huolella hoitoalan työntekijöiden jaksamisesta koronaepidemian aikana, johon pe-

rustuen järjestöt olivat myös vaatineet epidemian ajaksi 220 euron korotusta kuukausipalkkaan 

sekä syyttäen työnantajaa luottamuksellisten asioiden vuotamisesta ja etenkin työmarkkinajoh-

taja Markku Jalosta tarkoituksellisesta eripuran aiheuttamisesta. (Tehy 2020c.) 

 

Neuvotteluiden ajauduttua umpikujaan päätyivät maaliskuun viimeisenä päivänä kaikki neu-

votteluosapuolet pyytämään valtakunnansovittelijaa kutsumaan osapuolet vapaaehtoiseen so-

vitteluun. Valtakunnansovittelijan toimistolle Helsingin Bulevardille päädyttiin siis ilman la-

konuhkaa. Kunta-alan sovittelu jatkui huhtikuussa lähes päivittäin. JUKO:n mukaan neuvotte-

lut muun muassa kiky-tunneista jatkuivat edelleen (JUKO 2020c). Sovintoesitys syntyi huhti-

kuun lopulla. Kuntatyönantaja sekä muut palkansaajajärjestöt olisivat olleet valmiita hyväksy-

mään sovintoesityksen, mutta Tehy ja SuPer kaatoivat sovintoesityksen. KT:n mukaan palkan-

korotukset olisivat olleet yleisen linjan mukaisia sekä kiky-tunnit olisivat poistuneet kunta-

alalta (KT, 2020d). Toisin sanoen, työnantajan mukaan sovintoesitys olisi noudattanut tekno-

logiateollisuuden palkankorotuslinjaa sisältäen kiky-tuntien poiston. Hoitajajärjestöjen mu-

kaan sovintoesityksessä palkankorotukset olisivat puolestaan jääneet alle yleisen linjan eikä 

esitys sisältänyt järjestöjen toivomaa koronalisää hoitohenkilökunnalle tai sote-alan omaa työ-

ehtosopimusta (Tehy 2020d). Sovintoesityksen kaaduttua esityksen hyväksymisen kannalla ol-

lut JUKO nosti esiin myös mahdollisuuden erillisratkaisusta ”niiden järjestöjen kanssa, jotka 

ovat valmiita etsimään ratkaisua ja sopimaan” (JUKO 2020d). JUKO:n lausuntoa erillisratkai-

susta voi pitää kovana iskuna hoitajajärjestöille, jotka mahdollisen erillisratkaisun syntyessä 

olisivat jääneet yksin neuvottelemaan kuntatyönantajan kanssa. 

 

Kaatuneen sovintoesityksen jälkeen neuvotteluja jatkettiin toukokuun puolivälissä ilman val-

takunnansovittelijaa, aivan kuten teknologiateollisuudessakin. Melko pian kunta-alalle syntyi-

kin neuvottelutulos, jonka järjestöt hyväksyivät toukokuun lopulla. Uusissa työehtosopimuk-

sissa palkankorotukset olivat yleisen linjan eli teknologiateollisuuden työehtosopimuksen mu-

kaisia ja kiky-tunnit poistuivat kuukautta aikaisemmin verrattuna sovintoesitykseen (JUKO 

2020e). Hoitajajärjestöt korostivat etenkin niiden tavoitteleman sote-sopimuksen syntyä sekä 

kiky-tuntien poistumista sovintoesitystä aikaisemmin. Tehyn ja SuPerin vaatima palkkatasa-

arvo-ohjelma jäi ratkaisussa toteutumatta kuten myös niin sanottu koronalisä. (Tehy 2020e.) 
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Neuvotteluissa yllätyksettömintä oli kenties lopputulos. Yleinen linja piti kuten viime neuvot-

telukierroksella täten vahvistaen Suomen vientivetoisen mallin institutionalisoitunutta asemaa. 

Lisäksi kiky-tuntien poistuessa teknologiateollisuudesta, tekivät myös muut palkansaajajärjes-

töt työaikakysymyksestä yhden ykkösprioriteeteistaan. Yllätyksiä neuvotteluihin toivat ko-

ronaepidemian puhkeaminen kesken neuvotteluiden sekä palkansaajapuolen järjestöjen keski-

näinen nokittelu. Hoitajajärjestöjen Tehyn ja SuPerin vaatimuksiin turhautuivat niin KT kuin 

muutkin kunta-alan palkansaajajärjestöt. Palkkatasa-arvon näkökulmasta hoitajajärjestöjen ky-

symys on kuitenkin relevantti – kuinka palkkaeroja voidaan tulevaisuudessa kuroa umpeen, 

mikäli miesvaltaisen teknologiateollisuuden työehtosopimuksen yleinen linja muodostaa pal-

kankorotusten ehdottoman katon? 

 

Taulukko 4 Kunta-alan tes-neuvottelut 2020 

 

5.3 Paperiteollisuuden työehtosopimusneuvottelut 

 

Paperiteollisuuden työehtosopimusneuvottelut alkoivat jo vuoden 2019 puolella lokakuun puo-

livälissä kaksi kuukautta teknologiateollisuuden jälkeen. Tässä alaluvussa keskitytään 

 Kunta-alan tes-neuvotteluiden tapahtumat 2020 

Neuvotteluiden läh-

tötilanne 

-Tehy & SuPer: kiky-tunnit pois; vähintään vientialojen palkankorotuk-

set + palkkatasa-arvo-ohjelma, johon rahoitus valtiolta 

-JUKO: kiky-tunnit pois tai korvaus; ei vielä yleistä palkankorotuslinjaa 

-KT: kiky-tunnit säilyvät; palkankorotukset mitoitettava kuntien talous-

tilanteeseen ja palkanmaksukykyyn 

Tapahtumat neuvot-

telujen aikana 

-Hoitajajärjestöjen ulosmarssi maaliskuussa 2kk neuvotteluiden jälkeen 

-Koronaepidemian rantautuminen → vaikutukset etenkin hoitoalalle → 

Tehy ja SuPer vaativat palkankorotusta epidemian ajaksi 

-Neuvotteluiden keskeytyminen, KT ja JUKO syyttivät hoitajajärjestöjä 

vastuuttomuudesta 

-Vapaaehtoiseen sovitteluun → Tehy ja SuPer kaatoivat sovintoesityk-

sen → JUKO valmis erillisratkaisuun työnantajan kanssa 

-Neuvottelutulos lopulta ilman sovittelijaa 

Neuvottelutulos 

-Neuvottelutulos neljän kuukauden neuvottelujen jälkeen 

-Kiky-tunnit poistuivat kunta-alalta 

-Palkankorotukset yleisen linjan mukaisia → vientivetoinen malli piti 

pintansa 

-Hoitojärjestöjen tavoite sote-sopimuksesta toteutui 

-Palkkatasa-arvo-ohjelma & koronalisä eivät toteutuneet 
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nimenomaan paperiteollisuuden neuvotteluihin, eikä samanaikaisesti käytyihin mekaanisen 

metsäteollisuuden neuvotteluihin. Neuvotteluosapuolina olivat työntekijöitä edustava Paperi-

liitto ry sekä työnantajien Metsäteollisuus ry. Ennen neuvotteluita Paperiliitto ja Metsäteolli-

suus tiedottivat pyrkivänsä takaamaan hyvän ilmapiirin ja neuvottelurauhan käymättä neuvot-

teluja julkisuudessa (Metsäteollisuus 2019a). Tarkempia tavoitteita neuvottelujen alla Metsä-

teollisuus ei tuonut julkisuuteen. Paperiliitto ilmoitti tavoittelevansa kiky-tuntien poistoa sekä 

parannuksia muutosturvaan ja työssäjaksamisen edistämiseen (Paperiliitto 2019a). Muutostur-

van korostaminen neuvotteluissa johtunee paperiteollisuuden alan epävarmuudesta sekä 

useista suunnitelmista sulkea paperikoneita ja mahdollisesti jopa kokonaisia tehtaita kuten ke-

sällä 2020 nähtiin UPM:n Kaipolan tehtaan osalta. Kuten muillakin tarkastelluilla toimialoilla, 

kiky-tuntien poisto oli palkansaajien tavoitelistalla korkeimmalla. 

 

Neuvottelujen jatkuessa paperiteollisuuden työehtosopimus umpeutui marraskuun lopussa. Tä-

ten siirryttiin sopimuksettomaan tilaan, jolloin ei ole työrauhavelvoitetta. Joulukuun 19. päi-

vänä Paperiliitto kasvatti painostustaan järjestön hallituksen annettua neuvottelijoille valtuudet 

jättää ilmoitukset työtaistelu-uhista. Liiton mukaan vastapuolta vaivasi neuvotteluissa sopi-

mushaluttomuus. (Paperiliitto 2019b.) Seuraavana päivänä osapuolet kuitenkin päättivät jatkaa 

neuvotteluja. Tässä kohtaa myös työnantajapuoli kertoi tavoitteestaan löytää ”paperiteollisuu-

teen kustannuskilpailukykyä parantavia uusia työehtoja”. Samalla järjestö tavoitteli jopa kier-

roksen päänavaajan asemaa ensimmäisenä neuvottelutuloksen saavuttavana vientialalla. (Met-

säteollisuus 2019b.) Mikäli näin olisi tapahtunut, olisi kyseessä ollut merkittävä muutos Suo-

men mallin instituutioon, jossa nimenomaan teknologiateollisuudesta odotettiin neuvottelu-

kierroksen päänavaajaa. 

 

Tammikuussa myös paperiteollisuuden neuvottelut ajautuivat kriisiin. Tässä kohtaa teknolo-

giateollisuuteen oli jo saatu neuvottelutulos. Tammikuun 12. päivänä Paperiliitto jätti lakkoil-

moitukset noin kahden viikon ajalle tammi-helmikuun vaihteeseen. Lakon oli määrä alkaa 

maanantaina 27. tammikuuta. Liiton mukaan sopimatta oli edelleen kiky-tuntien kohtalo eikä 

keskusteluja palkankorotuksista ollut aloitettu, vaikka neuvotteluja oli jo käyty kolme kuu-

kautta. (Paperiliitto 2020a.) Lakkoihin oli lisäksi ryhtymässä mekaanisen metsäteollisuuden 

osalta Teollisuusliitto ja toimihenkilöiden ammattiliitto Pro. Työnantajat kritisoivat kovin sa-

nakääntein lakkoilmoitusta väittäen lakkojen halvaannuttavan metsäteollisuuden, uhraavan 

vientitulot sekä heikentävän suomalaista kilpailukykyä. Metsäteollisuuden mukaan kiky-tunnit 

oli kirjattu työehtosopimuksiin ja niiden säilyttäminen oli kilpailukyvyn nimissä välttämätöntä. 
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Metsäteollisuuden työmarkkinajohtaja Jyrki Hollménin näkemyksen mukaan teknologiateolli-

suuden työehtosopimus määritti kustannusvaikutuksien katon, mutta ei puolestaan työaikarat-

kaisuja. (Metsäteollisuus 2020c.) Paperiliiton jätettyä lakkoilmoituksensa siirtyivät neuvottelut 

valtakunnansovittelijan toimistolle, jossa ratkaisua haettiin 14. tammikuuta alkaen (Paperiliitto 

2020b). Sunnuntaina 26. tammikuuta Metsäteollisuus ilmoitti vastatoimena kolmen päivän työ-

sulusta. Työsulku on työnantajan työtaistelutoimenpide, jonka myötä liittoon kuuluville työn-

tekijöille ei makseta palkkaa työsulun aikana. Metsäteollisuuden mukaan työsulkuun päädyt-

tiin neuvotteluja vauhdittaakseen, lakonuhkien ja kilpailukyvyn heikkenemisen asettaman va-

kavan uhkan vuoksi. Työsulkua koskevassa tiedotteessa kerrotaan neuvottelupöydällä olleen 

myös esimerkiksi juhannus- ja jouluaikojen kustannukset sekä ay-jäsenmaksun työnantajape-

rinnän tulevaisuus. (Metsäteollisuus 2020d.) Työnantajaperintä on ollut ay-liikkeelle perintei-

sesti erittäin tärkeä, joten sen ottamisen esiin voi nähdä olevan työnantajalta kovaa neuvotte-

luretoriikkaa tai -taktiikkaa. Myös työsulku on verrattain harvinainen työtaistelutoimenpide 

esimerkiksi ylityökieltoihin ja lakkoihin verrattuna. Paperiliitto vastasikin vielä samana päi-

vänä työsulkuun laajentamalla lakonuhkaa kolmannelle viikolle. Neuvotteluja valtakunnanso-

vittelijan toimistolla käytiin vielä myöhään sunnuntai-iltana, mutta tuloksetta. Täten paperite-

ollisuuden lakko alkoi maanantaiaamuna 27.1.2020. (Paperiliitto 2020c.) 

 

Helmikuun toisena päivänä Paperiliitto laajensi lakkoa jo neljännelle viikolle, 24.2. saakka. 

Paperiliiton mukaan Metsäteollisuus oli haluton etsimään molempia tyydyttäviä ratkaisuja sekä 

seisahtunut omiin linjauksiinsa. (Paperiliitto 2020d.) Metsäteollisuuden mukaan se tavoitteli 

edelleen kustannuskilpailukykyä parantavia ratkaisuja. Lakkoilevia liittoja Metsäteollisuus 

syytti teollisuuden alasajosta ja piittaamattomuudesta suomalaisten tehtaiden tulevaisuutta 

sekä jäsenten työpaikkoja kohtaan. Metsäteollisuuden mukaan kilpailukykyä heikennettiin la-

koilla vuosiksi eteenpäin. (Metsäteollisuus 2020e.) Osapuolet pääsivät lopulta neuvottelutu-

lokseen valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen avulla. Sovintoehdotus annettiin aamuyön 

tunteina 8. helmikuuta ja se hyväksyttiin 10. helmikuuta. Myös lakot paperiteollisuudessa lop-

puivat tällöin, kuten myös Metsäteollisuuden työsulku. Paperiliitto sai lopulta kiky-tunnit pois 

ja palkankorotuslinja seurasi teknologiateollisuuden yleistä linjaa (sopimuskaudella yhteensä 

3,3 prosenttia). Kiky-tunnit korvattiin paperiteollisuudessa pidentämällä tehtaiden käyntiaikaa 

24 tuntia juhannusseisokkia lyhentämällä, joten ratkaisu kiky-tuntien osalta erosi kahdesta  

muusta tarkastellusta alasta. (Paperiliitto 2020e, Metsäteollisuus 2020f) 
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Paperiteollisuuden neuvottelukierros oli kaikin mittarein todella vaikea ja etenkin työtaistelu-

toimet olivat mittavia. Neuvottelut venyivät myös paperiteollisuudessa pitkiksi. Sopimukseton 

tila kesti kuukausia, lakko venyi kolmannelle viikolle, työnantaja asetti työsulun ja osapuolten 

retoriikka julkisuudessa oli kovaa. Moni asia on yhteistä teknologiateollisuuden ja kunta-alan 

kanssa, neuvotteluiden kesto, nokittelu kovin sanankääntein sekä lopulta palkankorotusten suu-

ruus. Työaikakysymyksessä paperiteollisuudessa oli merkittävä ero verrattuna teknologiateol-

lisuuteen ja kunta-alaan, sillä vaikka kiky-tunnit poistuivat, lyhennettiin tehtaiden juhannus-

seisokkia vastaavasti 24 tunnilla. Huomionarvoinen asia on myös neuvottelutuloksen saavut-

taminen valtakunnansovittelijan esityksen perusteella kuten tapahtui myös kunta-alalla. 

