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Pääasiat
•

Leikkausten sijaan tarvitaan investointeja ja elvytystä, jotta Suomi pääsee kiinni talouskasvuun.
o

Elvyttävä finanssipolitiikkaa on jatkettava siten, että se pehmentää pandemian suoria
taloudellisia vaikutuksia ja antaa vauhtia tulevaan talouskasvuun

•

JHL:n tavoittelee työelämän kehittämistä työlainsäädännön uudistusten avulla
o

Ammattiliittojen kanneoikeus nostaisi työehtojen valvonnan tasoa ja ennaltaehkäisisi
väärinkäytöksiä työmarkkinoilla.

o

Paikallista sopimista voidaan lisätä, jos sen avulla ei heikennetä työehtoja tai murenneta
suomalaista sopimuskulttuuria.

o

Hallintoedustusta kehittämällä vertailumaiden tasolle voitaisiin lisätä työntekijä- ja
työnantajapuolen välistä luottamusta työmarkkinoilla.

o

Tilaajavastuulakia tiukennettava

o

Työehtosopimusten yleissitovuus on turvattava myös tulevaisuudessa

o

Julkisten palvelujen ulkoistamista on hillittävä

o

Työsuhteen ehtojen tulkintaetuoikeus tulisi joissain tapauksissa asettaa palkansaajille. Mallia
voitaisiin hakea Ruotsin myötämääräämisoikeudesta.

o

Alipalkkaus on kriminalisoitava

o

Nollatuntisopimuksia ja vastentahtoisia osa-aikaisuuksia säätelevää lainsäädäntöä
tiukennettava

•

o

Määräaikaisia työsopimuksia säätelevä lainsäädäntöä tulisi tarkentaa

o

Irtisanomissuojaa ja -järjestystä on uudistettava

o

Perhepäivähoitajien soviteltuun työttömyysturvaan on saatava helpotusta

o

Suomen kokonaisveroastetta voitaisiin maltillisesti kiristää

Tulevaisuudessa verotuksessa tulisi painottaa enemmän omistamista ja haittojen verottamista
o

Vertouksen painopistettä siirrettävä

o

Kokonaisveroasteessa voisi olla hieman nousuvaraa koronakriisin jälkeisenä aikana.

o

Verotuksen uudistamisessa kiinnitettävä eriarvoistumiseen ja ilmastonmuutokseen.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto (JHL) haluaa nostaa vuoden 2021 puoliväliriihen alla esille erityisesti
suomalaisen työelämän epäkohtia, joita olisi tärkeä uudistaa. Suomessa työelämän laatua turvataan
työmarkkinajärjestöjen sopimusten avulla, mutta lainsäädäntöpuolella voitaisiin luoda nykyistä vahvempia
perälautoja palkansaajien työhyvinvoinnin turvaamiseksi. Julkisten- ja hyvinvointialojen liiton työelämän
parannusehdotuksista voi lukea myös täältä.
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Vahvasta elvytyksestä valtiontalouden tasapainoon
Koronapandemian aiheuttama kriisi on johtanut laajoihin taloudellisiin ja sosiaalisiin ongelmiin, joita valtiot
ovat yhdessä paikanneet elvyttävällä finanssipolitiikalla. Elvyttävää finanssipolitiikkaa tulee jatkaa vuoden
2021 aikana ja mahdollisesti vielä vuoden 2022 aikana.
Kuluttaminen ja rahankierto on hidastunut tartuntariskin aiheuttaman pelkotilan vuoksi ja työmarkkinoiden
palautuminen saattaa olla hidasta ilman vahvaa elvytystä niin kutsutun hystereesi-ilmiön vuoksi.
Hystereesissä suhdanneshokeista johtuva työttömyyden nopea nousu saattaa jäädä osittain rakenteelliseksi,
jos työttömyysjaksot pitkittyvät. Jos työttömyys muuttuu rakenteelliseksi, on siitä huomattavasti vaikeampi
päästä eroon. Tästä syystä olisi äärimmäisen tärkeää mitoittaa finanssipolitiikka tulevina vuosina liian
löysäksi, kuin edes hieman liian kireäksi.
JHL painottaa, että finanssipoliittista kiristystarvetta tarkastellaan muun muassa työllisyyskehityksen avulla;
kun työllisyys lähestyy koronakriisiä edeltävää tasoa, voidaan julkista taloutta alkaa asteittain
tasapainottamaan. Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeinen kehitys oli todella heikkoa, mikä johti menetettyyn
vuosikymmeneen talouskasvun osalta. Tätä tulisi pyrkiä välttämään koronan jälkeisenä aikana.

JHL vaatii, että elvyttävää finanssipolitiikkaa jatketaan, kunnes Suomi on päässyt täysin jaloillensa
Kuviossa 1 on havainnollistettu mahdolliset talouspolitiikan askelmerkit pandemian viitekehyksessä. Tällä
hetkellä painopiste tulee olla ennen kaikkea kansan terveyden suojelemisessa ja koronakuolemien estämisessä.
Seuraavassa vaiheessa talouspolitiikan tavoite tulisi asteittain siirtää kriisin kielteisten talousvaikutusten
pitkittymisen estämiseen. Kun nämä tavoitteet on saavutettu, tulee talouspolitiikan painopiste siirtää kohti
julkisen talouden tasapainoa.

Kuvio 1: Talouspolitiikan painopisteen pandemiatilanteessa ja sen jälkihoidossa.
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Kanneoikeus ammattiliitoille
Ammattiliittojen kanneoikeus tarkoittaisi, että ammattiliitot voisivat nostaa oikeuskanteen työelämän
epäkohdista työntekijän puolesta ilman tämän varsinaista suostumusta.
Ammattiyhdistysliike on tavoitellut kanneoikeutta aiemminkin siksi, että se parantaisi
ammattiyhdistysliikkeen toimintakykyä palkansaajien edunvalvojana ja näin myös parantaisi työelämän
oikeudenmukaisuutta ja laatua.
Kanneoikeus edistäisi epäkohtiin puuttumista etenkin tilanteissa, joissa työntekijää kohdellaan
epäoikeudenmukaisesti tai laittomasti, eikä hän itse uskalla puuttua asiaan leimatuksi tulemisen pelossa.
Kanneoikeuden puitteissa tällaisissa tilanteissa ammattiyhdistysliike voisi ottaa isomman roolin oikeuskanteen
osalta ja työntekijä välttyisi mahdolliselta leimautumiselta tai sen pelolta. Näin työlainsäädännön valvonta
toimisi huomattavasti tehokkaammin.
Ammattiliittojen kanneoikeus kasvattaisi työpaikalla mahdollisesti tapahtuvien väärinkäytösten
kiinnijäämisriskiä, mikä jo itsessään saattaa vähentää väärinkäytösten määriä. Jos oletetaan, että on tilanteita,
joissa työntekijän väärinkohteleminen kasvattaisi työantajan voittoja, voisi väärinkäytökset olla jossain
määrin taloudellisesti kannattavia. Nyt jos työnantaja punnitsee väärinkäytösten mahdollisia tuottojen ja
kustannusten erotusten odotusarvoa, lisäisi ammattiyhdistyksen kanneoikeus kiinnijäämisriskiä, mikä
puolestaan vähentää väärinkäytösten ”kannattavuutta”.
Väestön ikääntymisen vuoksi Suomessa olevan ulkomaalaisen työvoiman määrä tulee todennäköisesti
kasvamaan tulevaisuudessa, mikä entisestään tulee lisäämään riskiä työmarkkinoilla tapahtuviin
väärinkäytöksiin. Työehtojen noudattamiseen liittyvän valvonnan lisääminen kanneoikeuden puitteissa
lievittäisi myös ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäytön riskejä tulevaisuudessa.
Ammattiliiton kanneoikeus voisi koskea muun muassa laittomia määräaikaisuuksia, työsyrjintää ja palkkatasaarvoon liittyviä kysymyksiä.

