Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

KOHTUUDEN PUOLELLA

JHL:N kANNANOTOT
VUODEN 2021 kehysriihEEN
osa 1

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Youssef Zad
ekonomisti

.fi

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

JHL:N TAVOITTEET VUODEN 2021 KEHYSRIIHEEN
KOHTUUDEN
PUOLELLA
Helmikuu
2021

Pääasiat
•

Talouspolitiikan tavoite tulee asettaa ensivaiheessa ihmishenkien pelastamiseen.

•

Kun pandemiaan liittyvät terveysongelmat on taltutettu ja talous on päässyt jaloilleen, 		
tulee katse kääntää kohti julkisen talouden tasapainoa.

•

Väestön ikääntymiseen liittyvän hoivatarpeen kattamiseen tulee varata hoivamitoituksen 		
lisäksi tarvittava määrä rahaa, jotta palvelut kyetään järjestämään asianmukaisesti.

•

Sukupuolten välisiä palkkaeroja voidaan kaventaa poliittisilla toimenpiteillä, joihin saadaan
tukea tutkimuskirjallisuudesta.

•

Suomen työllisyyttä tulisi nostaa panostamalla aktiiviseen työvoimapolitiikkaan.

•

Suomen työllisyyden parantamisessa katse tulisi kiinnittää niihin väestöryhmiin, joissa
työllisyys on valmiiksi heikko.

•

Investoimalla väestön koulutustason nostoon ja koulutusalojen parempaan allokaatioon 		
voitaisiin kehittää Suomen kilpailukykyä ja mahdollisesti parantaa työllisyyttä.

•

Ympäristö asettaa rajoitteita taloudelle, joten se tulee huomioida ulkoisvaikutusten
hinnoittelussa.

•

Ilmastonmuutoksen torjunta saattaa aiheuttaa eriarvoistumista ja painetta työmarkkinoiden muutoksille, jotka tulisi ottaa tarkasti huomioon julkisen talouden
suunnittelussa.
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Koronakriisi, elvytys ja julkisen talouden tasapaino
Vuonna 2020 alkaneen pandemian aiheuttama kriisi on johtanut laajoihin taloudellisiin ongelmiin, joita
valtiot ovat yhdessä paikanneet elvyttävällä finanssipolitiikalla. Elvyttävää finanssipolitiikkaa on jatkettava
myös vuoden 2021 aikana, kunnes pandemian aiheuttamat taloudelliset ongelmat ovat vähentyneet.
Käytännössä elvyttävää finanssipolitiikkaa saatetaan joutua jatkamaan, vaikka väestö on saatu rokotettua,
sillä iso osa talouden ongelmista juontaa juurensa pandemian aiheuttamasta epävarmuudesta. Osa kuluttamisesta on hidastunut tartuntariskin aiheuttaman pelkotilan vuoksi ja työmarkkinoiden palautuminen saattaa
olla hidasta.
JHL painottaa, että finanssipoliittista kiristystarvetta tarkastellaan muun muassa työllisyyskehityksen avulla;
kun työllisyyskehitys lähestyy koronakriisiä edeltävää tasoa, voidaan julkista taloutta alkaa asteittain tasapainottaa. 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 jaloilleen.

Kuviossa 1 on havainnollistettu mahdolliset talouspolitiikan askelmerkit pandemian viitekehyksessä. Tällä
hetkellä painopiste tulee olla ennen kaikkea kansan terveyden ylläpitämisessä ja koronakuolemien estämisessä. Seuraavassa vaiheessa talouspolitiikan tavoite tulisi asteittain siirtää kriisin kielteisten talousvaikutusten
pitkittymisen estämiseen. Kun nämä tavoitteet on saavutettu, tulee talouspolitiikan painopiste hiljalleen
siirtää kohti julkisen talouden tasapainoa.