 

 

Taulukko 5 Paperiteollisuuden tes-neuvottelut 2019–2020 

 

5.4 Neuvottelujen yhteenveto – pitkä ja vaikea liittokierros 

 

Neuvottelukierrosta hallitsivat kiky-tunnit. Kaikki tarkastelussa olleet neuvottelut olivat kes-

toltaan todella pitkiä. Vaikka neuvottelut aloitettiin hyvissä ajoin ennen työehtosopimusten 

umpeutumista, kestivät neuvottelut kaikilla kolmella alalla neljästä kuukaudesta neljään ja puo-

leen kuukauteen. Sopimuksettomat tilat, jolloin työrauhavelvoitetta ei ole, olivat pitkiä. Sopi-

muksettomat tilat ovat omiaan aiheuttamaan epävarmuutta työmarkkinoille, puolin ja toisin. 

Pitkien sopimuksettomien kausien myötä työehtosopimusten voimassaoloajat myös 

 Paperiteollisuuden tes-neuvotteluiden tapahtumat 2019–2020 

Neuvotteluiden 

lähtötilanne 

-Paperiliitto: kiky-tunnit pois, parannukset muutosturvaan 

-Metsäteollisuus: kustannuskilpailukyvyn parantaminen 

-Ei vielä päänavaajasopimusta pohjalla 

Tapahtumat 

neuvottelujen ai-

kana 

-Venyvät neuvottelut ja palkansaajapuolen syytökset neuvotteluhaluttomuu-

desta 

-Työnantaja tavoitteli jopa päänavaajan roolia neuvottelukierrokselle 

-Palkansaajien ilmoitus kahden viikon lakosta → työnantaja vastasti työsu-

lulla → lakkoilmoituksen pidentäminen kolmannelle viikolle 

-Työtaisteluilmoitusten myötä valtakunnansovittelijan toimistolle, jossa ei 

ratkaisua ja lakko alkoi 

Neuvottelutulos 

-Neuvottelutulos sovintoesityksen pohjalta lähes neljän kuukauden neuvotte-

lujen jälkeen 

-Kiky tunnit poistuivat, mutta korvattiin juhannusseisokkia lyhentämällä 

-Palkankorotukset yleisen linjan mukaisia 
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tosiasiallisesti pitenevät, sillä sopimuksettoman tilan aikana noudatetaan vanhaa työehtosopi-

musta. Huomioitavaa on, että neuvottelujen kesto paperiteollisuudessa ja kunta-alalla ei ollut 

merkittävästi lyhyempi kuin teknologiateollisuudessa, vaikka päänavaajan ratkaisu olikin jo 

neuvotteluiden aikana (paperiteollisuus) tai ennen neuvottelujen alkamista (kunta-ala) synty-

nyt. 

 

Työmarkkinahäiriöt olivat merkittäviä niin teknologiateollisuudessa kuin paperiteollisuudes-

sakin. Teknologiateollisuudessa nähtiin kolmipäiväinen lakko, ja paperiteollisuudessa pariviik-

koinen lakko sekä työnantajapuolen asettama työsulku. Lisäksi kierroksella käytettiin työtais-

telutoimena ylityökieltoa. Kunta-alalla ei työmarkkinahäiriöitä nähty, mutta neuvotteluiden 

hankaluudesta kertoo kieltänsä osapuolten hakeutuminen vapaaehtoiseen sovitteluun. 

 

Vientivetoisen työmarkkinamallin kulmakivi eli päänavaajan määrittämä palkankorotusten 

yleinen linja piti tarkastelussa pintansa. Palkankorotusten osalta neuvottelukierros olikin vah-

vasti koordinoitu. Valtakunnansovittelija suojeli päänavaajaan ratkaisua eikä suurempia koro-

tuksia kierroksella nähty. Valtakunnansovittelijan rooli liittokierroksella on erittäin merkittävä, 

sillä päänavaajan suojeleminen perustuu institutionalisoituneeseen tapaan eikä formaaleihin 

sääntöihin. Yleisen linjan pitämisen osalta liittokohtaisen ja vientivetoisen työmarkkinamallin 

voi nähdä ottaneen yhden askeleen eteenpäin. Nyt teknologiateollisuus on määrittänyt kahdella 

kierroksella peräkkäin palkankorotusten katon. Toisaalta, vaikka yleistä linjaa ei ylitetty, ei sitä 

myöskään alitettu. Mikäli liittokohtaisen mallin tarkoitus on lisätä palkankorotuksien toimiala-

kohtaisuutta, ei tämä vaikuta toteutuneen viimeisimmällä neuvottelukierroksella. 

 

Vastakkainasettelu avoimen ja suljetun sektorin välillä tuli selkeästi esiin neuvottelukierrok-

sella. JUKO kyseenalaisti yleisen linjan syntymisen neuvotteluiden alla ja hoitajajärjestöt vaa-

tivat merkittävää ylitystä teknologiateollisuuden palkankorotuksiin. Sekä JUKO että hoitaja-

järjestöt toivoivat yli sopimuskauden ulottuvaa palkkaohjelmaa. Neuvotteluissa tavoitteet eivät 

toteutuneet, ja esim. hoitajajärjestöjen toive valtiosta ylimääräisten korotusten rahoittajana olisi 

nykymallissa haastava, sillä toisin kuin tupo-aikana, maan hallitus ei ole mukana neuvotte-

luissa. Julkisen sektorin järjestöjen vaatimukset kuitenkin osoittavat vastakkainasettelun ole-

massaolon vientivetoisessa työmarkkinamallissa. 

 

Kuviossa 1 on esitetty kootusti Suomen työehtosopimus- ja työmarkkinajärjestelmä vuosina 

2017–2020. Kuviosta huomataan kuinka työehtosopiminen ja mm. työlainsäädännön 
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kehittäminen ovat eriytyneet. Kuviossa on lisäksi esitetty työehtosopimusneuvotteluiden osalta 

päänavaajasopimuksen ja muiden toimialojen suhde, kun teknologiateollisuuden työntekijöi-

den työehtosopimus toimii palkkalinjaa koordinoivana työehtosopimuksena. 

Kuvio 1 Suomen työmarkkinajärjestelmä vuosina 2017–2020 

 

5.5 Metsäteollisuus ry:n ja Teknologiateollisuus ry:n irtiotot valtakunnalli-

sista työehtosopimuksista työehtosopimusjärjestelmän näkökulmasta 

 

Hieman vajaa kahdeksan kuukautta paperiteollisuuden neuvottelutuloksen syntymisen jälkeen 

lokakuussa vuonna 2020 työmarkkinoita ravisteli Metsäteollisuus ry:n tiedote. Metsäteollisuus 

Suomen työmarkkinajärjestelmä vuosina 2017–2020

Työehtosopimusneuvottelut

Liitto-/toimialakohtaiset tes-neuvottelut

Teknologiateollisuuden työntekijöiden 
työehtosopimus koordinoivana sopimuksena 

yleisen palkankorotuslinjan kautta

Muut toimialat Valtakunnansovittelija

Muut toimialat

Työlainsäädäntö, työttömyysturva, 
eläkkeet

Kolmi-/kaksikantaiset neuvottelut ja 
valmistelu asia kerrallaan

Työmarkkinakeskusjärjestöt 
kaksikannassa, kolmikannassa 

mukana valtio
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oli päättänyt lopettaa työehtosopimustoiminnan kokonaan ja siirtää työehdoista sopimisen täy-

sin yritystasolle.  Päätös lopettaa valtakunnallinen työehtosopiminen tarkoittaa automaattisesti 

myös yleissitovuuden katoamista metsäteollisuuden sopimusaloilta. Metsäteollisuus (2020a) 

perusteli päätöstään uuden sopimisen kulttuurin rakentamisella. Metsäteollisuuden mukaan sen 

tavoite työehtosopimusten kehittämisestä ei ole edennyt keskitetyn tai liittokohtaisen neuvot-

telujärjestelmän aikana. Järjestön mukaan neuvottelujärjestelmä ei ole pystynyt vastaamaan eri 

taloustilanteissa olevien yritysten tai tehtaiden tarpeisiin. 

 

Maaliskuussa 2021 Metsäteollisuus sai seuraa toisesta vientialan työnantajajärjestöstä. Nykyi-

nen Teknologiateollisuus ry lopettaa työehtosopimustoiminnan, ja keskittyy jatkossa työmark-

kina- ja elinkeinopoliittiseen vaikuttamiseen, kun taas valtakunnallisia työehtosopimuksia var-

ten perustetaan uusi järjestö, Teknologiateollisuuden työnantajat ry. Muutosta perusteltiin jä-

senyritysten erilaisiin palvelutarpeisiin vastaamisella sekä paikallisen ja yrityskohtaisen työeh-

doista sopimisen tärkeyden edistämisellä (Teknologiateollisuus 2021). Teollisuusliiton pu-

heenjohtajan Riku Aallon toukokuussa 2021 julkaistussa blogikirjoituksessa Aalto väitti Tek-

nologiateollisuuden tehneen ennen päätöstään esityksen Teollisuusliitolle, jonka mukaan se 

voisi jatkaa sopimusten tekoa Teollisuusliiton kanssa, jos yleiskorotuksista luovutaan ja työn-

antaja voi ohittaa luottamusmiehen paikallisessa sopimisessa kaikilta osin (Tekijä 2021). 

 

Teknologiateollisuuden irtioton merkitys ja muutoksen suuruus riippuu pitkälti uuteen valta-

kunnallisia työehtosopimuksia tekevään järjestöön liittyvien yritysten työntekijämäärästä. Ke-

väällä 2021 järjestöön liittyvien yritysten määrä ei ole vielä tiedossa. Mikäli uuteen järjestöön 

liittyvien yritysten työntekijämäärä jää alhaiseksi, on mahdollista, ettei järjestön uudesta työ-

ehtosopimuksesta tule yleissitovaa. Jos uudesta työehtosopimuksesta tulisi yleissitova, olisivat 

pelkästään nykyiseen Teknologiateollisuuteen jäävät yritykset itseasiassa nykyistä heikom-

massa, järjestäytymättömän yrityksen asemassa. Tämän mekanismin vuoksi vaikuttaa mahdol-

liselta, että yleissitovuus mahdollisesti poistuisi Teknologiateollisuuden edustamilta sopimus-

aloilta. Seuraavassa kahdessa kappaleessa avataan yleissitovuuden määritelmää ja syntymistä 

sekä sen merkitystä Suomen työmarkkinoilla. 

 

Suomessa työehtosopimukset ovat joko normaalisitovia tai yleissitovia. Normaalisitovuuden 

piirissä työehtosopimus koskee siihen sitoutuneita tahoja eli useimmiten työnantajajärjestön 

jäsenyrityksiä sekä työntekijäjärjestön palkansaajia. Yleissitova työehtosopimus koskee myös 

työnantajajärjestöihin kuulumattomia eli järjestäytymättömiä yrityksiä. Työsopimuslain 
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mukaan työehtosopimus on yleissitova, mikäli valtakunnallista työehtosopimusta voidaan pi-

tää asianomaisella alallaan edustavana (Työsopimuslaki 2001/55, 2 luku 7 §). Tarkkaa määri-

telmää ei ole, mutta Suomessa (normaalisitova) työehtosopimus on useimmiten vahvistettu 

yleissitovaksi, kun sen piirissä on ollut noin puolet alan työntekijöistä. 

 

Suomen työlainsäädännössä säädetään työehdoista huomattavasti niukemmin kuin työehtoso-

pimuksissa. Työlainsäädännössä ei esimerkiksi määritellä vähimmäispalkkoja tai lomarahoja 

ja työlainsäädännön mukainen sairausajan palkanmaksuvelvollisuus työnantajalla on ainoas-

taan yhdeksän päivää (Työsopimuslaki 2001/55, 2 luku 11 §). Suomessa työehtojen vähim-

mäistaso toteutuu työehtosopimuksien korkean kattavuuden kautta. Työehtosopimusten katta-

vuus vuosina 2017/2018 oli yksityisellä sektorilla 84 prosenttia (Ahtiainen 2019). Samasta 

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisusta kuitenkin selviää, että normaalisitovuuden kautta työ-

ehtosopimusten piirissä oli 65 prosenttia yksityisen sektorin palkansaajista. Loput yhdeksän-

toista prosenttia palkansaajista siis olivat työehtosopimuksen piirissä yleissitovuuden perus-

teella. Esimerkiksi Ruotsissa yleissitovuutta ei ole, mutta työnantajien korkeamman järjestäy-

tymisasteen myötä työehtosopimusten kattavuus oli samoina vuosina 83 prosenttia (Ahtela 

2019). Ilman yleissitovuutta työehtosopimuksien kattavuus olisi Suomessa huomattavasti 

muita Pohjoismaita alhaisempi. Metsäteollisuuden ja Teknologiateollisuuden päätöksillä saat-

taakin olla merkittäväkin vaikutus työehtosopimusten kattavuuteen järjestöjen toimialoilla ni-

menomaan yleissitovuuden mekanismin kautta. Muutos on järjestelmällisesti erittäin merkit-

tävä, sillä Suomen työmarkkinamalli perustuu kattaviin työehtosopimuksiin, joiden piirissä on 

suuri osa palkansaajista: tämä näkyy edellä mainitun työlainsäädännön verrannollisessa niuk-

kuudessa. Esimerkiksi Euroopan unionin komission ehdottama minipalkkadirektiivi ei koskisi 

Suomea, koska palkat määräytyvät Suomessa työehtosopimuksin (Valtioneuvosto 2020).  

 

Metsäteollisuuden ja Teknologiateollisuuden päätökset saattavat tutkimuskirjallisuuden va-

lossa aiheuttaa hankaluuksia palkkojen makrotaloudelliselle koordinaatiolle ja työllisyysas-

teelle. Traxlerin ja Mermetin (2003) mukaan koordinaation edellytys on työntekijöitä ja työn-

antajia edustavien liittojen väliset neuvottelut. Yrityskohtaisilla neuvottelutuloksilla ei ole sa-

manlaista taloudellista vaikutusta kuin laajoilla useita työnantajia sisältävillä neuvottelutulok-

silla (Traxler ja Mermet 2003, 233). Andrea Garneron (2020) mukaan koordinoidut, joko kes-

kitetyt tai hajautetut, neuvottelujärjestelmät ovat yhteydessä korkeampaan työllisyysasteeseen, 

haavoittuvien ryhmien parempaan integraatioon sekä alhaisempiin palkkakeroihin (Garnero 

2020, 12–13). Garnero vertaili tutkimuksessaan 36:n OECD-maan neuvottelujärjestelmiä ja 
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näiden yhteyttä työllisyyteen, työttömyyteen sekä palkkaeroihin. Myös ETLA:n tuoreessa ra-

portissa todetaan koordinoitujen neuvottelujärjestelmien olevan yhteydessä korkeaan työlli-

syysasteeseen ja pienempiin palkkaeroihin (Kauhanen ja Nevavuo 2021, 23). Esimerkiksi 

Ruotsin palkanmuodostusmallia, jossa työehtosopimuksien kattavuus on laaja, mutta useat sei-

kat jätetään paikalliselle tasolle sovittavaksi, on kutsuttu usein koordinoiduksi hajautetuksi 

palkkamalliksi (Kauhanen 2015). 