Paikallista sopimista ei pidä lisätä työehtojen heikentämisen toivossa
JHL kannattaa paikallista sopimista, jos osapuolet neuvottelevat avoimesti ja luottavat toisiinsa. Paikallisessa
sopimisessa palkansaajapuolta tulisi edustaa luottamusmies, joka on saanut koulutusta työsuhdeasioihin
liittyen ja jolla on tarvittavat tiedot liittyen yrityksen markkina-asemaan. Vaikka sopiminen olisi joissain
tapauksissa täysin paikallista, työnantajan tulee neuvotella ammattiliittoon järjestäytyneen työväen kanssa.
Paikallinen sopimisen tulee jatkossakin tapahtua yleis- ja normaalisitovien työehtosopimuksen puitteissa.
Palkansaajan ja työnantajan välillä vallitsee epäsymmetrinen informaatio 1 tekijöistä, joihin perustuen
paikallista sopimista mahdollisesti pyritään harjoittamaan. Epäsymmetrinen informaatio on
nykytaloustieteessä yksi keskeinen osa-alue vapaiden markkinoiden epäonnistumisessa (esim. Kauhanen,
2016 2). Epäsymmetrisen informaation vuoksi olisi tärkeää, että palkansaajien etua myös paikallisen sopimisen
osalta valvoisivat myös tulevaisuudessa henkilöt, joilla on vahva tietämys sopimisen kannalta oleellisista
asioista, erityisesti luottamusmiehillä.
1

Epäsymmetrinen informaatio tarkoittaa käytännössä, että neuvotteluosapuolet omaavat eri määrän tietoa, joiden avulla sopimusta pyritään
hakemaan
2
Kauhanen, A. (2016) Bengt Holmströmin keskeiset tutkimukset sopimuksista ja kannustinjärjestelmistä. Kansantaloudellinen aikakauskirja -112.
vsk. -4/2016
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Useat tahot ovat väläytelleet paikallisen sopimisen lisäämistä perustellen sitä muun muassa, Ruotsin mallin
paremmuudella. Ruotsin ja Suomen palkansaajien erot työmarkkinaneuvotteluissa eroavat usealla tavalla,
joten yksistään paikallisen sopimisen lisääminen ei välttämättä lisäisi kilpailukykyä, yritysten työvoiman
kysyntää tai parantaisi yleistä työmarkkinoiden tehokkuutta.
Tällä hetkellä paikallisen sopimisen lisäämisestä ei löydy uskottavia empiirisiä tutkimustuloksia, joissa
pystyttäisiin osoittamaan esimerkiksi paikallisen sopimisen lisäämisen ja työn kysynnän kasvun kausaalisuhde.
Työsuhteen ehdoista voidaan neuvotella ja sopia paikallisesti nykyäänkin, jos laki ja valtakunnalliset
työehtosopimukset mahdollistavat sen. Yleensä valtakunnalliset työ- ja virkaehtosopimukset sallivatkin
paikallisen sopimisen useista asioista.
Paikallinen sopiminen voi perustua myös lainsäädäntöön, esimerkiksi työaika- ja vuosilomalakiin.
Valtakunnallisen sopimuksen määräykset ovat voimassa, ellei asioista sovita paikallisesti toisin.
JHL ei kannata paikallisen sopimisen laajentamista siten, että siinä olisi riski heikentää nykyisiä työehtoja
esimerkiksi kilpailukyvyn vuoksi. Jos paikallisella sopimisella pyritään heikentämään työehtoja, saattaa sillä
olla kokonaishyvinvointia heikentäviä vaikutuksia esimerkiksi kotimaisen kysynnän laskun ja käytettävissä
olevien tulojen vähenemisen vuoksi.
Paikallisen sopimisen käyttäminen heikon kilpailukyvyn parantamiselle mahdollisesti vaimentaa nk. luovan
tuhon mekanismia, jossa heikon tuottavuuden toimipaikat poistuvat markkinoilta, ja jonka seurauksena
resurssit (pääoma ja työvoima) siirtyvät paremmin tuottaviin toimipaikkoihin.
JHL peräänkuuluttaa, että Suomessa tulee pyrkiä panostamaan työvoiman osaamiseen ja laadun
kasvattamiseen, jonka avulla kilpailukykyä voidaan edistää. Lisäksi JHL pelkää, että paikallisen sopimisen
lisääminen voisi johtaa väärinkäytösten kasvuun työmarkkinoilla, joka puolestaan heikentää yleistä työrauhaa
Suomen työmarkkinoilla.
Paikallista sopimisen lisäämistä perustellaan myös Suomen työmarkkinoiden joustavuuden lisäämisen
tarpeella. Suomen työmarkkinat eivät kuitenkaan välttämättä ole niin jäykät, mitä julkisessa keskustelussa
esitetään.

Tilaajavastuulain tiukentaminen
Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annettua lakia (1233/2006)
eli niin kutsuttua tilaajavastuulakia sovelletaan työvoiman vuokrausta ja alihankintaa toteutettaessa.
Työn tilaaja on lain velvoittamana selvitettävä sopimuskumppanin valmiudet hoitaa velvoitteensa ja lisäksi,
että alihankkija sekä työvoimaa vuokralle antava kumppani noudattaa työnantajavelvoitteitaan.
Tilaajavastuulakia voitaisiin tiukentaa hieman nykyisestä, jotta alihankkijoiden työehtojen noudattamisen
valvonta olisi tehokkaampaa. JHL:n työelämän parantamisen tavoitteiden saavuttamiseksi on olennaista, ettei
alihankintasopimukset kasaudu vahingossakaan sellaisille toimijoille, jotka voittavat kilpailutuksissa
esimerkiksi heikentämällä työehtoja tai harjoittamalla yritystoimintaa kyseenalaisesti.
Työ -ja elinkeinoministeriön työlainsäädäntöesitteen 3 mukaan nykytilanteessa alihankintasopimuksen
perusteella suoritettavat työtehtävät liittyvät tilaajan toiminnassa tavanomaisesti suoritettaviin työtehtäviin.
3

https://tem.fi/documents/1410877/2918857/Tilaajavastuuta+ulkopuolista+ty%C3%B6voimaa+k%C3%A4ytt%C3%A4v%C3%A4lle/fda6de48-41b04e60-a87e-688a04f3be8d/Tilaajavastuuta+ulkopuolista+ty%C3%B6voimaa+k%C3%A4ytt%C3%A4v%C3%A4lle.pdf
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Tämän vuoksi lain soveltamisen ulkopuolelle jää useiden toimintojen alihankinta, minkä vuoksi
tilaajavastuulain soveltamista voitaisiinkin laajentaa tulevaisuudessa näiltä osin.
Lisäksi lakia voitaisiin tiukentaa niin, että työn tilaaja olisi vastuussa koko alihankintaketjusta. Työn tilaajan
on oltava viime kädessä vastuussa siitä, että alihankkijat noudattavat heitä sitovia velvoitteitaan.
Tilaajavastuulaki edistää yritysten tasavertaista kilpailua ja valvotaan työehtojen noudattamista. Lakia
sovelletaan kaikilla toimialoilla, joilla käytetään alihankintaa tai vuokratyövoimaa.

Työehtosopimusten yleissitovuus pitää säilyttää myös tulevaisuudessa
JHL kannattaa vahvasti työehtosopimusten yleissitovuutta. Yleissitovalla työehtosopimuksella turvataan
työntekijöiden vähimmäistyöehdot myös sellaisissa yrityksissä, jotka eivät ole minkään työnantajajärjestön
jäseniä.
Työehtosopimuksessa määrätään monet palvelussuhteen ehdot, kuten palkka, työaika ja mahdolliset lisät.
Työehtosopimus on yleissitova, jos se täyttää seuraavat ehdot:
•
•
•

Sopimus on valtakunnallinen
Sopimus on voimassa alalla, jota se koskee.
Sopimuksen piirissä pitää vähintään puolet alan työntekijöistä. Määrään lasketaan mukaan vain
työntekijät, joiden työnantaja on sopimuksen piirissä.

Suomen työmarkkinasopimisen malli on vahvasti koordinoitu, mikä vaikuttaisi olevan työllisyyden
näkökulmasta enimmäkseen myönteinen ominaisuus. Esimerkiksi Calmfors-Driffill-hypoteesin mukaan
työttömyysasteen taso on keskimäärin pienempi joko todella keskitettyjen tai hajautettujen
palkkaneuvottelujen maissa. Näiden välissä sijaitsevissa maissa työttömyysaste asettuu hypoteesin mukaan
korkeammalle tasolle (Calmfors & Driffill, 1988 4). Driffill (2006) 5 osoittaa myös käytännön tasolla, että
keskitetyt ja koordinoidut palkkaneuvottelut alentavat työttömyysastetta muihin vaihtoehtoihin verrattuna.
Työttömyyden tasoon vaikuttaa myös monet muutkin asiat, mutta JHL haluaa painottaa, että siirtyminen pois
keskitetystä sopimisesta ei paranna työllisyyttä.