Kuvio 1: Talouspolitiikan painopisteen
pandemiatilanteessa ja sen jälkihoidossa.
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Väestön ikääntyminen ja hoivatalous
Suomen väestö ikääntyy nopeasti, minkä seurauksena huollettavien määrä verrattuna työllisiin kasvaa.
Väestöllisen huoltosuhteen¹ heikkeneminen tulee nostamaan väistämättä julkisen sektorin kustannuksia,
sillä ikääntyneiden hoivatarpeen kasvu vaatii rahallisia panostuksia. Julkinen sektori on ollut alijäämäinen
vuodesta 2009 saakka ja seuraavat vuodet tulevat myös hyvin todennäköisesti olemaan alijäämäisiä
pandemian aiheuttamien kustannusten vuoksi. Kuviossa 2 havainnollistetaan julkisen sektorin ali-/ylijäämää
vuodesta 1975 punaisilla palkeilla ja sinisellä käyrällä ennustettua huoltosuhteen muutosta.

Kuvio 2: Julkisen sektorin alijäämä
ja väestöllinen huoltosuhde.
(Tilastokeskus, World Bank, 2021)

Suomessa oli vuonna 2020 noin 1,25 miljoonaa yli 65-vuotiasta ja vuoteen 2030 määrä tulee kasvamaan
peräti 205 000:lla. Samanaikaisesti Yli 75-vuotiaiden määrä tulee kasvamaan peräti 250 000 henkilöllä
vuoteen 2030 mennessä. Vaikka väestön keskimääräinen terveystaso paranee tällä aikavälillä hieman,
ei se silti pysty paikkaamaan ikääntyneiden määrän kasvun aiheuttamaa kustannuspainetta.

Kuvio 3: Arvioidut
yli 65- ja yli 75-vuotiaiden
määrät Suomessa
vuosina 2015– 2070
(Tilastokeskus, 2020