 

Työehtosopimuksista siirtyminen yrityskohtaisiin sopimuksiin saattaa aiheuttaa myös merkit-

täviä muutoksia yksittäisille palkansaajille. Metsäteollisuudessa esimerkiksi UPM on ilmoitta-

nut, ettei se tee tulevaisuudessa yrityskohtaistakaan työehtosopimusta toimihenkilöille, vaan 

neuvottelee toimihenkilöiden työehdoista jatkossa yksilökohtaisesti (Ammattiliitto Pro 2021). 

Muita mahdollisia muutoksia on esimerkiksi työriitojen sovittelu. Suomessa on ainoastaan yksi 

päätoiminen valtakunnansovittelija, Vuokko Piekkala. Nykyisin työriitoja sovitellaan järjestö-

jen kesken, joten yrityskohtaisessa sopimisessa tulisi sovittelujärjestelmä myös uudistaa. Neu-

votteluiden näkökulmasta ilmeistä on neuvotteluiden määrän merkittävä kasvu, mikäli yhden 

yleissitovan työehtosopimuksen sijaan neuvotellaan pääasiassa yksittäistä yritystä koskevia 

yrityskohtaisia työehtosopimuksia.  
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6 SOPIMUSJÄRJESTELMÄN JA TYÖMARKKINAPOLITIIKAN 

MUUTOKSET TEEMAHAASTATTELUJEN VALOSSA 

 

Tässä luvussa tarkastellaan työehtosopimusjärjestelmän ja työmarkkinapolitiikan muutoksia 

tutkimusta varten kerätyn haastatteluaineiston näkökulmasta. Luku on jaettu alalukuihin (6.1–

6.6) haastatteluaineiston teemoittelun perusteella. Luvun aluksi käsitellään teemahaastattelujen 

erityispiirteitä sekä haastattelujen analyysissa huomioon otettavia seikkoja. 

 

Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina. Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastatte-

lumenetelmä, joka osuu tarkasti rajatun lomakehaastattelun ja täysin strukturoimattoman haas-

tattelun väliin. Puolistrukturoidun teemahaastattelusta tekee kaikissa haastatteluissa toistuvat 

samat teema-alueet. Teemahaastattelussa haastattelu kohdennetaan nimensä mukaisesti tutki-

jan määrittelemiin tiettyihin teemoihin. Oleellisinta teemahaastattelussa on yksityiskohtaisten 

kysymysten sijasta haastattelun eteneminen teemojen varassa. Teemoihin perustuva haastattelu 

tai kysymyksenasettelu vapauttaa haastattelua tutkijan näkökulmasta ja päästää täten haastatel-

tavan näkökulman paremmin esille. (Hirsjärvi ja Hurme 2015, 47–48) Toisin sanoen, kysy-

mysten ollessa vähemmän spesifejä haastattelut eivät rajoitu haastattelijan ennakkokäsityksiin 

aiheesta. Mikäli kysymykset olisivat tarkasti rajattuja, saattaisi haastatteluaineistosta muodos-

tua ainoastaan vastaus haastattelijan omalle käsitykselle aiheesta. 

 

Kuten asiantuntija- sekä eliittihaastattelut, teemahaastattelut edellyttävät huolellista aiheeseen 

perehtymistä, jotta haastattelu voidaan kohdentaa olennaisiin teemoihin, jotka on muodostettu 

aiheeseen ja aihepiirin tutkimukseen perehtymällä (Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka 

2006b). Niin teemahaastattelussa kuin eliittihaastattelussa, ja varsinkin nämä yhdistettynä, tut-

kijan oma asiantuntemus aiheesta nousee siis erittäin tärkeäksi. 

 

Tämän tutkimuksen haastatteluissa hyödynnettyyn haastattelurunkoon valittiin kolme päätee-

maa: 1) tausta työmarkkinajärjestelmän siirtymiselle pois keskitetystä sopimisesta, 2) muutok-

set keskitetyn sopimisen jälkeen sekä 3) työehtosopimisen ja työmarkkinapolitiikan tulevai-

suus. Teemat sekä kysymysrunko muodostettiin kirjallisuuden sekä neuvottelukierroksen ana-

lyysin perusteella. Kysymysrunko pyrittiin pitämään melko tiiviinä ja kysymykset mahdolli-

simman avoimina. Tarkentavia kysymyksiä esitettiin myös haastattelurungon ulkopuolelta. 

Väljä haastattelurunko, jossa hyödynnetään avoimia kysymyksiä tuo haastateltavien omat 
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näkökulmat hyvin esiin, mutta samalla tulee kuitenkin huolehtia, ettei haastattelu karkaa liiaksi 

”sivuraiteille”. 

 

Tutkimuksen haastatteluaineistoa jäsennetään aineiston litteroinnin jälkeen tehtävän teemoit-

telun avulla. Teemoittelu toimii luontevana analyysitapana teemahaastatteluille (Saaranen-

Kauppinen ja Puusniekka 2006c). Hirsjärven ja Hurmeen (2015) mukaan teemoittelulla tarkoi-

tetaan analyysivaiheessa aineistosta esiin nousevia piirteitä, jotka ovat yhteisiä haastateltaville. 

On todennäköistä, että ainakin teemahaastattelun teemat nousevat esiin myös haastattelujen 

analyysissa, mutta todennäköisesti näiden lisäksi aineistosta löytyy muitakin teemoja (Hirs-

järvi ja Hurme 2015, 173). 

 

Asiantuntijahaastattelujen analyysin keskiössä ovat faktat ja näiden esiintuominen. Haastatte-

lujen avulla pyritään rakentamaan faktuaalinen kuvaus tutkittavasta aiheesta (Alastalo ja Åker-

man 2010, 378). Analyysivaiheessa on otettava huomioon, että haastateltavan esittämät näke-

mykset ovat haastatteluhetken näkökulmasta tulkittuja sekä vuorovaikutustilanteessa tuotet-

tuja, jolloin haastattelussa mainitut asiat riippuvat niin haastateltavan asemasta, tapahtumiin 

liittyvistä jännitteistä kuin myös haastattelijan toiminnasta (Alastalo ja Åkerman 2010, 381). 

 

Myös Littig (2009) nostaa eliittihaastattelujen analyysin osalta tärkeiksi asioiksi samoja seik-

koja kuin Alastalo ja Åkerman. Littigin mukaan haastattelujen analyysilla tulisi pyrkiä muo-

dostamaan aineistosta faktoja, päätöksentekoprosesseja tai verkostoja samalla kuitenkin muis-

taen, että eliittihaastattelut ovat luonnostaan subjektiivisia, jolloin tutkijan tulee pyrkiä haas-

tattelussa ymmärtämään haastateltavan näkemyksiä, uskomuksia ja mahdollisia ideologioita 

(Littig 2009, 101–102). 

 

Asiantuntijahaastatteluiden analyysiprosessin voi nähdä alkavan jo haastatteluihin valmistau-

tuessa ja haastattelurunkoa tehdessä – tällöin faktoja itseasiassa tuotetaan koko tutkimuspro-

sessin ajan. Haastattelun aikana faktoja saatetaan tuottaa esimerkiksi myös silloin, kun tutkija 

testaa haastattelussa omaa tulkintaansa tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä tai pyytää haas-

tateltavan kommenttia muiden lähteiden tarjoamaan tietoon. Tapahtumien rakentaminen jatkuu 

myös, kun litteroituja haastatteluja luetaan ja verrataan muuhun aineistoon. Asiantuntijahaas-

tattelujen osalta analyysivaihe ja aineistonkeruu siis lomittuvat toisiinsa tutkimusprosessin ai-

kana. Tärkeintä analyysin osalta on kuitenkin olla systemaattinen ja läpinäkyvä. Tutkimuksesta 

tulee selvitä, millä perusteilla aineistosta väitetään löytyvän faktoja. Tärkeää on verrata 
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haastatteluaineistoa muuhun saatavilla olevaan aineistoon, jolloin eri lähteiden kuvaukset ki-

teytyvät yhdessä haastattelun kanssa faktoiksi analyysissa. (Alastalo ja Åkerman 2010, 389–

391.) Täten edellisen luvun analyysi ja työehtosopimusjärjestelmän historiakatsaus tukevat 

myös tässä mielessä haastattelujen analyysia yhdessä työmarkkina- ja tutkimuskirjallisuuden 

kanssa. 

 

6.1 Keskitetyn sopimisen loppu institutionaalisesta näkökulmasta ja toimi-

joiden strategian merkitys 

 

Useat haastateltavat näkevät prosessin pois keskitetystä sopimisesta pitkän aikavälin kehityk-

senä. Haastateltavista etenkin Jalonen, Eloranta sekä Löfgren korostavat muutoksen pitkäai-

kaisuutta. Jalosen mukaan kyseiset muutokset eivät tapahdu hetkessä vaan ovat tulosta pidem-

män aikavälin kehityksestä. Hänen mukaansa Suomen työmarkkinamallissa on ollut isossa ku-

vassa painetta ottaa paremmin toimialakohtaisia ja paikallisia näkökulmia huomioon, joka on 

vaikuttanut taustalla vahvasti. Merkittävänä Jalonen pitää EK:n sääntömuutoksen pitävyyttä, 

joka lopullisesti päätti keskitetyn sopimisen, toisin kuin EK:n vuoden 2008 linjaus siirtymi-

sestä pois keskitetyistä työmarkkinaratkaisuista. 

 

Elorannan mukaan prosessi on ollut pitkäkestoinen, joka on vallannut alaa vähitellen. Eloran-

nan mukaan päätös ei ole ollut työnantajapuolellekaan helppo, viitaten EK:n linjaukseen luo-

pua keskitetystä sopimisesta, jonka jälkeen järjestö oli vielä kolmessa keskitetyssä sopimuk-

sessa mukana. Myös Eloranta nostaa esiin viimeisenä sinettinä EK:n sääntömuutoksen. Löf-

gren yhtyy myös käsitykseen pitkästä ajanjaksosta, joka on johtanut keskitetystä sopimisesta 

luopumiseen. 

 

Häkämies, Vanhala ja Jaatinen eivät yhtä vahvasti nosta prosessin pitkäaikaisuutta esille. Hä-

kämiehen mukaan etenkin taloudella, taantumilla ja kilpailukyvyn menettämisellä on ollut vai-

kutuksensa keskitetystä sopimisesta luopumisen osalta. Häkämiehen mukaan menetetyn kil-

pailukyvyn ja markkinoiden myötä on pohdittu, mistä kehitys on johtunut ja tehty sen perus-

teella johtopäätöksiä. Häkämiehen näkemykset etenkin ovat kiinnostavia, sillä hän oli EK:n 

toimitusjohtajana, kun EK teki sääntömuutoksensa. Häkämies nostaa esiin vuoden 2007 liitto-

kierroksen varoittavana esimerkkinä liian korkeista palkankorotuksista, jota yritettiin korjata 

kolmella keskitetyllä sopimuksella eli raamisopimuksella, työllisyys- ja kasvusopimuksella 
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sekä kilpailukykysopimuksella. Häkämiehen kommentit kilpailukyvyn pohdinnasta ja johto-

päätöksistä voi nähdä instrumentaalisena näkökulmana työehtosopimusjärjestelmää kohtaan – 

järjestelmän arvo on instrumentaalinen kilpailukyvyn ja talouskehityksen turvaamiseksi. Mi-

käli järjestelmä ei palvele näitä, tulee siihen tehdä muutoksia. 

 

Vanhala huomauttaa, että prosessissa pois keskitetyistä sopimuksista on myös alakohtaisuutta. 

Vanhala huomauttaa, että 70- ja 80-luvuilla työnantajat olisivat paperiteollisuudessa halunneet 

olla mukana tupoissa, mutta Paperiliitto ei, sillä liitto koki pystyvänsä saamaan suuremmat 

korotukset tupojen ulkopuolella. Vuonna 2005 Metsäteollisuuden pitkien työsulkujen myötä 

tilanne kääntyi päälaelleen, ja tällöin Paperiliitto halusikin mukaan tupoon. Vanhala kyseen-

alaistaa, voidaanko puhua keskitetyn sopimisen poistumisesta, sillä myös EK:n päätöksen jäl-

keisillä liittokierroksilla palkankorotusprosentit ovat olleet samat. Suurimpana irtiottona Van-

hala näkee Metsäteollisuuden päätöksen lopettaa työehtosopimustoiminta. 

 

Jaatinen painottaa muista haastateltavista poiketen strategian vahvaa merkitystä muutoksen 

taustalla eikä korosta esimerkiksi muutoksen pitkäaikaisuutta yhtä vahvasti kuin Jalonen, Elo-

ranta ja Löfgren. Jaatisen mukaan EK:ta perustettaessa 2005 ajatuksena oli yhdistää elinkei-

noelämän edunvalvontaääni yhden järjestön alle kuitenkin samanaikaisesti linjaten, että työeh-

doista neuvottelu siirtyisi kohti yrityksiä, ensin alatasoille. Jaatisen mukaan EK ei kuitenkaan 

itse lähtenyt toteuttamaan strategiaansa, vaan muutaman liittokierroksen jälkeen järjestö jatkoi 

strategiansa vastaisesti keskitettyjen sopimuksien tekemistä vuoden 2011 raamisopimuksella 

alkaen. Metsäteollisuuden tuli lopulta erota kesäkuussa 2016 EK:sta, ettei tule enää vedetyksi 

mukaan keskitettyihin ratkaisuihin. Muutama kuukausi tästä, ja EK teki sääntömuutoksensa. 

Syynä keskitetyn sopimisen lopulle Jaatinen näkee erilaisten alojen erilaiset tarpeet. Osittain 

myös Häkämiehen kommenttien voidaan nähdä edustavan hieman samankaltaista strategista 

näkökulmaa. Häkämiehen näkemystä menetetystä kilpailukyvystä ja sen perusteella tehdyistä 

johtopäätöksistä voidaan pitää myös strategisena vastauksena työehtosopimisen osalta EK:ssa 

koettuun ongelmaan kilpailukyvyn kanssa. 

 

Monessa haastattelussa painavasti esiin noussut seikka on myös EU-jäsenyyden ja euron mer-

kitys työmarkkinajärjestelmälle. Häkämies ja Jaatinen nostavat kummatkin esiin devalvaa-

tiovälineen poistumisen keinovalikoimasta EU-jäsenyyden myötä. Myös Elorannan mukaan 

EU-jäsenyys ja euro olivat tietynlainen kulminaatiopiste, jolloin molemmilla puolilla nähtiin 
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työmarkkinajärjestelmän tarvitsevan uudistuksia. Elorannan mukaan uudistuksien toteutus ei 

kenties puolin ja toisin mennyt riittävän pitkälle. 

 

Kaikki työntekijäpuolen haastateltavat yhtyvät vahvasti Wuokon ym. (2020) johtopäätökseen 

keskitettyjen sopimusten resilienssistä liittyen sopimusten tuomaan yhteiskunnalliseen vaiku-

tusvaltaan. SAK:n Elorannan mukaan keskitetyillä sopimuksilla osapuolet saivat vaikutusval-

taa lainsäädännöllisiin asioihin, joita ei alakohtaisella sopimisella saada. Mielenkiintoinen yk-

sityiskohta on myös kaikkien kolmen työnantajapuolen haastateltavan esiin nostama näkemys 

keskitetystä sopimisesta suhteessa maan hallitukseen. Haastateltavien mukaan poliitikot ovat 

olleet vahvasti keskitettyjen sopimusten kannalla ja ilolla mukana työmarkkinaratkaisuissa. 