Hallintoedustus – Palkansaajalle parempi edustus yritysten hallinnoissa
JHL ehdottaa, että hallintoedustusta koskevaa lainsäädäntöä uudistettaisiin siten, että se takaisi paremmat
mahdollisuudet työntekijäpuolelle päästä työantajayritysten hallintoelimiin.
Nykylainsäädännön mukaan työntekijäpuolella tulee olla edustus yli 150 henkilöä työllistävän työnantajansa
päättävissä elimissä, mutta laki ei ole nykymuotoisena velvoittava, eikä se toteudu kaikkien työantajien osalta.
Teollisuuden palkansaajien vuonna 2019 julkaiseman analyysin 6 perusteella yritysten johdon ja työntekijöiden
yhteistyö paranee, kun yrityksissä otetaan hallintoedustus käyttöön. Analyysissä toteutetun kyselyn
perusteella yrityksissä, joissa hallintoedustusjärjestelmä on käytössä, noin 75 prosenttia vastaajista koki
voineensa vaikuttaa yrityksen johdon ja henkilöstön välisen yhteistyön parantamiseen.
4
5

Calmfors, L. & Driffill, J. (1988), Bargaining Structure, Corporatism and Macroeconomic Performance. Economic Policy. 6, 13–61.
Driffill (2006). The Centralization of Wage Bargaining Revisited: What Have we Learnt? Journal Of Common Market Studies

6 Teollisuuden Palkansaajat ry, (2019) Kohti vahvempaa osallisuutta - Miten hallintoedustuslaki toimii työpaikoilla käytännössä
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Nykymuodossaan laki sallii lain alkuperäisen tarkoituksen vesittämisen siten, että käytännössä
hallintoedustajien vaikutusmahdollisuudet sekä tiedonsaanti vaikeutuu.
JHL ehdottaa linjassa Teollisuuden Palkansaajien analyysin mukaisesti, että hallintoedustuspaikka olisi
tulevaisuudessa velvoitettu ja lain mukainen minimihenkilöstömäärä laskettaisiin muiden Pohjoismaiden
tasolle. Työntekijäpuolen hallintoedustajalle olisi tärkeä myös tarjota koulutusta, jotta hän kykenisi
suoriutumaan roolissansa parhaalla mahdollisella tavalla.
Toimiva vuoropuhelu työntekijöiden ja työnantajien välillä hyödyttää todennäköisesti molempia osapuolia ja
kasvattaa yhteistä luottamusta, mikä voi puolestaan lisätä myös paikallista sopimista nykymuotoisena.
Esimerkiksi Ruotsissa, jossa sovitaan asioista enemmän paikallisella tasolla, palkansaajilla on vahvempi edustus
yritysten hallinnoissa, ja he ovat vahvasti mukana tekemässä työnantajan strategisia päätöksiä. Lisäksi
Ruotsissa myös ammattiliitoilla on tunnustettu asema yritys- ja työpaikkatason toiminnassa. 7

Julkisten palveluiden ulkoistamisen hillitseminen
Kuntasektorin tiukan taloustilanteen vuoksi useat kunnat ovat turvautuneet palvelujen ulkoistamiseen. On
hyvin todennäköistä, että koronaviruspandemian jälkeisenä aikana, kun valtion jakamat väliaikaiset
koronatuet kunnille päättyvät, nousee kuntien asialistoille uusia ulkoistuksia.
Monesti ulkoistuksia perustellaan esimerkiksi henkilöstökulusäästöillä, mikä käytännössä tarkoittaa säästöjä
siirtämällä palkansaajat ”halvemman” työehtosopimuksen piiriin ja saman työn teettämistä pienemmillä
kustannuksilla.
Useissa tilanteissa julkisen alan työehtosopimus tarjoaa hieman paremmat työehdot verrattuna yksityisen
sektorin vastaavaan sopimukseen. Tämän vuoksi kuntien kustannusrakenteesta riippuen niillä saattaa olla
taloudelliset kannustimet ulkoistuksiin. Ulkoistusten tavoitteena on loppujen lopuksi tuottaa samat tai
paremmat palvelut kevyemmillä kustannuksilla.
Ulkoistamiset siis usein heikentävät palkansaajien kokonaisansiota ja siten myös eläketurvaa.
Ulkoistukset saattavat sisältää riskin julkiselle toimijalle, jos kilpailutuksissa sopimuksista muodostuu
epätäydellisiä ja kilpailutuksen kriteereinä painotetaan matalia kustannuksia sopimuksen alkuvaiheessa. Usein
kuntasektorin ostamissa palveluissa kysynnän hintajousto on hyvin joustamaton, mikä tarkoittaa käytännössä
sitä, että aiemmin ulkoistettu palvelu on tuotettava lähes millä hinnalla hyvänsä. Jos kuntien ulkoistaman
palvelun tarve ylittää joltain osin sen, mistä tuottajan kanssa on sovittu saattavat kustannukset näiltä osin
nousta hyvin korkeaksi monimutkaisen hinnoittelun vuoksi. On myös muistettava, että yksityisen tavoitteena
on luoda voittoa omistajilleen, joten lähtökohtaisesti toiminnan luonne julkisen ja yksityisen välillä on
merkittävä. Julkinen palvelu panostaa vaikuttavuuteen ja laatuun ensisijaisesti.
Kilpailutuksissa voidaan etsiä halvinta vaihtoehtoa tai kokonaistaloudellisesti edullisinta vaihtoehtoa. Halvin
vaihtoehto säästää todennäköisesti ainakin sopimusten alkuvaiheessa kustannuksia eniten, mutta
kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto tarkoittaa, että hinnan lisäksi otetaan huomioon esimerkiksi
työntekijöiden asema ja palveluiden laatu.
Julkisten palvelujen ulkoistaminen voi joissain tapauksissa johtaa laadun heikkenemiseen kustannusrakenteen
keventyessä. Kokonaisvaikutukset kuitenkin riippuvat paljolti siitä, minkä tyyppistä palvelukokonaisuutta
ollaan ulkoistamassa. (Poutvaara, 2014. 8)
7 Nousiainen, J. (2018) Työmarkkinamyyttejä murtamassa https://lehti.tek.fi/tyoelama/tyomarkkina-myytteja-murtamassa
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JHL:n näkemyksen mukaan kilpailutuksissa tulee suosia kokonaistaloudellisia kriteerejä lisäämällä tuotannon
laadun painoarvoa. Lisäksi JHL painottaa, että julkisen sektorin ulkoistuksissa ei tule pyrkiä säästöihin siten,
että se otetaan yksittäisen palkansaajaryhmän tilipussista.
Liiallisten ulkoistusten välttämäseksi valtion tulisi etsiä ratkaisuja, joilla kuntien taloudellista asemaa voitaisiin
helpottaa tilanteissa, joissa ulkoistuksissa pyritään säästämään julkisen sektorin työntekijän kokonaisansioita
pienentämällä.

Työsuhteen ehtojen tulkintaetuoikeus myös työntekijöille
Työehtojen tulkintaetuoikeutta tulisi kanavoida nykyistä enemmän työntekijäpuolelle.
Nykytilanteessa työnantajalla on väliaikainen etuoikeus tulkita työsuhteen normilähdettä. Käytännössä tämä
tarkoittaa, että työnantajan näkemystä normien tulkinnasta noudetaan lähtökohtaisesti
erimielisyystapauksissa. Työntekijällä puolestaan on velvollisuus noudattaa työnantajan näkemystä, kunnes
asiaan on saatu ratkaisu sovinnon tai, esimerkiksi tuomioistuimen kautta 9.
JHL:n näkemyksen mukaan riitatilanteessa työsuhteen ehdoista, tulkintaetuoikeus tulisi antaa tietyissä
tilanteissa työntekijälle.
Nykytilanteessa työntekijän pitää viedä asia viimekädessä oikeuteen, jotta hänen tulkintansa asiasta tulisi
voimaan. Työntekijöillä tulisi olla tulkintaetuoikeus ainakin silloin, kun työnantaja pyrkii yksipuolisella
päätöksellä heikentämään työsuhteen ehtoja. Työsuhteen ehtoja pitäisi tällaisissa tilanteissa tulkita
työntekijöiden näkemyksen mukaan. Tulkinta olisi voimassa, kunnes asiasta sovitaan tai asiaan saadaan
ratkaisu työtuomioistuimelta.
Tulkintaoikeus parantaisi työntekijöiden asemaa, kun työpaikalla tapahtuu muutoksia. Työnantaja joutuisi
ottamaan huomioon sen, että työehtoja ei voi edes väliaikaisesti muuttaa yksipuolisella sanelulla. Tämä
parantaisi mahdollisesti myös valmiutta työehtojen paikalliseen sopimiseen.
Esimerkiksi Ruotsissa on voimassa niin kutsuttu myötämääräämisoikeus. Se tarkoittaa, että riitatilanteissa
asiaa tulkitaan työntekijän edun mukaan siihen saakka, kunnes riidan käsittely on saatu tuomioistuimessa
päätökseen. Myötämääräämisoikeus estäisi perusteettomia irtisanomisia, kun työnantajalla olisi intressi
ratkaista kiistat ilman asioiden riitauttamista. Ruotsissa laki myötämääräämisoikeudesta on vahvistanut
työntekijöiden roolia yritysten päätöksenteossa.