¹Väestöllistä huoltosuhdetta mitataan tässä vertaamalla 15-vuotiaiden ja yli 64-vuotiaiden määrää 15-64–vuotiaiden määrään.
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Hoivatarpeen kasvu tulee väistämättä nostamaan julkisen sektorin menoja. Tällä hetkellä Suomen vanhuspalveluiden rahoitus on matalammalla tasolla muihin Pohjoismaihin verrattuna. Suomessa vanhuspalveluihin
käytetään 1,5–1,6 prosenttia bruttokansantuotteesta, kun vastaava luku muissa Pohjoismaissa on vähintään
2,2 prosenttia². Euromääräisesti tämä tarkoittaa kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon osalta peräti
1 miljardin euron summaa. Vaikka yksi tilastoluku ei kerro koko totuutta vanhusten hoidon tasosta, antaa
se silti viitteitä Suomen vanhustenhoidon aliresursoinnista.
Riittämätön rahoitus osaltansa johtaa heikkoon vanhusten hoivan tasoon ja mahdollisesti heikentää sitä vielä
lisää tulevaisuuden Suomessa. Toisekseen aliresursointi heijastuu alalla työskentelevien arkeen kasvavana työn
intensiteettinä. Henkilöstön ja resurssien puute tekee työelämästä äärimmäisen haastavaa, mikä johtaa stressiin ja lopulta mahdolliseen alalta poistumiseen tai pahimmassa tapauksessa terveysongelmiin. Työterveyslaitoksen tilastojen mukaan esimerkiksi hoitajat ja lähihoitajat ovat sairauspoissaolojen perusteella suurimpien
kuntasektorin ammattiryhmien hännillä³. On vaarana, ettei osaavaa henkilöstöä ole saatavilla tulevaisuudessa,
kun ala nähdään haastavana ja huonosti palkattuna.
Hallitus on kuitenkin kirjannut lakiin vanhusten hoivan henkilöstömitoituksen nousevan 0,7 ammattilaiseen
jokaista hoidettavaa henkilöä kohden, mitä JHL pitää erittäin tärkeänä uudistuksena. Uudistuksen seurauksena
hoivan taso todennäköisesti kasvaa ja henkilöstön työtilanne helpottuu.
Uudistuksen toteuttamiseen on kuitenkin varattava tarvittavat rahat, jotta palveluntuottajat tosiasiallisesti
kykenevät suoriutumaan mitoituksen aiheuttamista henkilöstömenojen kasvusta. Lisäksi JHL kannattaa, että
0,7 mitoitus säädettäisiin myös kotihoitoon. On olemassa aito riski siitä, että vanhuksia siirretään hiljalleen
kotihoitoon, jossa mitoitusta ei sovelleta ja ongelmat hoivan laadussa jatkuvat.
Vanhusten hoivan osalta JHL kannattaa vahvasti monimuotoista hoivaketjua, jossa tehtäviin osallistuu
useamman ammattiryhmän edustajia. Henkilöstöpulan helpottamiseksi esimerkiksi hoiva-avustajien määrää
tulisi lisätä huomattavasti. JHL:n tilaaman selvityksen mukaan pystytään osoittamaan, että hoiva-avustajille
olisi runsaasti kysyntää hoivaketjussa⁴.
Hoivatarpeen aiheuttamien kustannusten nousu tarkoittaa, että julkisen sektorin tulopuolta on pyrittävä
kasvattamaan ja toisaalta menopuolta hillitsemään, mikä tarkoittaa verotulojen kasvattamista ainakin
työllisyyttä nostamalla ja mahdollisesti myös verotusta kiristämällä ja veropohjaa tiivistämällä.
Väestön ikääntymistä ei voida estää, mutta palvelutarpeen kasvua voidaan hillitä ennaltaehkäisevästi kansanterveyttä kehittämällä. Terveystason nostolla voidaan pitkällä aikavälillä hillitä sitä määrää ikääntyneistä,
jotka vaativat ulkopuolista hoivaa. Tarjoamalla erilaisia mahdollisuuksia niin nuoruudessa, työelämän aikana,
kuin eläkkeelle siirtymisen jälkeen voidaan nostaa kansan yleistä terveystasoa. Valtion on mahdollista ohjata
kuntia luomalla taloudelliset kannustimet tällaiselle toiminnalle.
Esimerkiksi soteuudistuksen puitteissa kuntien valtionosuuksiin on suunniteltu lisäosaa, joka määräytyisi kuntien tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. Kannustamalla kuntia rahallisesti edistämään
hyvinvointia voitaisiin saavuttaa pitkän aikavälin säästöjä. Hyvinvoinnin edistämiseen perustuvan rahoituksen
osuutta tulisi lisätä tulevaisuudessa.
Hoivahenkilöstön työtilanne on ongelmallinen vanhusten hoidon lisäksi myös muilla aloilla. Helsingin
Sanomat uutisoi⁵ 10.2.2021 Oulun yliopistollisen sairaalan sulkevan leikkausalejansa muutamaksi kuukaudeksi johtuen muun muassa henkilöstön puutteesta, väsymyksestä ja stressistä. Hoidon takkuamisesta koituu
todennäköisesti myös rahallisia kustannuksia reaalitalouteen puhumattakaan suorista hyvinvointitappioista
ihmisten terveyden muodossa. JHL toivoo hallitukselta riittävää rahoitusta, työehtojen parantamiseen, jotta
vastaaviin tilanteisiin ei jouduta turvautumaan tulevaisuudessa.
²https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/en/research/projects/agecare/kirjallinen-kuuleminen-hallitusneuvotteluihin-vanhuspalvelut.pdf
³ https://www.tyoelamatieto.fi/#/fi/dashboards/kunta10-sick-leave
⁴ https://www.jhl.fi/wp-content/uploads/2020/08/kymsote_tyaika-analyysi_tehost_asuminen_2020.pdf
⁵ https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000007794294.html
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Investoinneilla kasvatetaan elinvoimaisuutta ja torjutaan ilmastonmuutosta
Investoinnit kasvattavat kilpailukykyä ja nostavat Suomen elinvoimaisuutta pitkällä aikavälillä. Suomeen
on investoitu verrattain vähän viimeisten vuosien aikana, vaikka kilpailukyky on pääosin kunnossa.
Ilmastonmuutoksen torjunta luo Suomelle mahdollisuuden olla maailman parhaimpien joukossa vihreän
teknologian ja osaamisen alalla.
JHL kannattaa investointien kanavoimista valtion aktiivisella toiminnalla. Julkiset investoinnit mahdollisesti houkuttelevat myös yksityisiä investointeja, mikä osaltansa tukee Suomen houkuttelevuutta ja
samalla vauhdittaa Suomen siirtymistä vihreään teknologiaan.
EU:n elpymisrahaston tarjoamia mahdollisuuksia on käytettävä uuden kasvun luomiseen, mutta myös
nykyisten hyvinvointipalvelujen kehittämiseen.
Uutta kasvua voidaan hakea investoimalla teknologia- ja innovaatiotoimintaan. Nykyisten rakenteiden
kehittämisessä tulisi kiinnittää huomio jo olemassa olevien väylähankkeiden kehittämiseen sekä
esimerkiksi hoivasektorin tuottavuuden parantamiseen.
Väylähankkeet sekä julkinen liikenne ylipäänsä parantavat työvoiman alueellista liikkuvuutta ja osaltansa
joustavoittavat työmarkkinoita. Hoivasektorin tuottavuuden kehittäminen esimerkiksi teknologiaa paremmin hyödyntämällä voisi osaltansa pehmentää hoivatarpeen kasvun aiheuttamaa painetta taloudelle.