EK:n Häkämies vahvistaa myöskin keskitettyjen sopimusten tuoman yhteiskunnallisen vaiku-

tusvallan, vaikka ei ota suoraan kantaa vaikuttiko vaikutusvalta keskitetyn sopimisen resiliens-

siin: 

 

”Eikä sitä voi kiistää, että kuitenkin isot keskitetyt [työmarkkinasopimukset] toi valtaa mo-

lemmille osapuolille vaikuttaa veropolitiikkaan, sosiaalipolitiikkaan – jopa liikenneratkai-

suihin. Eihän sitä vain ay-liike yksin tehnyt, vaan kyllähän siinä oli työnantaja kolmantena. 

Se loi vahvan roolin ja aseman.” 

 

Työntekijäpuolen haastateltavat näkevät lisäksi yhtenä syynä keskitetyn sopimisen lopettami-

sen taustalla henkilövaihdokset työnantajapuolella ja ideologisuuden nousun pragmaattisuuden 

tilalle. JUKO:n Löfgrenin mukaan pragmaattisuusajatteluun ovat vaikuttaneet henkilövaihdok-

set, joiden myötä pragmaattisuus on korvaantunut periaatteellisemmalla aspektilla. Myös Elo-

rannan mukaan EK:n toimihenkilöt omaavat enemmän poliittista taustaa kuin työmarkkina-

taustaa. Paperiliiton Vanhalan mukaan puolestaan työnantajapuolen ideologia on ollut merkit-

tävässä roolissa suhteessa keskitettyjen sopimusten lopettamiseen sekä Metsäteollisuuden pää-

tökseen. 

 

Pitkän tupo- ja keskitetyn sopimisen aikakauden sekä sen äkillisen päättymisen voisi ensisil-

mäyksellä nähdä vahvistavan perinteisen historiallisen institutionalismin näkemyksen muutok-

sesta. Tällöin sykäyksittäin tapahtuvaa muutosta edeltää institutionaalisen vakauden, ja jopa 

staattisuuden aika, jolloin inkrementaaliselle muutokselle ei jää tilaa (Schmidt 2006, 105–106). 

Haastatteluaineiston ja haastateltavien nostamat näkökulmat muun muassa muutoksen pitkästä 

kehityskulusta, EU-jäsenyyden merkityksestä sekä toimijoiden tietoisesta strategiasta eivät 
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kuitenkaan tue perinteistä historiallisen institutionalismin käsitystä institutionaalisesta muu-

toksesta. Esimerkiksi EU-jäsenyys voidaan työmarkkinajärjestelmän instituution osalta nähdä 

ulkoisena shokkina keinovalikoiman pienentyessä, joka perinteisen historiallis-institutionalis-

tisen käsityksen mukaan saattaisi johtaa institutionaaliseen muutokseen (Steinmo 2008, 129).  

 

Muista ulkoisista shokeista esimerkiksi vuoden 2008 kansainvälisen finanssikriisi ja eurokriisi 

vuonna 2011 eivät myöskään horjuttaneet keskitetyn sopimisen instituutiota Suomessa vaan 

kriisiaikoina päinvastoin palattiin keskitettyihin sopimuksiin vuoden 2011 raamisopimuksen 

muodossa. Keskitetyn sopimisen instituutio onkin vaikuttanut huomattavan vahvalta ulkoisten 

muutosten keskellä, vahvistaen perinteistä institutionaalisen pysyvyyden ja jäykkyyden teo-

riaa. Institutionaalisen vahvuuden tai jäykkyyden puolesta puhuu myös Metsäteollisuuden Jaa-

tisen kommentti: 

 

”Ja siksi se EK:n strategia oli varmaan ihan oikea silloin 2005, kun se on perustettu ja se 

pohdinta, mikä silloin on tehty. --- Ne rakenteet sitten, niin kuin toimintamallit, osoittautuu 

niin itseohjautuviksi, että niistä on hirveän vaikea lähteä pois.” 

 

Kehitystä voidaan tarkastella suhteessa esimerkiksi Bergholmin ja Bielerin esiin nostamaan 

näkemykseen suomalaisesta konsensuksesta, joka vähittäin johtaa työmarkkinajärjestelmän 

inkrementaaliseen muutokseen (Bergholm ja Bieler 2013, 63–64). SAK:n Elorannan näkemyk-

sen mukaan keskitettyjen sopimusten sisältö kehittyi viimeisinä vuosina rajoitetumpaan suun-

taan, ja sopimukset sisälsivät enemmän mahdollisuuksia liittokohtaiseen soveltamiseen. Täten 

inkrementaalista muutosta pois keskitetyistä ratkaisuista voi nähdä tapahtuneen jo keskitettyjen 

sopimusten aikana. Toisaalta keskitetyn sopimisen loppuminen yhden järjestön sääntömuutok-

sen myötä on kaukana inkrementaalisesta muutoksesta.  

 

Tapio Bergholm (2011) korostaa omassa artikkelissaan lisäksi myös strategian roolia työmark-

kinapoliittisten muutosten lähteenä. Bergholmin mukaan työnantajapuolen ideologinen murros 

1990-luvun alusta lähtien johti lopulta myös tulopolitiikan loppuun. Bergholmin mukaan kan-

sainvälisestikin on jo pitkään korostettu nimenomaan työnantajajärjestöjen strategisten valin-

tojen merkitystä työmarkkinajärjestelmän muutosten lähteenä, mikä on haastanut käsityksen 

työnantajista reaktiivisina toimijoina suhteessa palkansaajien ja työväenliikkeen paineeseen 

(Bergholm 2011, 47).  
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Tuoreemmat, toimijuudelle enemmän tilaa antavat, institutionaalisen muutoksen mallit ottavat 

myös huomioon strategian merkityksen, joka myös aineistossa tuli ilmi etenkin työnantajapuo-

len Jaatisen sekä Häkämiehen lausunnoissa. Kummankin lausunnoissa on melko instrumentaa-

linen näkökulma sopimusjärjestelmää kohtaan. Mahoneyn ja Thelenin (2010) neljästä asteit-

taisen institutionaalisen muutoksen mallista etenkin korvaaminen (displacement) selittää insti-

tutionaalisesti keskitetyn sopimisen loppua. Korvaamisen mallissa poistetaan olemassa olevia 

sääntöjä, jotka korvataan uusilla (Mahoney ja Thelen 2010, 15). EK:n tapauksessa sääntöjä 

muutettiin niin että aikaisempi mahdollisuus tehdä keskitettyjä ratkaisuja poistui, ja uusien 

sääntöjen mukaan keskitettyjen sopimusten tekeminen ei siis ole enää mahdollista (Elinkei-

noelämän keskusliitto 2017). Korvaamisen mallissa muutos saattaa olla äkkinäistä ja aiheuttaa 

radikaalinkin käänteen (Mahoney ja Thelen 2010, 16). EK:n päätöksen osalta muutos oli äkki-

näinen vuonna 2016 järjestön ilmoittaessa sääntömuutoksestaan, ja käännekin voidaan nähdä 

radikaalina, kun keskitettyjen sopimusten teko loppui kilpailukykysopimukseen. Korvaamisen 

mallissa muutoksen ajurina on usein vanhan järjestelmän ”häviäjät”, ja mikäli vanhan järjes-

telmän kannattajat eivät pysty estämään uusiin sääntöihin siirtymistä, tapahtuu korvaamista 

(Mahoney ja Thelen 2010, 16).  

 

Perinteinen historiallis-institutionalistinen ulkoisiin shokkeihin nojaava muutoksen teoria se-

littää aineiston perusteella muutosta pois keskitetystä sopimisesta huonosti. Keskitetty työ-

markkinamalli kesti useat ulkoiset shokit talouskriiseistä EU-jäsenyyteen. Toimijuus ja strate-

gia olivat vahvasti läsnä muutoksessa – vanhan mallin ei työnantajapuolella nähty palvelevan 

tavoitteita. Työntekijäpuolella ei vaikuttaisi olleen ongelmaa jatkaa keskitettyjen tiellä. Sään-

tömuutoksilla onkin mahdollista saada aikaan merkittäväkin institutionaalinen muutos, kuten 

keskitetyn sopimisen lopettaminen, sillä vastapuolella ei ole toista tahoa, jonka kanssa keski-

tettyä sopimista voisi jatkaa. Myös Mahoneyn ja Thelenin mallissa sääntöjen korvaaminen on 

todennäköisempää, mikäli poliittisessa kontekstissa muilla toimijoilla on heikot mahdollisuu-

det veto-oikeuden käyttöön (Mahoney ja Thelen 2010, 19). Työmarkkinapolitiikan kentällä, 

jossa toimijoita on etenkin keskusjärjestötasolla vähän, yksittäisten toimijoiden päätöksillä on 

koko järjestelmän rakenteiden kannalta suuri merkitys. Valta-asema korostuu etenkin EK:n 

kohdalla, sillä vaikka palkansaajakeskusjärjestöjä on monia, on yksityisen sektorin työnantajia 

edustavia työmarkkinakeskusjärjestöjä vain yksi. Tällöin yhdellä toimijalla on mahdollisuus 

muuttaa järjestelmää yksipuolisesti. Esimerkiksi yksittäisen palkansaajakeskusjärjestön pää-

töksellä ei olisi yhtä suurta merkitystä koko järjestelmän kannalta. 
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6.2 Palkanmuodostus keskitetyn sopimisen jälkeen 

 

Haastatteluaineistossa nousee esiin palkanmuodostuksen malli, josta kahdella liittokierroksella 

on tullut katon lisäksi myös ns. lattia. Eli teknologiateollisuuden työntekijöiden työehtosopi-

mus on asettanut palkankorotuksien katon, mutta tosiasiallisesti sopimuksen palkankorotus on 

pitkälti kopioitu muiden alojen sopimuksiin eli palkankorotuksesta on tullut myös sopimusten 

”lattia”. Teknologiateollisuuden työntekijöiden työehtosopimuksesta on muodostunut pääna-

vaajasopimus tai ns. mallineuvottelusopimus, joka on yksi makrotaloudellisen koordinaation 

toteutustavoista työmarkkinoilla (Kauhanen ja Nevavuo 2021, 5). Kuten aikaisemmissa keski-

tetyissä sopimuksissa, kaikille sopimusaloille on tullut myös liittomallissa pitkälti sama pal-

kankorotus. JUKO:n Löfgren kuvaa juuri tämän osalta, kuinka muutos tai vaikutus voi myös 

olla muuttumattomuus, mikäli instituutiot ja mekanismit taustalla eroavat merkittävästi aikai-

semmasta: 

 

”Ehkä kuitenkin tämä, että lopputulema on kutakuinkin sama kuin aikaisemminkin, niin on 

itse asiassa aika merkittävä muutos. Kun se mekanismi, mitä kautta tähän päästään on täy-

sin erilainen, ja tähän ei taida olla hirveän sitoutunut kukaan toimija. Ei työnantajapuoli, 

jonka aloitteesta me nyt olemme tässä tilanteessa, eikä myöskään palkansaajapuoli. Se on 

ehkä se iso, iso muutos, mitä tässä on tapahtunut.” 

 

Palkanmuodostuksen osalta SAK:n Elorannan mukaan kaksi viimeistä neuvottelukierrosta on 

käyty työnantajapuolen vahvassa koordinaatiossa, jota myös sovittelujärjestelmä on tukenut. 

Elorannan mukaan ay-puolellakin ymmärrystä vientivetoiselle mallille löytyy, mutta yhteistä 

näkemystä ei kenties olla saatu muodostettua tavalla, johon kaikki olisivat tyytyväisiä. Vanhala 

nostaa Löfgrenin tavoin esille kuinka viime kierroksen palkankorotukset olivat laajasti samat 

eri aloilla, ja kysyy, kuinka liittokierros eroaa keskitetystä mallista palkanmuodostuksen osalta. 

Vanhalan mukaan työnantajien keskinäinen koordinaatio oli liittokierroksella vahvaa, koros-

taen etenkin vientialojen Metsäteollisuuden, Kemianteollisuuden ja Teknologiateollisuuden 

keskinäistä keskustelua. Kenties hieman yllättäen Metsäteollisuuden Jaatinen on Vanhalan 

kanssa jokseenkin samoilla linjoilla. Jaatisen mukaan kyseessä oli ikään kuin eri paikassa tehty 

keskitetty sopimus, sillä työehdoista ei todellisuudessa päästy neuvottelemaan alakohtaisesti, 

vaan nyt päätöksen palkankorotuksesta ja sopimuskaudesta teki EK:n sijasta Teknologiateolli-

suus. Jaatisen lausunnossa voi nähdä Metsäteollisuuden EK-eron vaikutuksen, sillä 
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keskitettyihin viittaavat lausunnot ovat liittokierroksilla olleet työnantajapuolella harvassa. 

Jaatinen huomauttaakin, että Metsäteollisuus ei lähtenyt kyseisestä syystä mukaan ns. Suomen 

malliin kilpailukykysopimuksen jälkeen. 

 

KT:n Jalonen ei näe palkanmuodostuksessa tapahtuneen dramaattisia muutoksia. Jalosen mu-

kaan samat tavoitteet ratkaisun istuttamisesta kansantalouden kestokykyyn, työllisyyttä edis-

täen, tulee olla sekä keskusjärjestötason että liittotason ratkaisuissa. Jalosen mukaan kaksi vii-

meisintä ratkaisua ovat myös varsin hyvin istutettu kilpailukykyä ajatellen. Jalonen myös huo-

mauttaa, että kunta-ala on yleisen linjan muodostumisessa avainasemassa Suomen suurimpana 

sopimussektorina sekä henkilömäärältään että palkkasummaltaan mitattuna. EK:n Häkämie-

hen mukaan Suomessa palkansaajapuoli ei ole sitoutunut vientivetoiseen palkkamalliin. Häkä-

mies viittaa Ruotsiin, jossa Teollisuussopimus (Industriavtal) asetetaan, ja molemmat osapuo-

let vahtivat ja estävät sopimuksen ylitykset. Suomessa samankaltaista konsensusta palkanmuo-

dostuksesta ei Häkämiehen mukaan ole. 

 

Käytännössä Suomen palkanmuodostuksen malli on ollut melko lähellä Ruotsia kahdella viime 

neuvottelukierroksella, etenkin palkankorotusten katon osalta, mikäli katsotaan lopputulosta. 

Skedingerin (2016) mukaan Ruotsissa vientivetoinen avoin sektori asettaa palkankorotuksille 

merkin (märket), jota muilla sektoreilla ei tule ylittää. Palkankorotusten tason vahtiminen pe-

rustuu ammattiliittojen ja työnantajien väliseen koordinaatioon, ja kyseistä mallia on sovellettu 

Ruotsissa vuoden 1997 Teollisuussopimuksesta lähtien (Skedinger 2016, 15). Suomessa lop-

putulos onkin ollut Ruotsin kaltainen, mutta mekanismi tähän pääsemiseksi on erilainen. Hä-

kämiehen lausuntoa palkansaajapuolen sitoutumattomuudesta viennin avaukseen tukee neljän-

nen luvun neuvottelukierroksen analyysi, jossa huomattiin julkisen sektorin hoitajajärjestöjen 

tavoitelleen huomattavasti päänavaajaa korkeampia palkankorotuksia. Työmarkkinajärjestöjen 

keskinäisen koordinaation sijaan vientivetoinen palkkamalli onkin Suomessa lopulta toteutu-

nut pitkälti valtakunnansovittelijan kautta. 