Alipalkkauksen kriminalisointi
JHL:n näkemyksen mukaan yleisiä työehtosopimuksia alhaisemman palkan maksaminen on kriminalisoitava.
Käytännössä tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi säätämällä rikoslakiin erillinen, palkkarikosta koskeva
pykälä. Alipalkkauksesta tulee voida määrätä myös yhteisösakko, jotta alipalkkauksesta tulisi vähemmän
kannattavaa sitä harjoittaville.
Nykytilanteessa Suomen laissa ei ole määritelty minimipalkkaa, vaan vähimmäispalkat määräytyvät
työehtosopimusten kautta.

8
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Alipalkkaus ilmenee tilanteessa, jossa työstä maksetaan alan työehtosopimuksen alinta palkkaa pienempää
palkkaa. Alipalkkaustilanteita on noussut viime aikoina esille useampaan otteeseen etenkin rakennusalalla.
Räikeimmässä alipalkkaustapauksessa latvialainen yritys maksoi liettualaisille työntekijöilleen peräti 2,90
euron suuruista tuntipalkkaa, kun työehtosopimuksen mukaan heille olisi kuulunut 14 euron tuntipalkka.
(Collin, 2019 10.)
Alipalkkaus on hyvin todennäköisesti Suomen kokonaistaloudellista tilannetta heikentävä ilmiö. Ensinnäkin,
alipalkkausta vääristää markkinoiden kilpailuasetelmia siten, että alipalkkausta harjoittavat toimijat voittavat
todennäköisesti ainakin lyhyellä aikavälillä muut toimijat. Näin alipalkkaa maksavat toimijat kykenevät
kaappaamaan itsellensä suuremman markkinaosuuden, mikä puolestaan heikentää palkansaajien
työmarkkina-asemaa huomattavasti (kun tarjolla olevien alipalkkaa maksavien työnantajien määrä kasvaa).
Lisäksi alipalkkausta harjoittavat toimijat saattavat siepata markkinaosuutta niiltä toimijoilta, jotka maksavat
työehtosopimusten mukaista palkkaa. Tämä heikentää Suomessa sääntöjä ja normeja noudattavien yritysten
toimintaa ja pienentävät niiden voittoja. Näin ollen alipalkkauksen kriminalisointi olisi työnantajien ja
työntekijöiden yhteinen etu.
Nykyisten lakien avulla alipalkkaukseen ei pystytä puuttumaan tehokkaasti. Viranomaiset havaitsevat usein
törkeitä alipalkkaustapauksia, mutta niihin ei voida puuttua oikeuskeinoin. Jos työntekijät eivät uskalla vaatia
oikeaa palkkaansa, jää alipalkkaus vaille seurauksia.
Alipalkkaus on ongelma erityisesti työpaikoilla, joissa työehtosopimusta sovelletaan yleissitovuuden
perusteella. Ammattiliitot pystyvät tehokkaasti puuttumaan ongelmiin järjestäytyneillä työpaikoilla, joissa
sekä työnantaja että työntekijät kuuluvat alan liittoon.
Liian pientä palkkaa on helppo maksaa työntekijöille, jotka eivät tiedä alan oikeaa palkkatasoa eivätkä tunne
muitakaan työehtoja. Alipalkkaus on hyväksikäyttöä, jolle ovat alttiita varsinkin ulkomaalaiset, oikeuksistaan
tietämättömät työntekijät. Suomen väestön ikääntyminen johtaa kotimaisen työvoiman pienenemiseen, jonka
seurauksena Suomeen olisi tärkeä saada enemmän työperäisiä maahanmuuttajia sekä muuta ulkomaista
työvoimaa. Jos alipalkkaukseen ei puututa tehokkaasti, on riski, että ongelma kasvaa tulevaisuudessa, kun
helpommin hyväksikäytettävää työvoimaa on enemmän tarjolla.
Jotta alipalkkaus saadaan kuriin, työsuojeluviranomaisten on pystyttävä määräämään hallinnollisia
seuraamuksia alipalkkausta harjoittaville toimijoille.
Kun työnantaja maksaa liian pientä palkkaa, myös palkan sivukulut jäävät usein maksamatta. Yritys, joka
maksaa työntekijöilleen liian vähän, laiminlyö helposti myös muut lakisääteiset velvoitteensa. Alipalkkaus
tulisi kriminalisoida, myös harmaan talouden torjumiseksi.

Nollatuntisopimukset ja vastentahtoiset osa-aikaisuudet
Vaihtelevan työajan eli niin kutsuttujen nollasopimusten käyttöä tulisi JHL:n mielestä vähentää.
Nollatuntisopimus tarkoittaa tilannetta, jossa työsopimukseen kirjattu työaika voi vaihdella 0-40:n
viikkotyötunnin välillä. Nollatuntisopimus luo jonkin verran joustavuutta työmarkkinoille, mutta sen
varjopuolena saattaa olla työntekijän toimeentulon vaihtelevuus ja paikoittainen tiukkuus.
Nollatuntisopimukset luovat joustavuutta työmarkkinoille tilanteissa, joissa työantajan tarve työvoimalle on
hankalasti ennustettavissa ja hyvin vaihteleva. Tällainen tilanne voi nousta esille esimerkiksi joidenkin
10
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pienyrittäjien osalta silloin, kun työtä on tarjolla vain tiettyinä ruuhkaisina aikoina. Työntekijälle
nollatuntisopimus voi olla mieluisa vaihtoehto esimerkiksi opintojen ohella.
Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2018 Suomessa 15-74 -vuotiaista palkansaajista noin 5 prosenttia
työskenteli nollatuntisopimuksella, mikä tarkoittaa suurin piirtein 106 000 nollatuntilaista. Suurin osa
nollatuntisopimuksella työskentelevistä oli nuoria ja yhteensä noin 40 prosenttia nollatuntisopimuksella
työskentelevistä on itse toivonut kyseistä järjestelyä. (Pärnänen, 2019.) 11
Nollatuntisopimuksen tekeminen pienentää työnantajan kohtaamaa kysynnän muutoksesta aiheutuvaa riskiä
siten, että kysynnän vähentyessä työantaja voi nollatuntisopimuksen nojalla tarvittaessa pienentää nopeasti
henkilöstökustannuksia. JHL:n mielestä nykytilanteessa käy liian usein niin, että kysynnän muutoksista
aiheutuvaa riskiä vyörytetään työntekijöille nollatuntisopimusten avulla.
Vastentahtoinen nollatuntisopimus, joita Suomessa näyttäisi olevan huomattavasti, on hyvin ongelmallinen
työntekijälle. Elämää on hyvin vaikea suunnitella pitkäjänteisesti, jos ansiot ovat epätasaiset.
Nykytilanteessa Suomen lainsäädäntö rajoittaa vaihtelevan työajan käyttöä, jos työnantajan työvoiman tarve
on kiinteää. Lisäksi työntekijällä on oikeus pyytää neuvottelua työajan muuttamisesta, mutta JHL:n
näkemykset edellytykset muuttamiselle ovat kuitenkin liian tiukat.
Työnantajan on neuvoteltava työntekijän kanssa työajoista, jos toteutunut työaika edeltäneiltä kuudelta
kuukaudelta osoittaa, ettei sovittu vähimmäistyöaika vastaa työnantajan todellista työvoiman tarvetta.
Neuvotteluiden tarkoitus on muuttaa työaikaehtoa niin, että se vastaa todellista työvoimatarvetta.
Tällä hetkellä työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) valmistelee uutta esitystä, jonka olisi tarkoitus
hallitusohjelman mukaisesti vahvistaa vaihtelevalla työajalla työskentelevän henkilön työajan
vakiinnuttamista. Suunnitelmissa on uudistaa siten, että 12 kuukauden välein tarkastellaan toteutuneiden
työtuntien ja sopimuksen mukaisten tuntien eroja. Jos tarkastelujaksolla toteutuneet työtunnit ylittävät
systemaattisesti työsopimuksen mukaiset työtunnit, tulisi työsopimukseen kirjata minitunnit toteutuneiden
tuntien mukaan.
JHL:n näkemyksen mukaan tämän suuntainen uudistus on tarkoituksen mukainen ja laki tulisi säätää siten,
että velvollisuus olisi nimenomaan työantajapuolella tehdä tarkastelua. Uudistuksessa olisi hyvä myös ottaa
kantaa siihen, että lain noudattaminen tosiasiallisesti myös tapahtuu työmarkkinoilla. Lisäksi JHL katsoo, että
tarkastelujaksoa voitaisiin lyhentää 12 kuukaudesta lyhyempään jaksoon ainakin niillä toimialoilla, joissa
kausivaihtelua ei tapahdu vuosittaisina aaltoina.