Julkisen talouden tasapaino ja eriarvoisuuden torjuminen
Julkisen talouden tasapainon tavoittelu on yksi hallitusohjelman tavoitteista, mikä tarkoittaa käytännössä
menojen ja tulojen yhteensovittamista tulevaisuudessa. Julkista taloutta tasapainottavilla toimenpiteillä
on kuitenkin lähes aina sivuvaikutuksia.
Esimerkiksi menoleikkauksilla on mahdollisesti kielteisiä vaikutuksia tulevaisuuden kilpailukykyyn tai
eriarvoisuuteen. Julkisen sektorin tulojen kasvattamiseen pyrkivillä veronkorotuksilla voi puolestaan olla
työllisyyteen kielteisiä vaikutuksia. Sellaisilla toimenpiteillä, jotka kasvattavat työllistymisen kannustimia
ja vahvistavat julkista taloutta on hyvin todennäköisesti tuloeroja kasvattava vaikutus.
Työllisyyden nosto yhdessä julkisen talouden tasapainon ja eriarvoisuuden pienentämisen kanssa on
äärimmäisen vaikeaa ja vaatii tarkkaa pohdintaa useasta näkökulmasta.
Veropohjan tiivistäminen sekä pääomaverotuksen lievä kiristäminen voisivat hyvin suunnitellusti kasvattaa valtion tulopuolta kasvattamatta eriarvoisuutta tai heikentämättä työllisyyttä.

Kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden rahoitus
Kuntien vastuilla olevien toimintojen osuus kansantaloudesta on merkittävä ja kunnat järjestävät tällä
hetkellä ison osan hyvinvointivaltion palveluista. Rahoitusaseman turvaamiseksi kunnat ovat nostaneet
veroasteitansa, mutta kasvaneen verovähennysjärjestelmän vuoksi keskimääräinen efektiivinen kunnallisveroaste⁶ ei ole noussut 2000-luvulla. Tämän lisäksi ennen koronaviruspandemiaa kuntien valtionosuuksia
on leikattu useampana vuotena, mikä on johtanut kuntien kireään taloudelliseen asemaan.