 

Myös haastateltavat pitävät valtakunnansovittelijaa nykymallin takuuhenkilönä. Paperiliiton 

Vanhalan mukaan päänavaajaehdokkaat olisivat vähissä, mikäli sovittelija ei pitäisi yleisestä 

linjasta kiinni. Myös EK:n Häkämies huomauttaa valtakunnansovittelijan olleen vahvasti si-

toutunut viennin avaukseen viime neuvottelukierroksilla. JUKO:n Löfgrenin mukaan sovitte-

lijalla tulisi olla myös liikkumavaraa toimialan olosuhteiden huomioimiseksi. KT:n Jalonen 
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pitää yleisen linjan puolustamista sovittelijan perustehtävänä. Samalla Jalonen myös näkee so-

vitteluinstituutioon kohdistuneiden paineiden lisääntyneen liittomallissa: 

 

”Totta kai, kun on toimialakohtaiset neuvottelut, niin kyllä tietysti se luo enemmän painetta 

sovittelijan toimeen kuin keskitetty ratkaisu. Silloinhan oli monta kertaa, että vain muutama 

liitto tai toimiala irtaantui. Jokin AKT – oli niin kuin vakioasiakkaita, jotka tuli. Mutta nyt 

siellä saattaa olla jono pahimmillaan.” 

 

Palkanmuodostus keskitetyn sopimisen jälkeen on noudattanut pitkälti Traxlerin ja Mermetin 

(2003) mallineuvottelujen mukaista palkkakoordinaation mekanismia. Mallineuvotteluissa 

tietty sopimus tai neuvotteluyksikkö johtaa neuvottelukierrosta, ja asettaa mallin muille aloille 

(Traxler ja Mermet 2003, 238). Palkanmuodostuksen koordinaation mekanismi on muuttunut 

merkittävästi verrattuna keskitettyjen sopimusten aikaan, mutta vahva kansantaloudellinen 

koordinaatio on silti saavutettu.  

 

6.3 Palkkatasa-arvokysymys liittokohtaisessa sopimisessa 

 

Haastatteluaineisto tukee neljännen luvun analyysin huomiota palkkatasa-arvokysymyksen 

nousemisesta vahvasti esille liittomallissa. Saaren (2016) mukaan samapalkkaisuus määrittyy 

nykyään ensisijaisesti samana palkkana samasta työstä ilman samanarvoisuuden sisällyttämistä 

samapalkkaisuusperiaatteeseen. Saaren mukaan laajempana kehityksenä samapalkkaisuuden 

määrittelyssä on siirrytty pois tasaisen tulonjaon tavoitteesta kohti yksilöä korostavaa oikeis-

tokonservatiivista politiikkaa ja uusliberaalia markkinalogiikkaa (Saari 2016, 104). Sukupuol-

ten väliset palkkaerot ovat kaventuneet hitaasti, jos lainkaan, 2000-luvulla, kuten alla olevasta 

kuviosta huomataan. Liittomallin aikana vuodesta 2017 eteenpäin ei palkkaerojen osalta ole 

havaittavissa merkittäviä muutoksia, joskaan palkkaerot eivät ole myöskään kaventuneet. 
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Kuvio 2 Miesten ja naisten palkkakehitys Suomessa 2000–2020 (Suomen virallinen tilasto: 

ansiotasoindeksi 2021) 

 

Aineiston perusteella palkkatasa-arvokysymyksessä mielenkiintoista on, että näkemykset eivät 

noudata täysin työnantaja–työntekijä jakoa vaan hajontaa syntyy muita teemoja enemmän. 

Palkkatasa-arvokysymykset ovat nousseet liittomallissa esille etenkin julkisen sektorin ja 

kunta-alan neuvotteluissa, kuten neljännessä luvussa huomattiin. SAK:n Eloranta otti palkka-

tasa-arvokysymyksen itse esille yhtenä merkittävämpänä jännitteenä liittomallissa. Elorannan 

mukaan nykymallista puuttuvat joustavuudet, joilla alakohtaisia tarpeita kuten samapalkkaky-

symystä voitaisiin hoitaa. Elorannan mukaan keskustelua tästä ei ole käyty Suomessa ja työn-

antaja on myös ollut haluton sitä käymään. Eloranta huomauttaa lisäksi, että kolmikantaisesti 

on sitouduttu samapalkkaisuustavoitteisiin, joten sopimusjärjestelmässä tulisi myös olla ele-

menttejä sen saavuttamiseksi. Eloranta nostaakin esille tupojen tasa-arvo- ja naispalkkaerät, 

jotka poistuivat keinovalikoimasta keskitettyjen sopimusten lopettamisen myötä. 

 

Naisvaltaista JUKO:a edustava Löfgren näkee nykymallissa tarpeen ”täsmärahalle” palkka-

tasa-arvokysymyksen ratkaisemiseksi. Löfgrenin mukaan täsmäraha tulisi jakaa keskitetysti 

toimialan valtakunnantasolta, sillä paikallisten palkkaerien kautta ei olisi taattua, että palk-

kauksellisia epäkohtia korjattaisiin neuvotteluprosessin läpinäkyvyyden puutteiden vuoksi. 

Vastakkainasettelun suljetun ja avoimen sektorin välillä Löfgren näkee kulminoituneen kiky-

sopimukseen, jossa julkiselta sektorilta leikattiin lomarahoja, mutta jääneen työmarkkinoille 

myös sen jälkeen. Vastakkainasettelu on Löfgrenin mukaan jopa kiihtynyt, ja näkyy puheina 

liian laajasta julkisesta sektorista sekä vaatimuksina matalista palkoista julkisella sektorilla, 

kun palkat rahoitetaan verovaroin. Löfgren nostaa esiin myös aikaisemmat keskitetyt 
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valtakunnalliset julkisen sektorin palkkaohjelmat (kunpas ja valpas), joita ilman julkinen sek-

tori olisi Löfgrenin mukaan vielä nykyistä enemmän jäljessä. 

 

Metsäteollisuuden Jaatisen mukaan tilanne kilpailukyvyn osalta olisi nurinkurinen, mikäli jul-

kisesta sektorista tulisi palkkajohtaja. Jaatisen näkemyksen mukaan Suomessa julkinen sektori 

on liian suuri yksityisen sektorin kokoon nähden, joka näkyy suuressa työntekijämäärässä ja 

heikossa palkkakehityksessä. Samalla Jaatisen mukaan tilanne on kuitenkin huolestuttava jul-

kisen sektorin houkuttelevuuden näkökulmasta, mikäli palkat eivät ole kilpailukykyisiä. KT:n 

Jalosen mukaan kunta-alan työnantajan näkökulmasta laajempi yhteiskunnallinen palkkatasa-

arvotavoite ymmärretään, mutta kunta-alalla samasta työstä maksetaan sama palkka. Lähtö-

kohtana tulee Jalosen mukaan olla kuntien palkanmaksuvara. Kunta-alan palkkausjärjestel-

mien ollessa tasa-arvoisia, haluaa KT Jalosen mukaan edistää esimerkiksi tasapuolista ammat-

teihin jakautumista. 

 

EK:n Häkämies ja Paperiliiton Vanhala ovat varsinkin palkkatasa-arvon ratkaisuehdotuksis-

saan melko samoilla linjoilla. Vanhala näkee yhtenä ratkaisukeinona palkankorotusten jakami-

sen julkisen sektorin järjestöjen sisällä palkkaeroja kaventamalla tavalla palkkakuopat tunnis-

taen. Vanhalan mukaan ei ole kyse, etteikö nähtäisi julkisen sektorin työntekijöiden ansainneen 

palkkaansa, mutta vuoden 2007 toisinto, jolloin julkisen sektorin palkkoja nostettiin tuntuvasti 

ennen talouskriisiä, tulee välttää. Myös Häkämies nostaa samankaltaisen ajatuksen palkanko-

rotusten paikallisesta sopimisesta, jolloin voitaisiin palkkapotin sisällä edistää tasa-arvoa ja 

joidenkin ryhmien jälkeenjääneisyyttä palkoissa. Toisin sanoen avointa sektoria edustavien 

Häkämiehen ja Vanhalan ratkaisuehdotukset ovat täysin päinvastaiset kuin JUKO:n Löfgrenin, 

joka ei kannata paikallista ratkaisua vaan keskitettyä täsmärahaa kuten aikaisemmin todettiin. 

Näkemyserot aineiston perusteella avoimen ja suljetun sektorin välillä ovat siis ratkaisuehdo-

tuksienkin osalta suuria eikä yhtä selkeää näkemystä tilanteen parantamiseksi vaikuta työmark-

kinatoimijoilta löytyvän. 

 

Yhteistä haastateltaville oli näkemys viime neuvottelukierroksen kulminoitumisesta kilpailu-

kykysopimuksen 24 tunnin työajanpidennykseen, kuten neljännessä luvussa myös huomattiin. 

Kiky-tuntien roolista ei kannata vetää liian suuria johtopäätöksiä, sillä niin analyysin kuin haas-

tattelujen perusteella kyse oli yksittäisestä asiasta, jolla ei neuvottelujärjestelmän kanssa ole 

paljoa tekemistä. Toisaalta päänavaajan vahva rooli liittomallissa näkyi myös muiden alojen 

palkansaajien vaatimuksissa saada kiky-tunnit pois sopimuksista, kun tunnit 
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teknologiateollisuuden työntekijöiden työehtosopimuksesta poistuivat niin sanotusti ”ilman 

korvausta”. Päänavaajan aseman ollessa vahva kopioitiin lähes kaikilla aloilla omiin sopimuk-

siin sama palkankorotusprosentti sekä kiky-tuntien poisto. Paperiteollisuus oli tässä pieni poik-

keus, sillä juhannuksen seisokkia lyhennettiin vastaavasti 24 tunnilla, kuten Metsäteollisuuden 

Jaatinen myös toteaa haastattelussa.  

 

Päänavaajan vahva asema vaikuttaa suoraan palkkatasa-arvokysymykseen, sillä viimeistään 

valtakunnansovittelija on pitänyt huolen, ettei yleistä linjaa ylitetä. Päänavaajan instituution 

vahvuus vaikeuttaa tällöin esimerkiksi palkkatasa-arvokysymykseen vastaamista. Esimerkiksi 

päänavaajaa korkeammat palkankorotukset naisvaltaisille aloille vaikuttavat olevan vaikeasti 

saavutettavissa, mikäli muutoksia järjestelmän toimintatavoissa ei nähdä. Tällöin myös yleisen 

palkankorotuslinjan legitimiteetti saattaa kärsiä, eikä sitä tunnisteta kaikkien järjestöjen kesken 

yhtä vahvasti. Toistaiseksi vaikuttaakin siltä, ettei työmarkkinatoimijoiden kesken ole yhteis-

ymmärrystä, kuinka palkkatasa-arvokysymykseen pitäisi vastata liittokohtaisen sopimisen ai-

kana eikä uusia työkaluja asian ratkaisemiseksi ole vielä syntynyt.  

 

6.4 Muutokset keskusjärjestöjen toiminnassa ja kolmikantakorporatis-

missa 

 

Tässä alaluvussa käsitellään työmarkkinapoliittisia muutoksia keskitetyn sopimisen jälkeen, 

jotka liittyvät työmarkkinakeskusjärjestöjen toimintaan. KT:n Jalonen nostaa yhtenä merkittä-

vimpänä muutoksena liittomalliin siirryttäessä keskusjärjestöjen roolin ja samalla valta-ase-

man muutoksen. Järjestöjen toiminnasta on hävinnyt työehtosopimusten tekeminen kokonaan 

ja valtaa voi täten nähdä siirtyneen jäsenliitoille. Työlainsäädännön, sosiaaliturvan sekä eläke-

järjestelmän kehittäminen kaksikannassa sekä kolmikannassa on kuitenkin jäänyt edelleen kes-

kusjärjestöjen toiminta-alueelle. Muutos on tästä huolimatta merkittävä, sillä myös lainsäädän-

nön valmistelu on liittomallissa eriytetty työehtosopimisesta, kun keskitettyjen sopimusten 

tupo-aikana kummatkin kulkivat usein käsi kädessä. 

 

Etenkin SAK:n Eloranta korostaa keskusjärjestöjen välisessä yhteistyössä tapahtuneita muu-

toksia. Elorannan mukaan kompromissien löytäminen kolmikannassa on muuttunut hankalam-

maksi työehtosopimisen ja työlainsäädännön eriytymisen myötä: 
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”Kun asiat tulevat yksitellen, niin silloin on vaikeampi löytää yhteistä näkemystä niistä asi-

oista. Ennen, kun oli laajempi paketti, niin oli useampia elementtejä, joista voitiin niin kuin 

kombinoida. Nyt kun tulee aina asia kerrallaan, niin kannat ovat aika selkeästi olemassa, 

ja niistä liikkuminen on todella vaikeata. Siinä mielessä tämä jähmettää tätä järjestelmää 

eikä joustavoita.” 

 

JUKO:n Löfgrenin näkemys asiasta on hyvin samankaltainen. Löfgren näkee lainsäädännön 

kautta tapahtuneen työelämän kehittämisen latistuneena. Kolmikannassa tehtävät muutokset 

ovat Löfgrenin mukaan pieniä, sillä tupojen jälkeen ”kaupankäynnin mahdollisuudet” ovat hä-

vinneet liittomalliin siirryttäessä. KT:n Jalosen mukaan yksittäisistä lainsäädäntöhankkeista ei 

tulisi tehdä johtopäätöksiä. Jalonen nostaa onnistumisena esiin esimerkiksi työmarkkinajärjes-

töjen sopimat väliaikaiset koronamuutokset työttömyysturvaan ja työlainsäädäntöön. Samalla 

Jalonen huomauttaa, että myös kolmikannan tulee elää ajassa, ja sillä täytyy olla myös tulos-

vastuuta. Haastateltavista Jaatinen ja Häkämies eivät nostaneet keskusjärjestöjen välisessä so-

pimisessa tapahtuneita muutoksia erityisesti esille merkittävänä muutoksena keskitetyn sopi-

misen jälkeen. EK:n Häkämies nostaa kuitenkin esiin, että EK:n tekemä sääntömuutos oli mer-

kittävä järjestelmämuutos, jonka kanssa työntekijäpuoli yhä kipuilee eikä ole Häkämiehen mu-

kaan pystynyt täysin sopeutumaan uuteen asetelmaan: 

 

”Kyllä sillä [sääntömuutoksella] on iso tällainen taustavaikutus, eli viikoittain törmään sii-

hen. ---- Usein sanotaan: ”Miksi tämä yksi vaihtoehto otettiin pois?” ja ”Kun EK poistui 

pöydistä” ja niin edelleen. Suruaika on vielä käynnissä, sitä ei ole niin kuin henkisesti rea-

lisoitu. Tämä ei ole mitään syyttämistä, vaan oikeasti törmään lähes joka neuvottelussa, kun 

meillä on järjestöjen kanssa, niin jollain tavalla. Ei se ole raivokasta tai aggressiivista, 

mutta sellaisia toteamuksia.” 