Määräaikaiset työsopimukset
Työnantaja ei saa tehdä toistuvasti määräaikaisia sopimuksia, jos työvoiman tarve on pysyvä. Perusteettomat
määräaikaisuudet ovat kiellettyjä työntekijöiden ja viranhaltijoiden palvelusuhteissa.
JHL:n sopimusaloilla tehdään hyvin paljon määräaikaisia työsopimuksia. Vuonna 2020 valtion virkahenkilöistä
yli neljännes (26,4%) ja kunnissa noin viidennes (21,2%) työ- ja virkasuhteista olivat määräaikaisia, kun
vastaava luku yksityisellä sektorilla oli 11,6 prosenttia. Työtehtävät sektoreiden välillä eroavat, mutta erot
määräaikaisuuksissa vaikuttavat olevan todella suuria. Etenkin valtion runsaat määräaikaisuudet ovat JHL:n
mielestä työntekijöiden osalta kohtuuttoman yleisiä.
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Kuviossa (1) on havainnollistettu määräaikaisten työsuhteiden osuuksia 15-74 vuotta täyttäneiden osalta
sektoreittain.
Kuvio 2: Määräaikaisten palkansaajien osuus työvoimasta vuonna 2020 (Tilastokeskus, 2021)

Laittomia määräaikaisuuksia käytetään erityisesti julkisella sektorilla, vaikka asiaa koskevaa lainsäädäntöä on
tarkennettu. Aiheesta on myös annettu useita lainvoimaisia tuomioita eri tuomioistuimissa, mikä viestii
osaltansa siitä, ettei nykyinen toiminta ole kovin kestävällä pohjalla. Sen, että julkinen työnantaja noudattaa
lakia, ei tulisi olla sen varassa, uskaltavatko yksittäiset työntekijät nostaa vakinaistamisistaan kanteita.
Kuntien ja valtion pitää tarkkaan miettiä, ovatko niiden työtehtävät vakituisia vai määräaikaisia. Jos tarve
työvoimalle on pysyvää, tehtävä tulee täyttää toistaiseksi voimassa olevana. Työehtosopimuksissa säädellään,
miten määräaikaistarkastelu tulee tehdä.
JHL ehdottaa, että valtio kanavoi puoliväliriihen osalta varoja kehitystoimintaan, jonka avulla
määräaikaisuuksia julkisella sektorilla pyritään vähentämään ja näin vahvistamaan työntekijän asemaa
julkisen sektorin työmarkkinoilla. Valtion virkahenkilöitä koskevaa lainsäädäntöä tulisi tarkentaa, jotta
tarpeettomiin määräaikaisuuksiin voidaan puuttua nykyistä tehokkaammin. Määräaikaisuuden perusteet on
pystyttävä tutkimaan jo silloin, kun virkasuhde on voimassa. Nykyään valtion virkahenkilö voi selvittää
määräaikaisuutensa vasta, jos häntä ei enää valita uuteen virkasuhteeseen.
Kilpailu osaavasta työvoimasta tulee kiristymään tulevaisuudessa, joten julkisen sektorin olisi tärkeä kehittää
houkuttelevuuttaan työnantajana myös virkasuhteiden kehittämisen avulla.
Suomen työmarkkinoilla määräaikaisuudet ovat huomattavasti yleisempiä verrattuna useisiin Euroopan
maihin. Kuviossa (2) havainnollistetaan määräaikaisten työsuhteiden osuuksia Suomessa ja muissa OECD
maissa. Punaiset palkit havainnollistavat vertailumaiden määräaikaisten työsopimusten osuutta ja sininen
palkki havainnollistaa vastaavan luvun Suomen osalta.
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Kuvio 3: Määräaikaisuuksien osuus työvoimasta OECD-maissa vuonna 2019 (OECD, 2021)

Irtisanomissuojaa voitaisiin uudistaa
JHL:n näkemyksen mukaan työnantajien olisi tulevaisuudessa kannettava suurempaa vastuuta irtisanotuista
työntekijöistä. Vastuuta voitaisiin lisätä silloin, kun kyse on kollektiivisista irtisanomisista tuotannollisin tai
taloudellisin perustein. Tulevaisuudessa työnantajien tulisi maksaa irtisanomilleen työntekijöilleen erorahaa
tai huolehtia muutosturvasta nykyistä laajemmin.
Suomessa irtisanomiset tuotannollisista ja taloudellisista syistä ovat verrattain helppoja. Lisäksi Suomessa on
tiukennettu ikääntyneiden työttömyysturvan lisäpäiville (nk. eläkeputki) pääsyn ehtoja, jotka johtavat
käytännössä ikääntyneiden työttömyysturvan tason heikkenemiseen.
Suomen työmarkkinoita on moitittu kireydestään, mutta kansainvälisten organisaatioiden, kuten OECD:n
keräämien maakohtaisten tietojen 12 perusteella työmarkkinoiden jäykkyydet eivät ole yksiselitteisiä. OECD:n
tietojen mukaan Suomen irtisanomissuoja on OECD-maiden keskitasoa. Irtisanomissuojassa on kuitenkin
huomattavasti eroja kollektiivisten ja yksittäisten irtisanomisten välillä.
Suomen työmarkkinat eivät vaikuttaisi olevan poikkeuksellisen jäykkiä kaikilla mittareilla. Esimerkiksi
Pohjoismaissa ei ole laajasti käytössä erorahamenettelyä eikä määräaikaisen työvoiman käyttöä ole kovinkaan
laajalti säädelty (esim. Böckerman, Kauhanen & Taimio (2020) 13).
Kuviossa (3) havainnollistetaan irtisanomisien sääntelyn kireyden indeksiä Suomessa sekä eräissä
vertailumaissa. Indeksin mukaan Suomi sijoittuu työmarkkinat ovat sääntelyn osalta lähelle OECD-maiden
keskitasoa. Esimerkiksi Ruotsin irtisanomislainsäädäntö näyttäisi olevan Suomea jäykempi.

12
13
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Kuvio 4: Irtisanomissuojan tason indeksi vuonna 2019 OECD-maissa (OECD, 2021).