⁶Maksuunpannun kunnallisveron suhde ansiotuloihin.
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JHL muistuttaa, että koronatukien aiheuttama väliaikainen parannus kuntataloudessa ei muuta pidemmän
aikavälin todellisuutta.
Monet kuntien vastuulla olevat tehtävät, kuten varhaiskasvatus, koulutus ja sosiaali- ja terveyspalvelut ovat
sellaisia, jotka toimivat Suomen talouskehityksen tukipilareina tulevaisuudessa. On tärkeää, että kunnat pystyvät suoriutumaan tehtävistänsä myös tulevaisuudessa, mikä puolestaan edellyttää riittävää rahoituspohjaa.
Riittävän rahoituspohjan varmistamiseksi kuntien valtionosuuksia on todennäköisesti lisättävä tulevaisuudessa, jotta vältyttäisiin tarpeettomilta leikkauksilta.
Valtio kykenee rahoittamaan kuntien valtionosuusjärjestelmää esimerkiksi verotuloja nostamalla ja työllisyyttä
parantamalla.
Suomen kokonaisveroaste suhteessa bruttokansantuotteeseen on pudonnut vuoden 2016 43,7 prosentista
vuoden 2019 42,2 prosenttiin⁷. Lisäksi kokonaisveroasteen ennakoidaan putoavan edelleen 41,9 prosenttiin
vuoden 2020 osalta. Kokonaisveroasteen maltillinen nostaminen tulevaisuudessa vahvistaisi julkista taloutta
ja näin turvaisi osaltansa julkisten palveluiden toimivuuden tulevaisuudessa. Toisaalta, jos työllisyyttä saadaan
nostettua ja tuottavuutta parannettua, ei kokonaisveroasteen nostolle ole isoa painetta.
Soteuudistuksen vuoksi kuntien taloudellinen asema muuttuu oleellisesti. JHL pitää kuitenkin mahdollisena
uhkana sitä, että kuntiin jäävien tehtävien osalta pyritään tasapainottamaan kuntataloutta tulevaisuudessa,
jonka seurauksena leikkaukset saattavat kohdistua suhteettoman suuresti esimerkiksi varhaiskasvatukseen,
opetukseen ja kuntien itsehallinnollisiin tehtäviin.
Tulevien hyvinvointialueiden rahoituksen osalta JHL suosittaa vahvasti verotusoikeuden kartoittamista siten,
että kokonaisveroasteen nousulta voitaisiin välttyä.

Työllisyys
Suomen työllisyysaste on matalammalla tasolla verrattuna muihin Pohjoismaihin. Tulevaisuudessa tämän eron
kiriminen umpeen vahvistaisi huomattavasti Suomen julkista taloutta ja samanaikaisesti parantaisi Suomessa
asuvien keskimääräistä elintasoa.

Kuvio 4: Työllisyysasteet ikäluokittain vuonna 2019
(Eurostat, 2020)

⁷OECD (2021), Tax revenue (indicator). doi: 10.1787/d98b8cf5-en (Accessed on 10 February 2021)

Kuviossa 4 havainnollistetaan
Suomen, Tanskan, Ruotsin sekä
Norjan työllisyysasteita ikäryhmittäin. Kuviosta havaitaan,
että Suomen työllisyysaste oli
vuonna 2019 verrokkimaita
alempana ikääntyneiden sekä
nuorten osalta. Työllisyysasteen nostamista tulisi tavoitella
etenkin niissä ryhmissä, joissa
työllisyys on valmiiksi vertailumaita matalammalla tasolla.
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Suomen vertailumaita heikompi työllisyys
selittyy osin sillä, että Suomessa tehdään
vähemmän osa-aikatyötä. Kasvattamalla
osa-aikatyön suosiota voitaisiin mahdollisesti nostaa Suomen kokonaistyöllisyyttä.
Lisäksi osa-aikatyön kasvattaminen etenkin
ikääntyneiden osalta voisi pidentää työuria
loppupäästä, sillä joidenkin ikäihmisten
työkyky heikkenee uran loppuvaiheessa
ja siirtyminen osa-aikaiseksi voisi pitää henkilön työmarkkinoilla hieman pidempään.

Kuva 5: Osa-aikatyöllisyys
Pohjoismaissa vuonna 2019 (Eurostat, 2020)

Suomen työllisyyden nostamisessa tulisi ikääntyneiden ja nuorten lisäksi kiinnittää huomiota myös lapsiperheiden työllisyyteen. Esimerkiksi yhden vanhemman perheiden määrä on ollut kasvussa 2000-luvulla ja
heidän työllisyystilanteensa on verrattain heikkoa.
Kuviossa 6 havainnollistetaan yhden vanhemman perheiden työllisyyttä vertailtuna kaikkiin Suomen lapsiperheiden työllisyyteen lapsen iän mukaan. Yhden vanhemman perheiden huoltajien työllisyys on huomattavasti heikompi verrattuna kahden vanhemman perheiden työllisyyteen. Työllisyyseroja voitaisiin mahdollisesti
kuroa umpeen parantamalla muun muassa lastenhoidon alueellista saatavuutta, jotta lapsen aiheuttama kiila
vanhemman työllistymiselle pienenisi. Lisäksi vuoropäivähoito-oikeuden voisi laajentaa kattamaan myös
kouluikäiset lapset. Näin työn ja perheen yhteensovittamisesta tulisi helpompaa.