 

Mikäli tarkastellaan viimeaikaisten kolmikantaisten lainsäädäntöhankkeita valmistelevien työ-

ryhmien tuloksia, eivät tulokset ole mairittelevia. Valmistelu näissä on tapahtunut ministeriöi-

den alaisissa kolmikantaisissa työryhmissä. Niin sanotun eläkeputken eli työttömyysturvan li-

säpäivien osalta työmarkkinajärjestöt eivät syksyllä 2020 päässeet sopuun, vaan maan hallitus 

teki lopulta päätöksen eläkeputken poistosta. Työttömyysturvan uudistamista käsitellyt työ-

ryhmä löysi keväällä 2021 sovun työssäoloehdon uudistamisesta, mutta muista asioista yhteistä 

säveltä ei löytynyt. Viimeisimpänä paikallisen sopimisen edistämistä käsitellyt työryhmä ei 

myöskään päässyt yhteisymmärrykseen. Yhtenä syynä Työ- ja elinkeinoministeriön muistiossa 
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mainitaan ”heikentynyt näkyvyys tuleviin työehtosopimusratkaisuihin teollisuudessa”, jolla 

viitattaneen Teknologiateollisuus ry:n päätökseen eriyttää työehtosopimustoiminta (Nieminen 

ja Kopra 2021, 5). Toisaalta tulee myös muistaa, että työttömyysturvan väliaikaisista muutok-

sista työmarkkinakeskusjärjestöt pääsivät nopeasti sopuun koronapandemian rantauduttua 

Suomeen keväällä 2020. 

 

Mikäli kolmikannan tulokset jatkavat samaa rataa kuin viimeisen vuoden aikana, eivätkä työ-

markkinaosapuolet löydä yhteisiä kompromisseja, on mahdollista, että korporatismin rooli 

Suomessa heikkenee. Arend Lijphartin mukaan korporatistinen intressien edustuksen järjes-

telmä on koordinoitu ja kompromisseihin taipuvainen (Lijphart 1999, 171). Siaroffin korpora-

tistisen talouden ideaalimalliin kuuluu osana konsensus talous- ja sosiaalipolitiikasta kolmi-

kannan kesken (Siaroff 1999, 178). Valtion tunnustaessa työmarkkinatoimijat, odottaa se myös 

pystyvänsä edistämään omia tavoitteitaan korporatismin toimijoiden kautta (Schmitter 1974, 

93–94). Aikaisempi keskitetty työmarkkinajärjestelmä Suomessa täyttää lähes kaikki korpora-

tismin teoreetikoiden mallien piirteet aina konsensuksesta ja työmarkkinajärjestöjen merkittä-

västä valta-asemasta vahvasti keskitettyihin palkkaneuvotteluihin saakka. Mikäli järjestelmän 

koordinaatio heikkenee, neuvottelut hajautuvat sekä konsensus ja kompromissihalukkuus vä-

henevät, voidaan korporatismin nähdä heikkenevän ja työmarkkinaintressien edustus saattaa 

muuttua pluralistisempaan suuntaan. Tällöin kyseessä olisi Suomen poliittisen järjestelmän 

kannalta valtava muutos, sillä työmarkkinajärjestöjen ja täten korporatismin rooli on ollut yh-

teiskunnassa erittäin vahva kuten tutkimuksessa on useasti aikaisemmin osoitettu. 

 

6.5 Muut työmarkkinapoliittiset muutokset 

 

Tässä luvussa käsitellään haastatteluissa esille nousseita seikkoja, jotka esiintyvät aineistossa, 

mutta eivät yhtä vahvasti kuin muiden alalukujen teemat. Hieman muista haastateltavista poi-

keten Paperiliiton Vanhala pitää neuvottelutavassa tapahtunutta muutosta yhtenä merkittävim-

pänä keskitetyn sopimisen jälkeisen ajan muutoksena. Vanhalan mukaan kahdella viime kier-

roksella ei ole enää neuvoteltu vaan ajettu läpi tavoitteita. Vanhalan mukaan on siirrytty aikaan, 

jossa ”halutaan hakea vain 6–0 voittoja, ehkä puolin ja toisin, eikä sitä sopimusta”. Myös 

JUKO:n Löfgrenin mukaan keskinäinen luottamus ja kunnioitus ovat heikentyneet, ja samalla 

on tapahtunut poteroitumista. Löfgrenin mukaan luottamuksellisuuden ilmapiirin parantami-

nen on mahdollista ainoastaan asioiden kautta. 
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Kuvio 3 Työtaisteluissa menetetyt työpäivät Suomessa 2000–2020 (Suomen virallinen tilasto: 

työtaistelutilasto 2021) 

 

Tilastojen mukaan työtaisteluissa menetettyjen työpäivien määrä on kasvanut vuodesta 2017 

eteenpäin, jolloin myös siirryttiin liittokohtaiseen sopimiseen. Kausaalisuhdetta työmarkkina-

järjestelmän kanssa ei pyritä esittämään, mutta trendi vaikuttaisi olevan nouseva. Kuviossa 

vuonna 2005 näkyvä suuri piikki menetetyissä työpäivissä selittyy metsäteollisuuden suurella 

työsululla. Suurin osa työtaisteluista on koskenut alan työehtosopimusta. Vuonna 2019 89 pro-

senttia työtaisteluista koski alan työehtosopimusta, ja vuonna 2020 93 prosenttia. Vuosien 

2019–2020 työtaistelut liittyvät lähes kaikki käynnissä olleeseen neuvottelukierrokseen. ja yh-

teenlaskettuna menetettyjen työpäivien määrä näinä vuosina oli 554 213 eli todella korkea. 

(Työtaistelutilasto 2021.) Liittotason sopiminen ei siis vaikuta ainakaan vähentäneen työehto-

sopimiseen liittyviä työtaisteluita vaan pikemminkin päinvastoin.  

 

Paperiliiton Vanhala näkee neuvottelukulttuurin ohella riitojen määrän kasvua merkittävim-

pänä muutoksena keskitetyn sopimisen jälkeen. Myös KT:n Jalosen mukaan nykyinen liitto-

malli altistaa enemmän työmarkkinahäiriöille, sillä aikaisemmin keskitetyn ratkaisun saavut-

tamisen jälkeen liitot vain veivät sopimuksen maaliin. EK:n Häkämies ja Metsäteollisuuden 

Jaatinen pitävät vuoden 2019 liittokierroksen ongelmia ja seuranneita työriitoja etenkin kilpai-

lukykysopimuksen työaikakysymyksen myötä syntyneinä. Liittyen KT:n Jalosen kommenttiin 

kilpailukykysopimuksen työajanpidennyksen kaltaisten kysymyksien voi nähdä aiheuttavan 

liittomallissa enemmän ongelmia. Keskitetyssä mallissa asia olisi kenties sovittu keskusjärjes-

töjen kesken, ja päätös olisi viety liittojen välisissä työehtosopimuksissa maaliin. Liittomallissa 
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vuoden 2019–2020 neuvottelukierroksella jokainen sopimusala pyrki vuorotellen saamaan 

neuvotteluissa kiky-tunnit pois työehtosopimuksista, jolloin yksi ja sama asia saattaa aiheuttaa 

työmarkkinahäiriöitä useaan kertaan. 

 

Haastatteluaineistossa korostuu lisäksi yhteisen taloustiedon ja tilannekuvan tuottaminen työ-

ehtosopimusneuvotteluja varten. Palkansaajapuolen haastateltavista SAK:n Eloranta ja 

JUKO:n Löfgren korostavat yhteisen tilannekuvan luomisen kannalta negatiivisena EK:n läh-

töä Valtioneuvoston kanslian asettamasta tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnasta 

(tukuseto). Elorannan mukaan ei täten ole yhteistä paikkaa, jossa taloustilannetta käytäisiin 

läpi. Löfgrenin mukaan yhteisesti hyväksytyn talousdatan puutteen vuoksi talouden tilanneku-

van muodostaminen toimialoilla näyttää olevan vaikeaa. Viimeisimmän tukuseton toimikausi 

päättyi joulukuussa 2020, jonka jälkeen uutta toimikuntaa ei asetettu. Toimikunnan tehtävänä 

on ollut laatia selvityksiä ja laskelmia kansantalouden ja tulojen kehityksestä, sekä seurata työ-

markkinaratkaisujen toteutumista ja ratkaisujen vaikutuksia kustannuskilpailukykyyn ja työ-

markkinoiden toimivuuteen liittyen (Valtioneuvoston kanslia 2016). Viitaten neuvottelukult-

tuurin muutokseen ja Metsäteollisuuden irtaantumiseen, olisi työmarkkinoilla Paperiliiton 

Vanhalan mukaan tarvetta yhteiselle isolle pöydälle, jossa keskusjärjestötason johtajat toimi-

sivat rauhoittavana elementtinä työmarkkinoilla. 

 

Työnantajapuolen haastateltavat puolestaan korostavat Suomen pankin roolia taloustiedon 

tuottajana työmarkkinaneuvotteluja varten. Metsäteollisuuden Jaatisen mukaan Suomen 

pankki tuottaa jo nyt kustannuskilpailukykylaskelmia työmarkkinaneuvotteluja varten, eikä 

näe tarvetta uusille tiedontuottajille. Jaatisen mukaan avainasemassa ei ole uusien rakenteiden 

luominen vaan kyky ja halu tehdä. Esimerkiksi Akava yhdessä muun muassa JUKO:n kanssa 

on ehdottanut sovittelijan toimiston yhteyteen perustettavaksi puolueetonta talousyksikköä 

tuottamaan talous- ja palkkatietoa yhteisen taloudenkuvan pohjustamiseksi (Akava 2021).  

 

EK:n Häkämiehen mukaan yhteinen tilannekuva on neuvottelujen kannalta tärkeää. Myös Hä-

kämies nostaa esiin Suomen pankin roolin taloustiedon tuottajana, ja kokee että Suomen pankki 

on arvovallaltaan jo valmis. Häkämiehen mukaan on ollut melko vahva tunne, että Suomen 

pankki on myös hyväksytty kaikkien tahojen toimesta. KT:n Jalonen nostaa myös Suomen 

pankin kutsumana laajalla kokoonpanolla käydyt tilannekuvakeskustelut. Jalosen mukaan kes-

kustelua on hyvä käydä, ja sitä pitäisi olla jopa suhteessa enemmän. Verrattuna Ruotsiin 
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talouden yhteinen tilannekuva työmarkkinajärjestöjen kesken on Suomessa Jalosen mukaan 

hieman väljempi eli näkemyserot ovat suurempia. 

 

6.6 Työehtosopimusjärjestelmän hajautuminen ja katsaus tulevaisuuteen 

 

Viimeinen teema koskee työehtosopimusjärjestelmän hajautumista sekä tulevaisuutta, niin työ-

ehtosopimisen kuin laajemmin työmarkkinapolitiikan ja korporatistisen työmarkkinajärjestel-

män suhteen. 

 

Keskitetyn sopimisen lopettamisen myötä ilmiselvä muutos oli työehtosopimusjärjestelmän 

hajautuminen liittotasolle. Tämän jälkeen viimeisen vuoden aikana hajautumiskehitys on vah-

vistunut ja sopiminen on hajautumassa metsäteollisuudessa ja myös osittain teknologiateolli-

suudessa yritystasolle. Mielenkiintoinen yksityiskohta aineistossa liittyen Metsäteollisuus ry:n 

päätökseen lopettaa työehtosopimustoiminta on, että yksikään haastateltavista ei haastattelui-

den aikaan helmi-maaliskuussa 2021 uskonut muiden työnantajajärjestöjen seuraavan Metsä-

teollisuutta ennen syksyllä 2021 alkavaa neuvottelukierrosta. Haastatteluaineisto alleviivaa 

Teknologiateollisuuden päätöksen yllättävyyttä. Haastateltavien mukaan olisi ollut odotetta-

vissa, että metsäteollisuuden neuvotteluita seurataan tarkasti ja niihin kohdistuu suuri mielen-

kiinto, mutta tässä vaiheessa muut eivät vielä olisi valmiita luopumaan työehtosopimuksista. 

Työmarkkinoiden keskeisten toimijoiden näkemykset kuvaavat hyvin kuinka yllättäviä kään-

teitä työmarkkinoilla on viime aikoina nähty. Haastateltavista Paperiliiton Vanhala kuitenkin 

ounasteli Teknologiateollisuuden irtioton mahdollisuutta tulevaisuudessa, vaikka se lopulta to-

teutuikin Vanhalan odottamaa aikaisemmin. Vanhalan mukaan mahdollisen irtautumisen taus-

talla olisi ideologisia syitä: 

 

”Se mitä Nalle [Björn Wahlroos] sanoi, hajotetaan EK niin SAK sulaa – hajotetaan Metsä-

teollisuus niin Paperiliitto sulaa ja siltä osin sulaa myös sopimuspinnat Teollisuusliittoon. 

Ja Minna Helle [Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja] katsoo, koska saa syötettyä 

omilleen saman, niin silloin sulaa Teollisuusliiton valta. Se ei ole vahinkoa, vahvaa ideolo-

gista ajattelua.” 

        

Paikallinen sopiminen ja paikallisuus työehdoista sovittaessa on ollut vahvasti esillä viime ai-

koina, ja korostuu myös haastatteluaineistossa. Paikalliseen sopimiseen liittyvä keskustelu on 
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monitahoista, eikä aina ole täysin selvää, mitä paikallisella sopimisella tarkoitetaan, vaan vaih-

toehtoja on monia. Yleisimmin paikallinen sopiminen tarkoittaa työehtosopimuksen pykälistä 

toisin sopimista, eli työehtosopimuksen määräyksistä voidaan poiketa paikallisesti sopimalla. 

Toisaalta paikallisella sopimisella voidaan tarkoittaa myös työehtojen täydellistä työpaikalla 

tai yrityksessä sopimista. Viimeaikojen debatti on keskittynyt etenkin paikallisen sopimisen 

mahdollisuuksien laajentamiseen järjestäytymättömiin, eli työnantajajärjestöihin kuulumatto-

miin yrityksiin. EK:n Häkämiehen mukaan paine paikallisen sopimisen lisäämiseksi on kova 

ja mikäli asiassa ei edetä, ovat irtiotot myös mahdollisia. Häkämiehen viesti ay-liikkeelle on 

työehtosopimustien luistavoittaminen. Jo aikaisemmin mainittu työryhmä ei löytänyt yhteistä 

säveltä paikallisen sopimisen edistämisestä (Nieminen ja Kopra, 2021). Toisaalta Häkämies 

huomauttaa, että kaikki alat eivät näe tarvetta paikallisen sopimisen lisäämiselle, käyttäen esi-

merkkinä matkailu- ja ravintola-alaa ja harmaan talouden torjuntaa. Saman esimerkin MaRa-

aloista nostavat myös Paperiliiton Vanhala ja Metsäteollisuuden Jaatinen. 