Perhepäivähoitajien työttömyysturvaan on saatava muutos.
Perhepäivähoitajat ovat Suomen työttömyysturvan osalta väliinputoajia ja asiaan on tärkeä saada muutos.
JHL nostaa ongelman esille ja pyytää hallitusta ottamaan asiaan kantaa. Perhepäivähoitajat olisi saatava
soviteltuun työttömyysturvan piiriin.
Kuntien palveluksessa olevien perhepäivähoitajien palkanmaksu tapahtuu varattujen hoitopaikkojen
perusteella siten, että yhdellä perhepäivähoitajalla voi vakituisesti olla hoidossa omien lastensa lisäksi
maksimissaan 4 alle kouluikäistä lasta sekä näiden lisäksi yksi osapäivähoitoa tarvitseva esiopetus -tai
oppivelvollisuusikäinen lapsi. Näin ollen hoidettavien lasten maksimimääräksi ”hoivayksiköissä” mitattuna
muodostuu 4,5 lasta.
Ongelmatilanne syntyy, jos työnantaja ei varaa enimmäismäärää hoitopaikkoja perhepäivähoitajalta. Tällöin
Perhepäivähoitajan ansiot alentuvat huomattavasti ja äkillisesti, jos kunnan toimivaltainen viranhaltija,
yleensä perhepäivähoidon ohjaaja, vähentää hoitopaikkavarauksia. Hoitopaikkavarausten vähentyessä
hoitajan ansiot putoavat, mutta varsinainen työaika ei välttämättä lyhene, koska lapsi tarvitsee noin 9 – 10
tuntia hoitoa päivässä vanhempien työssä käymisen tai opiskelun takia.
Edellä mainittu johtaa työmarkkinoilla ainutlaatuiseen tilanteeseen, jossa perhepäivähoitaja tekee täyttä
työaikaa, mutta toimeentulo heikkenee oleellisesti. Tällöin työnteosta saattaa tulla myös taloudellisesti ja
toisen työn tekeminen on käytännössä mahdotonta. Irtisanoutuminen puolestaan johtaisi työttömyysturvan
osalta karenssiin, joka heikentää toimeentuloa entisestään. Erittäin tärkeää tällaisessa tilanteessa on
mahdollistaa perhepäivähoitajalle työn jatkaminen ja hoidettaville lapsille hoidon jatkuminen tutussa ja
turvallisessa kodinomaisessa ympäristössä.
Sellaisten kuukausipalkkaisten ammattiryhmien ja työtehtävien osalta, joissa työaika reagoi oleellisesti
tosiasiallisen työtilanteen ja suoritteen intensiteetin mukaan, Suomen työttömyysturvan soviteltu
ansiopäiväraha kompensoi ansioiden menetystä. Perhepäivähoitajien osalta näin ei kuitenkaan käy. Silloin,
kun hoitopaikkoja vähennetään, perhepäivähoitajat eivät ole oikeutettuja soviteltuun ansiopäivärahaan, sillä
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sovitellun päivärahan maksu perustuu nykymuotoisena toteutuneeseen työaikaan. Perhepäivähoitaja
työskentelee väliinputoajaryhmässä, jossa palkka voi pudota oleellisesti vaikkei työaika putoa eikä
työttömyysturva tunnista tällaista kestämätöntä tilannetta.
Soviteltua päivärahaa maksetaan, jos työaika on enintään 80% kokoaikaisen työntekijän työajasta. Pelkkä
tulojen väheneminen ei mahdollista sovitellun päivärahan maksua. Kun perhepäivähoitajilla hoidettavien
lasten määrä vähenee esimerkiksi yhdellä, ei työaika kuitenkaan vähene vastaavasti. Tosiasiallisesti kuitenkin
työn intensiteetti ja ansiot vähenevät huomattavasti. Hoitovarauksien vähentäminen rinnastuu
lomautukseen, sillä se tapahtuu työnantajan toimesta ja vaikuttaa perhepäivähoitajan palkkaan.
Käytännön tasolla ongelma on siinä, että perhepäivähoitajat kohtaavat hoitopaikkojen kysynnän äkillisen
muutoksen ja ovat lisäksi kokonaisansioiden osalta pienipalkkaisia, joten pienikin pudotus ansioissa voi
vaikuttaa suuresti hyvinvoinnin vähenemiseen.
Perhepäivähoitajien osalta voitaisiin määrittää erillinen malli sovitellun päivärahan osalta, jossa
huomioitaisiin työajan muutosten sijasta hoidettavien lasten määriä. Siten sovitellun päivärahan piiriin
pääsyllä olisi selkeä työnantajan toimenpiteestä johtuva syy. Tällöin myös perhepäivähoitajan
hoitopaikkavarausten väheneminen rinnastettaisiin lomautukseen ja hoitopaikkavarausten vähentyminen
oikeuttaisi soviteltuun päivärahaan.
Hoitopaikkavarausten vähenemisestä johtuva tulonmenetys perhepäivähoitajille olisi korvattava vertailemalla
hoitopaikkavarausten enimmäismäärää uuteen hoitopaikkavarausten määrään. Täysi hoitopaikkavarausten
enimmäismäärää on 4,5 hoitopaikkavarausta. Palkka on sama niin kauan kuin hoitopaikkavarausten määrään
ei puututa. Työehtosopimuksen mukaisen takuupalkkavaiheen jälkeen palkka putoaa vastaamaan todellista
hoitopaikkavarausten määrää.
Tulotason pitää pudota perhepäivähoitajasta riippumattomista syistä vähintään 1 hoitopaikkavarauksella
päästäkseen sovittelun piiriin (eli 4,5  3,5). Euromääräisenä tämä tarkoittaa joko 415,28 tai 396,25 euroa
hoitovaraukselta. Uusi tulotaso otettaisiin huomioon sovittelussa ja maksettaisiin soviteltua päivärahaa.
Palkka ja etuus olisivat nykyiseen tapaan yhteensä joko 90 % tai 100 % perustepalkasta.
Jos työnantajasta johtuvasta syystä hoitopaikkavarauksia on työsuhteen alkaessa vähemmän kuin täydet 4,5,
niin hoitopaikkavarausten pudotusta verrataan 4,5:een. Tällöin perhepäivähoitaja pääsee sovittelun piiriin, jos
hoitopaikkavarauksia on enintään 3,5 työsuhteen alkaessa.
Mainituilla työttömyysturvamuutoksilla perhepäivähoitajat saatetaan tasavertaiseen asemaan toimeentulon
osalta työnantajan toimesta osa-aikaistuneisiin verrattuna.
Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2019 kuntasektorin kuukausipalkkaisia perhepäivähoitajia oli
yhteensä 4 223 ja heistä 99,5 prosenttia oli naisia. Heidän peruspalkan keskiarvo oli 1 858 euroa
kuukaudessa ja kokonaisansioiden mediaani 2051 . Perhepäivähoitajista puhuttaessa on siis kyse
matalapalkkaisesta ammattiryhmästä, joiden toimeentulossa tapahtuvat pienetkin euromääräiset muutokset
saattavat tarkoittaa huomattavaa elintason laskua. Perhepäivähoitajien tilanteen huomioiminen parantaisi
hallitusohjelman mukaisesti sukupuolten välistä tasa-arvoa, sillä kyseessä on kunta-alan ikääntynein ja
erittäin naisvaltainen ammattiryhmä.
Perhepäivähoidon kehittäminen yhtenä varteen otettavana varhaiskasvatusmuotona parantaisi perheille
tarjolla olevia lastenhoitomahdollisuuksia ja antaisi myös kotona oleville vanhemmille
työllistymismahdollisuuksia, jos he kokevat alan houkuttelevaksi vaihtoehdoksi.
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Perhepäivähoitajien työmarkkina-asemaan on tärkeä saada helpotusta, sillä kyseisestä ammattiryhmästä on
pulaa. Alan vetovoimaisuuteen ja ammattilaisten saatavuuteen vaikuttaa oleellisesti tulojen vakiintuneisuus
ja toimeentulon turva.
Sovitellun päivärahan ulottaminen perhepäivähoitajiin nostaa osalta ammatin houkuttelevuutta ja näin myös
perhepäivähoitopaikkojen saatavuutta. Perhepäivähoito on lapsiperheille varteenotettava vaihtoehto silloin,
kun sopivaa varhaiskasvatuspaikkaa ei ole saatavilla. Etenkin syrjäisemmillä alueilla saattaa perhepäivähoito
olla lastenhoitomuodoista järkevin, jos esimerkiksi etäisyydet lastentarhaan päiväkotiin ovat pitkiä. Kunnissa,
joissa ei ole tarjota päiväkotipaikkoja, perhepäivähoito on kustannustehokas tapa täyttää lakisääteinen
velvollisuus tarjota varhaiskasvatusta. Perhepäivähoito voi helpottaa työn ja perheen yhteensovittamista, joka
puolestaan voisi osaltansa parantaa työllisyyttä.

Suomen kokonaisveroastetta voitaisiin hieman korottaa
Vaikka JHL kannattaa tiiviitä ja laajoja veropohjia, jotka lähtökohtaisesti mahdollistavat matalat verokannat,
on JHL:n näkemyksen mukaan Suomen kokonaisveroastetta mahdollisesti korotettava lievästi, jotta
koronaviruspandemiasta aiheutuneet massiiviset menot valtion budjetista saadaan katettua. JHL ehdottaakin,
että hallitus tarkastelee vakavasti myös maltillista kokonaisveroasteen nostoa valtion budjetin
tasapainottamiseksi.
Suomen kokonaisverotusta kritisoidaan usein korkeaksi, vaikkei se tosiasiallisesti ole yhtä kokonaisuutena
kireää, kuin esimerkiksi Ruotsin ja Tanskan verotus OECD:n tilastojen mukaan. Suomea vertaillaan usein
Ruotsiin ja Tanskaan työllisyyden ja sosiaaliturvan osalta, joten vertailua tulisi tehdä myös
kokonaisverotuksen osalta.
Kuviossa (6) havainnollistetaan kokonaisveroasteita OECD – maissa. Pohjoismaat ovat kaikki korkean
veroasteen maita, mutta samalla näissä maissa on korkea hyvinvoinnin ja subjektiivisen onnellisuuden taso.
Suomen valtion budjetin ollessa huomattavan alijäämäinen, olisi tarkoituksenmukaista tarkastella
kokonaisveroasteen nostamista siten, ettei se nousisi kuitenkaan maailman kärkeen Tanskaa korkeammalle.
Kuvio 5: Kokonaisveroasteet OECD – maissa
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Jos Suomen kokonaisveroastetta nostettaisiin muutamalla prosenttiyksiköllä, voitaisiin Suomen julkista
taloutta vahvistaa yli neljällä miljardilla eurolla. Kokonaisveroasteen nostaminen tulisi kuitenkin kohdistaa
siten, että sillä olisi mahdollisimman vähän taloudellista toimeliaisuutta heikentäviä vaikutuksia.
Kokonaisveroasteen maltillinen nosto vahvistaisi Suomen julkisen talouden tasapainoa ja sen avulla voitaisiin
taittaa koronaviruksesta aiheutunutta velkaantumisen kasvua.