Kuvio 6: Perheiden
työllisyydet lapsen
iän mukaan Suomessa
(Tilastokeskus, 2020)

Kuviossa 6 suoritettuun vertailuun kahden vanhemman ja yhden vanhemman perheiden välillä tulee suhtautua kuitenkin pienellä varauksella sillä ryhmien väliset erot eivät ole pelkästään siinä, että he hoitavat lasta
lähtökohtaisesti yksin. Toisin sanoen ryhmien välillä on muitakin eroja, jotka vaikuttavat työllisyyteen.
OECD:n julkaisemien tilastotietojen⁸ mukaan Suomessa etenkin nuorten lasten äitien työllisyyteen tulisi
kiinnittää huomiota. 0–2-vuotiaiden lasten äitien työllisyys oli Suomessa vuonna 2019 vain 52,9 prosenttia,
kun se esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa oli 82 ja 73,8 prosenttia, vaikka kokonaisuudessaan äitien työllisyys
oli Suomessa huipputasolla.

⁸http://www.oecd.org/els/family/LMF1_2_Maternal_Employment.pdf
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Nuorten lasten vanhempien työllisyyteen voidaan vaikuttaa tarjoamalla mahdollisuudet parempaan lastenhoitoon ja muuttamalla työn vastaanottamisen kannustimia siten, että myös matalapalkkisesta työstä tulee
kannattavaa, kun otetaan huomioon mahdolliset lastenhoitoon liittyvät kustannukset perheen tasolla.
Suomen valtio käyttää vertailumaita vähemmän rahaa aktiiviseen työvoimapolitiikkaan suhteutettuna
bruttokansantuotteeseen. Hyvin kohdennetulla aktiivisella työvoimapolitiikalla voitaisiin todennäköisesti
nostaa Suomen työllisyysastetta sekä ehkäistä pitkittyneitä työttömyysjaksoja esimerkiksi tehostamalla
uudelleentyöllistymisen väyliä.
OECD (2017) määrittelee aktiivisen työvoimapolitiikan tarkoittamaan toimenpiteitä, joilla lisätään työttömien
työllistymismahdollisuuksia sekä työpaikkojen ja työntekijöiden kohtaamista. Aktiivinen työvoimapolitiikka
käsittää kaikki sosiaalimenot (paitsi koulutusmenot), joiden avulla parannetaan etuudensaajan mahdollisuuksia löytää työpaikka tai parantaa nykyisiä ansioitansa.

Kuvio 7: Aktiivisen ja passiivisen
työvoimapolitiikan osuudet
Pohjoismaissa (Eurostat, OECD, 2020)

JHL kehottaa, että hallitus panostaa tulevaisuudessa mahdollisuuksien mukaan enemmän aktiiviseen työvoimapolitiikkaan, jotta Suomen työmarkkinoiden virroissa tapahtuisi enemmän ja helpommin liikettä pois
työttömyydestä kohti työllisyyttä. Käytännön tasolla tämä edellyttää rahoituksen kanavoimista työllisyyspalveluihin. Rahoituksen taso tulisi määrittää riittäväksi ja siten, että palveluntarjoajalla on mahdollisuus
lähteä tukemaan työttömäksi jääneen henkilön työllistymistä mahdollisimman pian työttömyyden alettua.
Työllisyyteen voidaan vaikuttaa investoimalla myös koulutukseen. Kuviossa 8 havainnollistetaan työllisyysasteita iän ja koulutustason mukaan. Koulutustaso näyttäisi ainakin korreloivan vahvasti työllisyysasteen
kanssa. Suomen kilpailukyky nojaa osittain väestön korkeaan osaamistasoon, joten koulutusinvestoinneilla
voitaisiin mahdollisesti kehittää kilpailukykyä sekä työllisyyttä samanaikaisesti.
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Kuvio 8: Koulutustason ja työllisyysasteen
välinen yhteys. (Tilastokeskus, 2019)