 

Yhteistä Metsäteollisuuden, Teknologiateollisuuden ja EK:n irtaantumisille on muutoksen ta-

pahtuminen sääntömuutoksien kautta. Luvussa 6.1 hyödynnettyä Mahoneyn ja Thelenin (2010) 

teoriaa institutionaalisesta muutoksesta sääntöjen korvaamisella voidaan soveltaa myös Met-

säteollisuuden ja Teknologiateollisuuden päätöksiä tarkastellessa. Haastatteluaineistossa nä-

kyy selkeä kahtiajako esimerkiksi Metsäteollisuuden päätökseen liittyen: työantajapuoli näkee 

irtaantumisen loogisena, kun työehtosopimusjärjestelmä ei vastannut yritysten tarpeisiin, ja 

palkansaajapuoli puolestaan järjestelmän hajottamisena. Mahoneyn ja Thelenin mallissa kor-

vaamista tapahtuu yksipuolisten sääntömuutosten myötä ja ehtona on vastapuolen heikko veto-

oikeus, joka heijastuu myös JUKO:n Löfgrenin näkemyksessä: 

 

”Tästä se yhteinen tahtotila ja yhteinen käsikirjoitus puuttuu täysin. Tässä nyt vähän men-

nään ajopuuna. Työnantajatkin tekevät jonkin päätöksen, mutta sen päätöksen vaikutukset 

– niin ei ne ole heille itsellekään ihan selvät, että eivät he tiedä pääsevätkö he tavoittee-

seensa sitäkään kautta. Puhumattakaan, että palkansaajat voisivat siihen olla vaikutta-

massa, että minkälainen se päätös on. Siihen vaan sitten ajaudutaan. Tämä on tässä ajassa 

sellainen leimallinen juttu.” 

 

Viime vuosina sopiminen on siirtynyt työnantajapuolen päätösten myötä melko johdonmukai-

sesti alemmalle tasolle: ensin keskitetyistä sopimuksista liittotasolle, ja nyt osalla toimialoista 

liittotasolta yritystasolle. Joidenkin henkilöstöryhmien osalta ollaan yrityksissä siirtymässä jo 
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yksilölliseen sopimiseen aikaisemman valtakunnallisen työehtosopimuksen sijasta (Ammatti-

liitto Pro). Työehtosopimisen hajautuminen on ollut historiallisesti tarkasteltuna nopeaa. Muu-

tosten nopeudesta päätellen vaikuttaa keskitetyn sopimisen lopettaminen avanneen kenties jo 

pidemmän aikaa taustalla kyteneet muutostoiveet ainakin työnantajajärjestöjen osalta.  EK:n 

Häkämies huomauttaakin keskitetyistä sopimuksista luopumisen olleen askel kohti paikallista 

sopimista: 

 

”Kyllä nämä ihan parit on, että keskitetystä luopuminen – koska kyllä me nähdään, on niin 

kuin askel tähän [paikallisen sopimisen] suuntaan, ja nähdään että tämä liittovaihe on niin 

kuin tietyllä tavalla liudentuma, jos tässä paikallisessa sopimisessa onnistutaan. Mutta, 

jotta paikallisessa sopimisessa onnistutaan niin se tietysti edellyttää sellaista luottamusta, 

jota nämä tes-osapuolet voivat kyllä luoda.” 

 

Paul Jonker-Hoffrénin (2019) mukaan keskitetyn sopimisen lopettaminen aiheutti suomalai-

sessa työehtosopimusjärjestelmässä keskitetyn hajautumisen prosessin vuoden 2016 kilpailu-

kykysopimuksen jälkeen (Jonker-Hoffrén 2019, 197). Samalla myös paikallisuus on korostu-

nut, sillä palkanmuodostusta on yhä useammin siirtynyt paikalliselle tasolle, mutta ammatti-

liittojen vallan ei silti voida nähdä heikentyneen, sillä liitot määrittävät paikallisten neuvotte-

luiden säännöt ja suhteen toimialakohtaiseen työehtosopimukseen (Jonker-Hoffrén 2019, 213). 

ETLA:n tutkimuksen mukaan jo vuosina 2005–2013 Suomessa yleistyivät paikalliset palkan-

korotuserät (Kauhanen, Maczulskij ja Riukula 2020, 25). Häkämiehen näkemys askeleesta 

kohti paikallisuutta saa toisin sanoen tukea myös tutkimuskirjallisuudesta. 

 

Voidaanko EK:n sääntömuutoksen ja keskitetyn sopimisen lopettamisen myötä nähdä alkaneen 

uusi, kohti paikallisuutta menevä polku suomalaisessa työehtosopimisessa? Kuten luvussa 5.1 

todettiin, keskitetyn sopimisen lopettamisen taustalla vaikuttivat strategiset syyt, joten voi-

daanko strategian myötä syntynyttä kehitystä pitää polkuriippuvuuden teorian mukaisena pol-

kuriippuvuutena? Vuonna 2016, kun EK teki sääntömuutoksensa, ei ollut erityistä ulkoista 

shokkia tai epävarmuuden tilaa, jolloin historiallinen tapahtuma olisi laukaissut uuden deter-

ministisen ketjun. Vuonna 2016 EK:n hallituksessa päätettiin itsenäisesti sääntömuutoksesta. 

Polkuriippuvuuteen olennaisesti kuuluva kriittisten pisteiden teoria selittää muutosta heikosti, 

vaikka suomalaisilla työmarkkinoiden voidaan perustellusti sanoa olevan murroksessa. Keski-

tetyn sopimisen lopettaminen avasi oven kehitykselle kohti liittotasoa ja täten myös paikallista 
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tasoa, mutta nimenomaan strategian rooli vaikuttaa olleen vahva niin EK:n kuin Metsäteolli-

suuden ja Teknologiateollisuuden päätöksissä. 

 

Mahoneyn (2000) mukaan itseään vahvistavassa ketjussa uutta institutionaalista asetelmaa seu-

raa uutta instituutiota vahvistava ja uusintava deterministinen kaava (Mahoney 2000, 535). Tä-

män mukaan uutta institutionaalista asetelmaa, eli liittotason sopimista, olisi tullut seurata liit-

totason instituutiota vahvistava ketju. Kuitenkin vain kahden neuvottelukierroksen jälkeen 

myös liittokohtainen sopiminen rakoilee, ja osalla aloista ollaan kuten jo aikaisemmin sanottua 

siirtymässä yrityskohtaiseen sopimiseen. Kenties olennaisempaa työmarkkinajärjestelmän tu-

levaisuuden osalta on pohtia, syntyykö valtakunnallisen työehtosopimisen irtiotoista itseään 

vahvistava ketju, jossa yhä useampi työnantajajärjestö irtaantuu liittotason työehtosopimisesta. 

Suomalaisilla työmarkkinoilla saatetaan juuri nyt olla risteyskohdassa: jatkuuko hajautumiske-

hitys voimakkaana vai säilyttävätkö työmarkkinajärjestöt valta-asemansa. Metsäteollisuuden 

Jaatisen mukaan yksilöllinen sopiminen tulee olemaan tulevaisuutta digitalisaation ja proses-

sien tehostumisen tehdessä työtehtävistä entistä yksilöllisempiä. Jaatinen näkee, että työehto-

sopimusjärjestelmän suunta on kohti paikallisempaa, yksilökohtaista sopimista: 

 

”Sopiminen on matkalla keskitetystä yksilötasolle, ja nyt ollaan tilanteessa, jossa jotkut ovat 

liittotasolla ja jotkut ovat menossa yrityskohtaiseen. --- Mutta se matka milloin ollaan täysin 

yksilöllisissä, kokonaan ilman työehtosopimuksia, niin se ei ole ihan näköpiirissä. Taval-

laan, jos pitää miettiä kumpaan suuntaan ollaan menossa, ollaanko menossa täysin keski-

tettyyn vai täysin yksilölliseen, niin ollaan menossa täysin yksilölliseen suuntaan, mutta tosi 

hidasta vauhtia. Ja nämä kaikki vaiheet ovat askelia siinä.” 

 

Neuvottelujärjestelmän hajautumisen myötä palkanmuodostus ja makrotaloudellinen koordi-

naatio tulevaisuudessa herättävät kysymysmerkkejä. Etenkin eurojäsenyyden myötä palkka-

koordinaation merkitys korostuu Suomessa, sillä viennin vauhdittamiseksi käytetty devalvaa-

tio ei ole keinovalikoimassa, joten etenkin viennin kilpailukyvyn näkökulmasta koordinaatiolla 

on suuri merkitys. Traxlerin ja Mermetin (2003) mukaan koordinaation edellytys on työnteki-

jöitä ja työnantajia edustavien liittojen väliset neuvottelut. Yrityskohtaisilla neuvottelutulok-

silla ei ole samanlaista taloudellista vaikutusta kuin laajoilla useita työnantajia sisältävillä neu-

vottelutuloksilla eikä valtio ole myöskään kiinnostunut toimimaan kolmikannassa työmarkki-

najärjestöjen vähäisen vaikuttavuuden vuoksi (Traxler ja Mermet 2003, 233). Andrea Garneron 

(2020) mukaan koordinoidut, joko keskitetyt tai hajautetut neuvottelujärjestelmät ovat 
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yhteydessä korkeampaan työllisyysasteeseen, haavoittuvien ryhmien parempaan integraatioon 

sekä alhaisempiin palkkaeroihin (Garnero 2020, 12–13). Garnero vertaili tutkimuksessaan 36:n 

OECD-maan neuvottelujärjestelmiä ja näiden yhteyttä työllisyyteen, työttömyyteen sekä palk-

kaeroihin. Myös ETLA:n tuoreessa raportissa todetaan koordinoitujen neuvottelujärjestelmien 

olevan yhteydessä korkeaan työllisyysasteeseen ja pienempiin palkkaeroihin (Kauhanen ja Ne-

vavuo 2021, 23). Esimerkiksi Ruotsin palkanmuodostusmallia, jossa työehtosopimuksien kat-

tavuus on laaja, mutta useat seikat jätetään paikalliselle tasolle sovittavaksi, on kutsuttu usein 

koordinoiduksi hajautetuksi palkkamalliksi (Kauhanen 2015). Jää nähtäväksi, kuinka neuvot-

telujen ja palkanmuodostuksen koordinaatio onnistuu jatkossa, jos hajautumiskehitys jatkuu 

voimakkaana. 

 

Työehtosopimuksista siirtyminen yrityskohtaisiin sopimuksiin saattaa aiheuttaa myös merkit-

täviä muutoksia yksittäisille palkansaajille. Metsäteollisuudessa esimerkiksi UPM on ilmoitta-

nut, ettei se tee tulevaisuudessa yrityskohtaista työehtosopimusta toimihenkilöille, vaan neu-

vottelee toimihenkilöiden työehdoista jatkossa yksilökohtaisesti (Ammattiliitto Pro 2021). Ky-

symyksiä herättää myös esimerkiksi työriitojen sovittelu. Suomessa on ainoastaan yksi päätoi-

minen valtakunnansovittelija, Vuokko Piekkala. Nykyisin työriitoja sovitellaan järjestöjen kes-

ken, joten yrityskohtaisessa sopimisessa tulisi sovittelujärjestelmä myös uudistaa. 

 

Haastateltavien mukaan on selvää, etteivät keskitetyt sopimukset ole tekemässä paluuta Suo-

men työmarkkinoille. Sääntömuutoksia on toki mahdollista tehdä jatkossakin ja toistaiseksi 

vasta kaksi työnantajajärjestöä on irtautunut valtakunnallisesta työehtosopimisesta, toinen 

näistäkin puoliksi. Selvää on, että tulevina vuosina työehtosopimuksien määrä Suomessa tulee 

kasvamaan ja neuvottelujärjestelmä hajautumaan, kun yhden toimialakohtaisen työehtosopi-

muksen sijaan neuvotellaan lukuisia yrityskohtaisia sopimuksia. SAK:n Eloranta näkee mah-

dollisena Suomen siirtymisen kohti keskieurooppalaista työmarkkinamallia, jossa korporatis-

min rooli on heikko, mikäli työnantajajärjestöt jatkossa laajemmin irtaantuvat työehtosopimuk-

sista ja järjestelmä hajautuu voimakkaasti: 

 

”Silloin tietysti siirrytään ehkä tällaiseen keskieurooppalaiseen malliin, jossa julkinen sek-

tori on se, jossa on työehtosopimuksin suojattu porukka, ja muu kenttä on tällaista enemmän 

ja vähemmän villiä, jossa tehdään liittokohtaisia sopimuksia, ja nekin sitten välillä voimalla 

sinne. Ja silloin tietysti ay-liikkeen ja työmarkkinajärjestelmän muu yhteiskunnallinen vai-

kuttavuus on aivan jotain muuta kuin se on tänä päivänä. Me olemme sitten ehkä samassa 
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roolissa, kuin joku Suomen Kennelliitto – ei ole legitimiteettiä sitten sanoa isompiin asioihin 

sen jälkeen oikein yhtään mitään.”  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Työehtosopiminen ja työmarkkinapolitiikka Suomessa ovat murroksessa. Vuosikymmenten 

institutionaalisesti vakaan ajanjakson jälkeen muutokset ovat viime vuosina seuranneet toinen 

toistaan. Vakaa ajanjakso, jota kuvaavat laajat keskusjärjestöjen kesken solmitut keskitetyt so-

pimukset, kesti vuoden 1968 ensimmäisestä tuposta vuoden 2016 kilpailukykysopimukseen 

asti. Tämän jälkeen on viidessä vuodessa siirrytty ensin liittotason sopimuksiin ja osalla toimi-

aloista ollaan syksyllä 2021 siirtymässä yrityskohtaisiin sopimuksiin. Liittokohtainen sopimi-

nen vaikuttaakin olleen välivaihe vielä suurempien muutosten edellä. Yhteistä muutoksille pois 

keskitetystä sopimisesta ja viimeisimpänä liittotason sopimisesta on ollut niiden kumpuaminen 

työnantajajärjestöjen päätöksistä. Myös mekanismi, jolla työehtosopimisesta on irtauduttu eli 

sääntömuutokset, on toistunut työnantajajärjestöjen päätöksissä. Bergholmin ja Bielerin (2013) 

mukaan työmarkkinoiden muutokset ovat Suomessa olleet luonteeltaan inkrementaalisia vah-

van konsensuksen takia. Viimeisen vuoden aikana nähdyt muutokset ovat olleet äkillisiä ja 

kaukana inkrementaalisesta, mikä saattaisi viitata myös konsensuksen heikkenemiseen työ-

markkinajärjestelmän yhteisen kehittämisen osalta. 

 

Tutkimuksessa havaitaan, keskitetyn sopimisen lopettaminen on muuttanut työehtosopimus-

järjestelmää institutionaalisesti hajanaisemmaksi: työehtosopimusneuvottelut käydään tällä 

hetkellä liittokohtaisesti ja jatkossa myös yhä useammin yrityskohtaisesti. Varsinkin yritys-

kohtaisen sopimisen yleistyminen ja valtakunnallisista työehtosopimuksista irtaantuminen 

saattavat jatkossa hajauttaa työehtosopimusjärjestelmää huomattavasti. Samalla työlainsäädän-

nön ja esimerkiksi sosiaaliturvan kehittäminen on työehtosopimisesta erillään ja kolmikan-

nassa lainsäädäntöä kehitetään asia kerrallaan laajojen kokonaisuuksien sijasta. Verrattuna laa-

joihin kokonaisuuksiin keskitetyn sopimisen aikana, työmarkkinamallin hajautuminen on ollut 

voimakasta ja vahvistunut viime vuosina, eikä käännettä vastakkaiseen suuntaan ole näköpii-

rissä. 

 

Työehtosopimisen ja korporatismin historiaan peilattuna vaikuttaa kenties siltä, että työnanta-

japuolen pitkäaikainen kipuilu keskitetyn sopimisen kanssa oli päässyt patoutumaan, ja nyt 

muutoksia nähdään kiihtyvällä tahdilla keskitetyn sopimisen tultua tiensä päähän. Tästä huoli-

matta on tulevaisuuden osalta ilmassa enemmän kysymysmerkkejä kuin vastauksia. Työehto-

sopimusjärjestelmän hajautumisen myötä esimerkiksi neuvotteluiden kansantaloudellinen 
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koordinaatio ja työriitojen sovittelujärjestelmä saattavat tarvita uudenlaista tukea. Traxlerin ja 

Mermetin (2003) mukaan neuvottelutulosten kansantaloudellisen koordinaation edellytyksenä 

on työmarkkinajärjestöjen kesken käytävät laajat, samanaikaisesti useita työnantajia koskevat 

työehtosopimusneuvottelut. 