Verotuksen painopisteen siirtäminen
Maltillisen kokonaisveroasteen korottamisen lisäksi JHL katsoo, että verotuksen painopistettä tulisi siirtää
enemmän kohti omistamisen verottamista. Verotuksen painopisteet voidaan jakaa työn-, kulutuksen -ja
omistamisen verotukseen.
Suomessa verotuksen painopiste eroaa hieman Euroopan Unionin (EU) keskimääräisestä verotuksesta siten,
että kulutuksen vero-osuus on korkeampi ja omistamisen vero-osuus matalampi. JHL ehdottaa, että
verotuksen painopistettä siirrettäisiin enemmän kohti omistamisen verotusta.

Kuvio 6: Verotuksen painopiste Suomessa ja Euroopassa vuonna 2019. (Eurostat, 2021)

Kuviossa (7) vertaillaan
verotuksen painopistettä
Suomen ja EU:n välillä.
Kuviosta havaitaan, että
Suomessa omistamisen verotus
kattaa suhteellisesti pienemmän
osuuden julkisen sektorin
kokonaisverotuotosta.
Verotuksen painopistettä on
mahdollista siirtää kohti
omistamista etenkin
tiivistämällä ja laajentamalla
veropohjaa. Näin myös
verokantojen korottamiselta
voitaisiin mahdollisesti välttyä.

Kuvion (7) tiedot on noudettu Euroopan Komission julkaisemasta verotuksen trendejä käsittelevästä
raportista 14.
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Taxation trends in the European Union Data for the EU Member States, Iceland and Norway: 2020 edition
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Listaamattomien osakeyhtiöiden osinkoverotus
Osinkoverojärjestelmän osinkoverohuojennus mahdollistaa osingon nostamisen listaamattomista
osakeyhtiöistä 150 000 euroon asti huojennetulla verorasituksella. Tällöin pääomatulo-osingoksi lasketaan
määrä, joka vastaa enintään 8 prosenttia yhtiön nettovarallisuudesta.
Listaamattomien osakeyhtiöiden osinkoverotusta tutkittiin laajasti esimerkiksi valtiovarainministeriön
asettaman työryhmän 15 toimesta vuonna 2017. Asiantuntijaryhmä ehdotti raportissaan muutoksia muun
muassa osinkoverojärjestelmän verohuojennukseen siten, että verotus käytännössä kiristyisi osingonmaksun
osalta ja ohjaa listaamattomia osakeyhtiöitä investoimaan enemmän liiketoimintaansa.
Työryhmä ehdotti seuraavia uudistuksia listaamattomien osakeyhtiöiden osinkoverotukseen:
•
•
•
•

Huojennetun osingon laskennassa käytettävä tuottoprosentti alennettaisiin 8 prosentista
4 prosenttiin.
Osingon veronalainen osuus korotettaisiin 25 prosentista 40 prosenttiin.
Huojennetusti verotetun osingon 150 000 euron raja poistettaisiin.
Tuottoprosentin ylimenevä osa osingosta olisi 75-prosenttisesti ansiotuloa kuten nykyisinkin.

Käytännössä ehdotetut uudistukset yksinkertaistaisivat osinkoverotusta ja kannustaisivat paremmin
investoimaan yrityksen liiketoimintaan. Lisäksi uudistus vähentäisi investointikannustimien eroja erilaisten
yhtiöiden ja yhtiömuotojen välillä, josta todennäköisesti seuraa, että investoinnit kanavoituisivat
kansantaloudessa tehokkaammin.
Vuoden 2020 kehysriihen osalta JHL simuloi erilaisten osinkoveromallien staattisia vaikutuksia
Tilastokeskuksen SISU-mikrosimulointimallin avulla. Tulokset on esitelty taulukossa (1).

Taulukko 1: Osinkoverotusuudistusten vaikutukset julkiseen talouteen ja tuloeroihin (Laskelmat SISU-mikrosimulointimallilla, 2020)
VM (2017)

Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 2

Vaihtoehto 3

Osinkojen raja

-

-

-

-

Tuottoprosentti

4%

5%

6%

7%

Maksetuista osingoista
veronalaista pääomatuloa

40%

38%

40%

40%

Tuottoprosentin alle ja
eurorajan ylittävä osingon
pääomatuloverollinen osuus

40%

85%

40%

40%

Verotulot

+266 Milj. €

+ 166 Milj. €

+107 Milj. €

+42 Milj. €

Muutos käytettävissä oleviin
tuloihin (KTU)

-256 Milj. €

-159 Milj. €

-103 Milj.€

-40 Milj. €

Ginikerroin

-0,13 (28,21  28,08)

-0,08 (28,21 28,13)

-0,05 (28,21  28,16)

-0,01 (28,21 28,2)

Osinkoverouudistukset tasapainottaisivat staattisesti laskettuna julkisen talouden budjettia ja kaventaisi
tuloeroja Suomessa hieman ginikertoimen avulla laskettuna.
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https://vm.fi/-/tyoryhma-pitaa-suomen-yritysverotusta-kilpailukykyisena
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Taloyhtiölainojen rahoitusvastikkeen vähennysoikeuden pienentäminen
Hallitus selvittää mahdollisuutta uudistaa asuntosijoittamisen verotusta siten, että rajoitetaan oikeutta
vähentää yhtiölainan osuutta vuokratuloista.
Nykytilanteessa asuntosijoittavat voivat vähentää vuokratuloista summan, joka vastaa taloyhtiölainan
lyhennystä tuloutettavan rahoitusvastikkeen muodossa. Vastaavaan vähennykseen ei ole oikeutta, jos
sijoittaja on ottanut asuntolainan omiin nimiinsä.
Oman asuntolainan korkovähennysoikeutta on karsittu huomattavasti 2000-luvulla ja lisäksi sitä ollaan
kaavailtu kokonaan poistettavaksi. Vuonna 2015 asuntolainan koroista sai vähentää 65 prosenttia, mutta
vuonna 2019 vähennysoikeus oli enää 25 prosenttia. Kun omistusasumisen osalta verovähennysoikeutta on
karsittu, olisi JHL:n näkemyksen mukaan syytä harkita verovähennysoikeuden pienentämistä myös
asuntosijoittamisen osalta. Toisaalta omistusasumisen verokohtelu on yleisesti kevyempää verrattuna muihin
asumismuotoihin.
Vähennysoikeus on nykyisellään merkittävä verohuojennus ja vaikuttaa merkittävästi asuntosijoittajan
kassavirtaan, jonka vuoksi vähennysoikeuden karsimisen vaikutuksia tulisi pohtia tarkasti ja valmistelun osalta
olisi kuunneltava myös asuntosijoittajia. Mahdollisen uudistuksen osalta olisi noudatettava varovaisuutta
siten, että uudistus astuisi voimaan esimerkiksi portaittain vuosien saatossa.
Verovähennysoikeuden karsiminen todennäköisesti heikentää uudiskohteiden kysyntää ja hintakehitystä.
Hintakehityksen hillitseminen ei välttämättä ole ongelma, sillä esimerkiksi pääkaupunkiseudulla asuntojen
hintakehitys on eriytynyt muusta Suomesta (Kuvio 8). Jos uudistus johtaisi asuntojen hintakehityksen
konvergoitumiseen, sillä saattaisi olla myös työmarkkinoiden liikkuvuuden osalta myönteisiä vaikutuksia.
Kuvio 7: Osakeasuntojen hintakehityksen indeksi pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa (Tilastokeskus, 2020)

Talouspolitiikan arviointineuvoston julkaisemassa raportissa 16 todetaan, että nykyinen lainsäädäntö
sijoitusasunnon rahoitusvastikkeen verovähennyksestä vaikuttaa haitalliselta verokannustinten näkökulmasta.
Asuntosijoittajan verohuojennuksen etu ei ole luonteeltaan pysyvä, sillä sijoitusasuntoa myytäessä,
luovutusvoitto kasvaa suuremmaksi, kun asunnon hankintahinta jää käytännössä pieneksi. Jos asunto
kuitenkin siirretään perintönä eteenpäin, jää verohuojennuksesta pysyvä.
16

https://www.talouspolitiikanarviointineuvosto.fi/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/Raportti-2020.pdf
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Taloyhtiölainan verohuojennuksen poisto saattaa heijastua pidemmällä aikavälillä vuokrien nousuun, jos
sijoittajat kykenevät hinnoittelemaan nousseet kustannukset vuokriin. Näin ollen verohuojennuksen poisto
saattaa heijastua vuokralaisten käytettävissä oleviin tuloihin ja asumistukimenojen kasvuun, jonka
seurauksena uudistuksen fiskaalinen vaikutus saattaa jäädä staattista arviota pienemmäksi.
Asuntosijoittajien verotuksen kiristämisen vaikutuksia on pohdittu myös ansiokkaasti Roger Wessmannin
kirjoittamassa blogissa 17.
JHL arvioi, että uudistus voisi vahvistaa julkisen talouden budjettia myös siten, että uudistuksen
kokonaisvaikutukset olisivat positiiviset. JHL kuitenkin suosittelee vahvasti, että uudistuksen vaikutuksia
arvioidaan laajasti ja toimeenpano olisi aikajänteeltään maltillinen, jotta asuntomarkkinat ehtivät sopeutua.
Lisäksi Suomessa asunnon oston yhteydessä maksetaan varainsiirtoveroa, joka mahdollisesti heikentää
työvoiman liikkuvuutta. Varainsiirtoverotusta voitaisiin harkita kevennettäväksi, jos sen avulla voidaan
parantaa työn kysynnän ja tarjonnan kohtaamista markkinoilla.