Suomen työllisyyttä voidaan myös nostaa kehittämällä maahanmuuttajataustaisten henkilöiden asemaa työmarkkinoilla. Maahanmuuttajien kotouttaminen ja integroiminen yhteiskuntaan työmarkkinoiden kautta olisi
tehokas keino parantaa työllisyyttä, maahanmuuttajien hyvinvointia ja julkista taloutta.
Käytännössä aktiivisella työvoimapolitiikalla ja kotouttamissuunnitelmilla olisi tässä kokonaisuudessa tärkeä
osuus. Koulutuksen lisääminen ja mahdolliset tukityöllistämistoimenpiteet voisivat osaltansa parantaa
maahanmuuttajien asemaa työmarkkinoilla, mikä puolestaan edellyttää rahallisia panostuksia toimintoihin.
Paikallisen kielen oppiminen on yksi oleellinen tekijä maahanmuuttajan työllistymisessä ja tähän tulisikin
pyrkiä Suomessa.
Työperäinen maahanmuutto on myös oleellinen voimavara, jonka avulla Suomen työllisyysastetta voitaisiin
nostaa ja työmarkkinoiden kohtaantoa parantaa. JHL kannattaa työperäisen maahanmuuton kehittämistä
esimerkiksi byrokratiaa sujuvoittamalla.
Kunnilla on mahdollisuudet toteuttaa toimivaa aktiivista työvoimapolitiikkaa, joka palvelisi erityisesti toimialoja ja alueita, joissa työvoimasta on pulaa. JHL pitää kohdennettua ammatillista palkkatuettua oppisopimuskoulutusta hyvänä keinona edistää työllisyyttä ja kohdentaa työttömistä löytyvää reserviä niihin ammattiryhmiin, joissa osaajista on pulaa. Koulutuspolut voitaisiin rakentaa eri tutkinnonosista alueen työllisyysnäkymien perusteella. Tässä kunnan ja yritysten välinen yhteistyö esimerkiksi osaamistarpeen ennakoinnin ja
kartoittamisen suhteen voisi tuottaa hyviä tuloksia.
Tämä tarkoittaisi, että esimerkiksi palkkatukea tulisi kehittää ja löytää kunnille uusia ratkaisumalleja. Oppisopimuskoulutuksen vetovoimaa voitaisiin edistää työnantajalle maksettavan koulutuskorvauksen avulla.
Koulutuskorvausta voitaisiin soveltaa erityisesti nuorten ja palkkatuella työllistettävien oppisopimuskoulutukseen.
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Sukupuolten välisten palkkaerojen pienentäminen
JHL kehottaa hallitusta panostamaan sukupuolten välisen palkkaeron kaventamiseen. Miesten ja naisten
suhteellinen palkkaero on kaventunut 2000–luvulla (Kuvio 9), mutta samanaikaisesti miesten ja naisten
välinen absoluuttinen palkkaero on kasvanut (Kuvio 10).

Kuvio 9: Suhteellinen palkkaero
kvartaaleittain Suomessa

JHL:n näkemyksen mukaan sukupuolten välinen palkkaero johtuu monista tekijöistä, joihin tulisi
kiinnittää huomiota kokonaisvaltaisesti. Palkkaerojen umpeen kurominen on prosessi, jota voidaan
todennäköisesti kiihdyttää valtion tukemana.