 

Tutkimuksessa havaitaan, että työehtosopimusjärjestelmän institutionaalisia muutoksia selittä-

vät etenkin toimijoiden eli tässä tapauksessa työnantajajärjestöjen strategiset valinnat. EU-jä-

senyyden ja yhteisvaluutta euron merkitys nousee myös vahvasti esille, vaikka merkittäviä 

muutoksia nähtiinkin vasta 2010-luvun puolivälissä. Työmarkkinaosapuolet vaikuttavat myös 

näkevän työmarkkinajärjestelmän roolin hieman eri tavoin: työntekijäpuoli korostaa järjestel-

män yhteiskunnallista ja yhteiskuntarauhaa ylläpitävää roolia, kun taas työnantajapuolella ko-

rostuu instrumentaalinen näkemys, jolla turvataan ja parannetaan edellytyksiä esimerkiksi yri-

tysten kilpailukyvyn osalta. 

 

Muutosten syntyä selittää osaltaan myös työmarkkinajärjestelmän institutionaalinen rakenne: 

toisin kuin poliittiset järjestelmät vallanjako-oppeineen ja vallan pidäkkeineen, on työmarkki-

najärjestelmä perustunut yhdessä sopimiseen ja työmarkkinaosapuolten yhteistyöhön. Järjes-

telmä on toisin sanoen perustunut institutionaalisiin tapoihin tehdä työehtosopimuksia. Täten 

myös yksipuoliset järjestelmän rakenteita muokkaavat muutokset ovat olleet mahdollisia, sillä 

vastapuolella ei ole veto-oikeutta tai mahdollisuutta vaikuttaa esimerkiksi yhdistyksen sääntö-

muutoksiin. Työmarkkinajärjestelmän sääntöperusteisuus korostuu, kun muutoksia tarkastel-

laan institutionaalisesti. Tutkimuksen perusteella institutionaaliset muutokset Suomen työ-

markkinajärjestelmässä ovat tapahtuneet Mahoneyn ja Thelenin (2010) korvaamisen mallin 

mukaisesti eli sääntöjä muuttamalla. Vastapuolen heikko veto-oikeus on myös Mahoneyn ja 

Thelenin mallissa edellytys korvaamiselle. Korvaamisen mallissa toimijoiden strategiat ovat 

vahvasti läsnä. Työnantajapuolen mukaan muutoksia on tehty etenkin kilpailukyky ja yritysten 

erilaiset tarpeet mielessä pitäen. Työntekijäpuoli näkee yhtenä syynä muutoksille henkilöstö-

vaihdokset, jotka ovat muuttaneet työnantajien linjaa ja suhtautumista verrattuna aiempaan. 

Toisaalta keskitetyn sopimisen instituutio vaikuttaa olleen niin vahva, että muutos oli Elinkei-

noelämän keskusliiton näkökulmasta mahdollista ainoastaan sääntömuutoksella, sillä järjestön 

aikaisempi ilman sääntömuutoksia tehty linjaus ei keskitettyjä sopimuksia lopettanut kuten 

vuodet 2011–2016 osoittavat. 
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Merkittävää työehtosopimisen osalta keskitettyjen sopimusten jälkeen on ollut päänavaajan 

instituution vahva asema, jota myös valtakunnansovittelija ja sovittelujärjestelmä on tukenut. 

Samalla myös paine valtakunnansovittelijaa kohtaan on kasvanut. Palkanmuodostuksen loppu-

tulos on liittokohtaisessa sopimisessa ollut vahvasti keskitettyjen sopimusten kaltainen, jota 

voidaan pitää melko yllättävänä, sillä mekanismi, jolla tulos saavutetaan, on erilainen. Liitto-

kohtaisessa sopimisessa lähes kaikille aloille on tullut yhtä suuret palkankorotukset, aivan ku-

ten keskitetyissä sopimuksissa. Kansantaloudellinen koordinaatio keskitetyn sopimisen jälkeen 

on siis tapahtunut päänavaajan suojelemisen eli ns. mallineuvotteluiden kautta, joka on yksi 

Traxlerin ja Mermetin (2003) tunnistamista koordinaation mekanismeista. 

 

Aikaa keskitetyn sopimisen lopettamisen jälkeen on kulunut vasta vähän, mutta merkkejä työ-

ehtosopimusneuvotteluiden pitkästä kestosta sekä neuvotteluihin liittyvien työmarkkinahäiri-

öiden lisääntymisestä on ilmassa. Varsinkin viimeisimmällä neuvottelukierroksella neuvottelut 

kestivät pitkään ja työmarkkinahäiriöitä oli paljon. Neuvottelukierros heijastaa esimerkiksi 

kiky-tuntien osalta, kuinka liittomallissa saatetaan samasta asiasta lakkoilla useaan otteeseen 

toimiala kerrallaan. Myös paine paikalliseen sopimiseen vaikuttaa kasvaneen, josta esimerk-

kejä ovat myös irtiotot valtakunnallisesta työehtosopimisesta. Tutkimuksen perusteella palk-

katasa-arvokysymyksen ratkaisemiseksi ei liittomallissa ole toistaiseksi työkaluja. Haastatte-

luaineisto korostaa havaintoa, sillä työmarkkinatoimijoiden ehdotukset palkkatasa-arvon edis-

tämiseksi ovat jakautuneita. Liittojen sopiessa työehdoista toimialakohtaisesti, vaikuttaa jär-

jestelmään olevan hankalaa kehittää laajempia, kaikkia koskevia elementtejä esimerkiksi palk-

katasa-arvoon liittyen. Myös päänavaajan vahva instituutio heijastuu palkkatasa-arvokysy-

mykseen, sillä neuvottelukierroksen avaajana tähän asti toiminut teknologiateollisuus on mies-

valtainen ala, jonka asettamaa palkankorotuksen kattoa ei muilla aloilla ole ylitetty. 

 

Keskitetyn sopimisen lopettamisella on ollut ilmeinen vaikutus työmarkkinakeskusjärjestöjen 

roolin muutokselle. Keskusjärjestöjen toiminta-alue on kaventunut huomattavasti, kun työeh-

dot eivät ole keskusjärjestöjen neuvottelupöydissä. Samalla myös kolmikantainen lainvalmis-

telu vaikuttaa hankaloituneen. Toisaalta keskusjärjestöt vaikuttavat pystyvän tarvittaessa myös 

nopeisiin toimiin yhdessä, josta järjestöjen ”koronapaketti” antoi osviittaa. 

 

Suomalaisen työmarkkinamallin tulevaisuuteen liittyy toistaiseksi epävarmuuksia. Mikäli val-

takunnallisiin työehtosopimuksiin ja näiden yleissitovuuteen perustuva työmarkkinamalli laa-

jemmin väistyy yrityskohtaisen sopimisen kustannuksella, ollaan Suomessa uuden edessä. 
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Tällöin tulisi luultavasti kehittää työlainsäädäntöä nykyistä laajemmaksi työn vähimmäisehto-

jen turvaamiseksi, jolloin myös korporatismin vahva rooli saattaa heikentyä ja työmarkkina-

asiat siirtyä vahvemmin poliittisen päätöksenteon piiriin. Mikäli tarkastellaan hajautumiskehi-

tystä Siaroffin (1999) korporatistisen kansantalouden ideaalimalliin liittyvien rakenteiden suh-

teen, ei keskusjärjestöillä ole enää tärkeää roolia palkkaneuvotteluissa, palkkaneuvottelut eivät 

ole keskitetyt ja konsensus vaikuttaa aiempaan heikommalta. Hajautuminen vaikuttaa suoraan 

jo Schmitterin (1974) huomioimaan korporatismin edellytykseen eli järjestäytyneiden yksiköi-

den rajattuun määrään. Korporatismin roolin heikentyminen olisi suuri mullistus suomalaisilla 

työmarkkinoilla. Suomessa työntekijöiden ja työnantajien intressit ovat olleet edustettuina ni-

menomaan korporatismin kautta, joten korporatismin mahdollinen heikentyminen saattaa 

viedä työmarkkinaintressien edustuksen hajanaisempaan suuntaan. Korporatismin heikenty-

essä parlamentarismi ja pluralismi saattavat vastaavasti vahvistua. 

 

Vaikka muutosten tuulet puhaltavat, tulee huomioida, että valtakunnalliset työehtosopimukset 

ovat ainakin vielä syksyllä 2021 alkavalla neuvottelukierroksella ylivoimaisesti yleisin tapa 

sopia työehdoista työmarkkinoilla. Valtakunnallisten työehtosopimusten rinnalla yleistyvät 

yrityskohtaiset sopimukset ovat tulevassa laajuudessaan uusi asia suomalaisilla työmarkki-

noilla. Tällä hetkellä Suomen työmarkkinoilla ollaan murrosvaiheessa, ja kehitys voi ottaa mo-

nia erilaisia suuntia, joten lopullisia johtopäätöksiä ei myöskään voida tehdä.  Vasta tulevaisuus 

näyttää syrjäyttääkö yrityskohtainen sopiminen työmarkkinajärjestöjen kesken solmimat työ-

ehtosopimukset laajemmin vai ei, ja minkälaiset vaikutukset työehtosopimusjärjestelmän muu-

toksilla on yrityksille sekä palkansaajille ja korporatismin vahvalle roolille suomalaisessa yh-

teiskunnassa. 

 

7.1 Tutkimuksen rajoitteet ja mahdollinen jatkotutkimus 

 

Tutkimuksen suurin rajoite on työmarkkinoilla viimeisen vuoden aikana tapahtuneiden muu-

tosten tuoreus. Valtakunnallisesta työehtosopimisesta tapahtuneiden irtiottojen jäljiltä ei ole 

vielä käyty yhtään neuvottelukierrosta, joten käytännössä ei vielä tiedetä miten neuvottelukier-

ros tulee etenemään, kun yrityskohtainen sopiminen lisääntyy merkittävästi. Lisäksi tulevai-

suus näyttää, lähteekö useampi työnantajajärjestö yrityskohtaisen työehtosopimisen tielle tai 

vaihtoehtoisesti, nähdäänkö liikettä myös yrityskohtaisesta sopimisesta takaisin liittokohtai-

seen sopimiseen. Liittokohtaisen työmarkkinamallin osalta voidaan mahdollisia muutoksia 
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tarkastella kahden edellisen neuvottelukierroksen osalta, mutta havaintojen yleistettävyys tu-

levaisuutta ajatellen on kysymysmerkki neuvottelujärjestelmän tuoreen hajautumiskehityksen 

myötä. 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa muutosten suorien vaikutuksien tai kausaalisuhteiden luomi-

nen on hankalaa varsinkin, kun tarkastelujakso on toistaiseksi melko lyhyt. Myös haastattelu-

aineisto aiheuttaa rajoitteensa haastateltavien edustaessa samalla järjestöänsä. Vaikka haastat-

teluaineistoa käsiteltäisiin kriittisesti pyrkien tunnistamaan faktat, aiheuttaa aineiston mahdol-

linen subjektiivisuus haasteensa. 

 

Jatkotutkimuksena voitaisiin esimerkiksi muutaman vuoden päästä tarkastella kehitystä uudel-

leen ja selvittää, onko sopimusjärjestelmän hajautumiskehitys jatkunut voimakkaana. Samalla 

järjestelmän hajautumisen implikaatioita kolmikantaisen sopimisen ja suomalaisen korporatis-

min aseman osalta voitaisiin tarkastella pidemmän tarkastelujakson ajalta. Syksyllä 2021 al-

kava neuvottelukierros tulee jo antamaan viitteitä siitä, kuinka yrityskohtainen ja valtakunnal-

linen työehtosopiminen toimivat rinnakkain. Kyseisen neuvottelukierroksen jälkeen on mah-

dollista selvittää vähintäänkin institutionaalista suuntaa, johon työehtosopimusjärjestelmä on 

matkalla. 
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LIITTEET 

 

Teemahaastattelun haastattelurunko 

 

Ensimmäinen teema: Keskitetyn sopimisen aika ja neuvottelujärjestelmän muutos 
 

• Avoin kysymys: kuinka näet institutionaalisen muutoksen prosessin pois keskitetyistä 

sopimuksista 

• Muutos vähitellen vai kertarysäyksellä pois keskitetyistä, EK:n päätökset keskeisessä 

roolissa, vuosina 2007 linjaus ja 2015 sääntömuutos. Muutos inkrementaalista joka 

lopulta kulminoitui sääntömuutoksiin? 

• Wuokon ym. kirjassa todetaan keskitettyjen resilienssin syinä olleen vahva ay-liike, 

mutta myös ta:n pragmaattisuus -> takasi vaikutusvallan myös työnantajille 

o Taustatekijöitä ja syyt muutokselle, ideologisia syitä? 

o Jäsenistön paine, toive? 

 

Toinen teema: ”Suomen malli” ja muutokset verrattuna keskitetyn sopimisen aikaan 
 

• Avoin kysymys: mitä muutoksia/vaikutuksia työehtosopimiseen ja yleisemmin työ-

markkinapolitiikkaan tullut keskitetyn sopimisen lopettamisen myötä?  

• Palkanmuodostusmalli 

o Yleinen linja 

• Keskusjärjestöt 

• Nykymalliin kommentteja: pitkät neuvottelut, yleensä päädytään sovittelijan toimis-

tolle, lopputulos kuitenkin sama? Sopimuksettomat tilat venyvät ja työmarkkinahäiri-

öiden todennäköisyys kasvaa, luo epävarmuutta sekä yrityksille että palkansaajille? 

• Suljettu sektori vs avoin: tarvittaisiinko ns. pyöreän pöydän malli, Ruotsissa (Indust-

rins ekonomiska råd) + suljettu sektori, ennen neuvottelukierroksen avaamista, jossa 

tarkasteltaisiin palkanmuodostusta? Helpottaisiko alakohtaisia neuvotteluja, parantai-

siko palkanmuodostuksen legitimiteettiä? 

• Valtakunnansovittelijan rooli käytännössä nykyjärjestelmän turvaajana? 

• Miten/mihin suuntaan nykyjärjestelmää tulisi kehittää, mitä puutteita? 

 

Kolmas teema: Katsaus neuvottelujärjestelmän tulevaisuuteen 

 

• Avoin kysymys: minkälaisena näet nykyjärjestelmän eli ns. Suomen mallin kestävyy-

den? Syksyllä alkaa jälleen uusi neuvottelukierros 

• Viime aikoina nähty Metsäteollisuuden osalta irtiotto -> dominoefektin mahdollisuus? 

• Minna Helle joulukuussa MTV:llä ”Metsäteollisuuden päätös aiheuttaa muutospai-

neita koko sopimusjärjestelmälle” 

• Paikallinen sopiminen 

• Mahdollinen tulevaisuuden malli – jatkossa osa liittokohtaisesti ja osa yritystasolla? 

 

Loppukysymys: Yhteenveto merkittävimmistä muutoksista työmarkkinoilla keskitetyn sopi-

misen jälkeen? 
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