Kulutusverot ja haittojen verotus oikeudenmukaisesti
JHL kannattaa verojen keräämistä lähteistä, joista aiheutuu negatiivisia ulkoisvaikutuksia. Negatiivisia
ulkoisvaikutuksia aiheutuu esimerkiksi ilmastopäästöistä ja haitallisesta terveyskäyttäytymisestä.
Ulkoisvaikutusten vuoksi haitallista taloudellista toimeliaisuutta kannattaa rajoittaa esimerkiksi verotuksella
ja myönteistä taloudellista toimeliaisuutta puolestaan tukea esimerkiksi verohelpotuksilla tai avustuksilla.
Verotusta tulisi kehittää suuntaan, jossa yksilöt, yritykset tai instituutiot kohtaavat useammin tekemiensä
kulutuspäätösten todelliset kustannukset. Kulutuksen verottaminen olisi suositeltavaa ainakin tilanteissa,
joissa kulutuksen haittavaikutuksia pystytään mittaamaan luotettavasti.
Kansainvälinen kilpailu sekä eriarvoistumisen riski kuitenkin asettavat raamit kulutuksen ja haittojen
verottamiselle.
Kansainvälinen kilpailu tarkoittaa, että yritykset ja suomalainen työvoima kohtaavat markkinoilla
mahdollisesti toimijoita, jotka eivät kohtaa haittaverotuksen osalta välttämättä samoja rasitteita. Tähän
voidaan kuitenkin puuttua puolustamalla kansainvälisiä verosopimuksia ja luomalla yhteiset pelisäännöt
toimijoille riippumatta maantieteellisestä sijainnista.
Kulutuksen ja haittojen verottaminen ovat pääosin regressiivisiä, mikä kasvattaa eriarvoistumisen,
varallisuuserojen ja tuloerojen kasvun riskiä. Eriarvoistuminen kasvaa esimerkiksi tilanteissa, joissa
kulutuskäyttäytymistä ei ole mahdollista muuttaa ja kaikki käyttäjät kohtaavat saman veroprosentin.
Esimerkkinä tästä voidaan käyttää liikenteen verotusta ja työmatka-autoilua. Tietyt työtehtävät vaativat
fyysistä läsnäoloa ja työssä käyminen työmatka-autoilua. Jos autoilun verotusta kasvatetaan huomattavasti,
vaikuttaa tämä suhteellisesti enemmän pienituloisiin työssäkäyviin.
Eriarvoistumisen riskin vuoksi haittojen verotuksen lisäksi tarvitaan vahva kompensaatiojärjestelmä tai
vaihtoehtoisesti haittaverojärjestelmä, joka huomioi tulo ja varallisuustason.
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https://www.mustread.fi/artikkelit/ehdotus-asuntosijoittajien-verotuksen-kiristamisesta-voisi-tulla-vuokralaisillekalliiksi/
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Maakuntavero on otettava käyttöön viimeistään 2026
JHL puoltaa nk. maakuntaveron käyttöönottoa tulevien hyvinvointialueiden tulopuolen järjestämisessä.
Soteuudistuksen läpimeno vaikuttaa hyvin todennäköiseltä ja on kokonaisuutena tärkeä uudistus, joka olisi
tärkeä saada täytäntöön.
Palveluista säädettyjen vastuiden sekä vaaleilla valittujen alueellisten päätöksentekoelimien valta olisi hyvä
saada samojen päättäjien alle sotemaakuntiin. Maakuntien soterahoitus olisi hyvä saada toimimaan samoilla
periaatteilla, miten se kuntien osalta on nykyään järjestetty.
JHL tunnistaa mahdollisen ongelman jo valmiiksi verrattain korkean työn verotuksen kiristymisessä
maakuntaveron vuoksi. Valtion on kuitenkin mahdollista ohjata verolainsäädäntöä kokonaisuutena siten, että
työn verotus ei tosiasiassa kiristyisi, jonka vuoksi työn verotuksen kokonaiskiristymiseltä voitaisiin
käytännössä välttyä.

Esitämme, että hallitus harkitsee seuraavia verotukseen liittyviä toimenpiteitä:
-

Alkoholi- ja tupakkaveroja voidaan korottaa maltillisesti tulevaisuudessa.
o Alkoholin- ja tupakkatuotteiden kulutuksella on selkeästi osoitettavia kielteisiä vaikutuksia

-

Terveellistä käyttäytymistä voidaan ohjata esimerkiksi terveysveron avulla.
o Esimerkiksi SOSTE:n ehdotus 18 terveysverosta voisi joiltain osin soveltua fiskaalisen tavoitteen
lisäksi ohjaamaan kansalaisia terveellisempiin elämäntapoihin, jonka seurauksena pidemmän
aikavälin terveysongelmiin liittyvät julkiset menot vähenisivät.
o Kattavan terveysveron jalkauttaminen on todennäköisesti hyvin hankalaa, mutta JHL
suosittelee vahvasti, että asiaa tarkasteltaisiin ja asetettaisiin voimaan niiltä osin, kuin se on
toteuttamiskelpoinen ja EU-säädösten mukainen.

-

Yksityisliikenteen verotusta voidaan lisätä myös tulevaisuudessa, kunhan siinä huomioidaan
työvoiman liikkuvuus ja eriarvoistumisen kasvun estäminen.
o Käytännössä liikenteen verotuksessa tulisi huomioida työmatkaliikenteelle joltain osin
kevyempää verotusta

-

Ympäristölle haitallista toimintaa tulee verottaa tulevaisuudessa kovemmin, kuitenkin niin, että
kilpailukyky ei heikkene muihin maihin verrattuna ja eriarvoisuus huomioidaan.
o Ilmastonmuutoksen torjuntaa tulee jatkaa tulevaisuudessa huomattavasti ja tässä oleellinen
työkalu on ilmastolle haitallisen toiminnan rajoittaminen esimerkiksi verotuksen avulla.
o Ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvien verojen osalta tulee kuitenkin huomioida
oikeudenmukaisen 19 siirtymän periaate sekä eriarvoistumisen estäminen.

-

Varallisuutta ja omistamista tulee verottaa tulevaisuudessa siten, että hillitään varallisuuserojen
kasvua ja kannustetaan investoimaan ja kuluttamaan kertynyttä varallisuutta.
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https://www.soste.fi/terveysvero/
Oikeudenmukaisella siirtymällä tarkoitetaan tässä kontekstissa sitä, että kaikki ilmastonmuutosta torjuvat verotoimenpiteet eivät
saisi syrjiä joitain väestöryhmiä
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-

Asuntojen oston yhteydessä maksettavaa varainsiirtoveroa tulisi tarkastella kriittisesti
o Varainsiirtoverotus heikentää työvoiman liikkuvuutta tilanteissa, jossa työn
vastaanottaminen edellyttää muuttamista ja uuden asunnon hankintaa.

-

Sekä kansallista että kansainvälistä verojärjestelmää tulee kehittää määrätietoisesti
horisontaalisesti ja vertikaalisesti oikeudenmukaiseksi.
o Samasta tulosta tulee maksaa sama vero.
o Ne, joiden tulot ovat suuremmat, maksavat enemmän veroa.

-

Suomen tulee puuttua aggressiiviseen rajat ylittävään verosuunnitteluun korjaamalla
voitonsiirron ja muun verovälttelyn mahdollistavaa kansallista yritysverolainsäädäntöä.

-

Suomen tulee sulkea rikkaimpia ja hyvätuloisimpia perusteettomasti suosivat hyvän
verojärjestelmän perusperiaatteiden vastaiset veropohjan aukot.

-

Suomen tulee edistää EU:ssa ja OECD:ssa aktiivisesti veropohjaa laajentavia ja tiivistäviä sekä
verotuksen läpinäkyvyyttä lisääviä aloitteita siten, että niissä huomioidaan globaalit vaikutukset
ja pyritään edistämään verotuksen globaalia oikeudenmukaisuutta.

Lisätietoja:
Youssef Zad, ekonomisti
Julkisten -ja hyvinvointialojen liitto, JHL ry
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