Kuvio 10: Absoluuttinen palkkaero
kvartaaleittain Suomessa (Tilastokeskus, 2020)
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Sukupuolten välisiä palkkaeroja kasvattaa tutkitusti muun muassa lapsen saanti (Kleven, Landais & Søgaard
(2019); Kleven, Landais, Posch, Steinhauer & Zweinmüller (2019b); Pehkonen & Sieppi (2019)). Empiiristen
havaintojen mukaan lapsen saanti pienentää naisten keskimääräisiä ansioita pitkällä aikavälillä, mikä osaltansa kasvattaa havaittua palkkaeroa.
Lapsen saannin negatiivista vaikutusta naisten ansioihin voidaan pienentää muun muassa perhepoliittisilla
ja varhaiskasvatukseen liittyvillä toimenpiteillä. Kelan tilastojen mukaan Suomessa kotihoidon tuen saajista
ja vanhempainvapaalla olevista henkilöistä ylivoimaisesti suurin osa oli naisia, mikä kuvaa osaltansa sitä, että
naiset ovat keskimäärin enemmän vastuussa perheen lapsista.
Hoivavastuuta tasaamalla ja työelämän urakatkoja lyhentämällä olisi mahdollista kaventaa sukupuolten
välisiä palkkaeroja pitkällä aikavälillä.
Palkka-avoimuus voisi osaltansa kaventaa palkkaeroja kahdella tapaa. Ensinnäkin, jos yritysten sisällä havaitaan miesten ja naisten välillä selittämättömiä palkkaeroja, voidaan näitä alkaa korjata tulevissa palkkaneuvotteluissa. Jos henkilö pystyy osoittamaan esimiehellensä, ettei kollegan korkeampaa ansiotasoa voida
selittää järkevästi, voisi tämä johtaa palkkojen konvergoitumiseen paikallisesti sopimalla.
Palkka-avoimuuden laajentaminen myös yritysten välille voisi kirittää yritysten ja toimipaikkojen välistä
kilpailua osaavasta työvoimasta. Jos potentiaaliset työnhakijat tai työpaikan vaihtajat havaitsevat eroja toimipaikkojen tarjoamissa palkoissa, hakeutuisi työvoima mieluummin sellaisiin toimipaikkoihin, joissa palkat ovat
korkeammat. Lisäksi olisi mahdollista, että työnhakutilanteessa miehet sekä naiset pystyvät ankkuroimaan
omia palkkatoiveitansa perustuen olemassa oleviin ansioihin, mikä voisi mahdollisesti kaventaa lähtöpalkkojen
eroja miesten ja naisten välillä.
Iso osa sukupuolten välisistä palkkaeroista selittyy työmarkkinoiden segregaatiolla, jota todennäköisesti
vahvistaa koulutuksen segregaatio. Suomen työmarkkinoilla segregaatio on myös huomattavasti suurempaa
verrattuna moneen muuhun maahan. Segregaation purkamisella voitaisiin pienentää sukupuolten välisiä
palkkaeroja. Vaikka naisten ja miesten sijoittuminen erilaisiin ammatteihin perustuu ainakin osittain yksilöllisiin valintoihin, on silti mahdollista, että segregaatiolle löydetään muitakin syitä.
Esimerkiksi kouluajan vertaisryhmän sukupuolijakauma vaikuttaa joidenkin empiiristen tutkimusten mukaan
miesten ja naisten tuleviin valintoihin myöhemmässä kouluttautumisessa sekä työmarkkinoilla. Tulokset ovat
kuitenkin olleet hyvin vaihtelevia, joten aihetta tulisi tutkia lisää Suomen aineistoilla.
Brenøe & Zölitz (2019) sekä Zölitz & Feld (2020) havaitsevat, että vertaisryhmän naisvaltaisuus kasvattaa
naisten todennäköisyyttä hakeutua miesvaltaisille aloille, kun puolestaan Anelli & Peri (2019) havaitsevat
vertaisryhmän sukupuolijakauman vaikuttavan vain miesten valintoihin. Schneeweis & Zweinmüller (2012)
ja Schøne, Simson & Strøm (2019) puolestaan havaitsevat päinvastaisesti, että vertaisryhmän naisvaltaisuus
vaikuttaa sekä miesten ja naisten todennäköisyyteen hakeutua miesvaltaiselle alalle myöhemmin. Tutkimuskirjallisuus antaa viitteitä, että vertaisvaikutuksilla on vaikutusta valintoihin, mutta vaikutusten suunnasta ei
löydy konsensusta.
Jotta palkkaerojen kuromiseen tähtääviä toimenpiteitä voitaisiin arvioida, JHL kannattaa erilaisia kokeiluja ja
niiden pidemmän aikavälin vaikutusten arviointia suhteessa sukupuolten välisiin palkkaeroihin.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Ilmastonmuutos ja oikeudenmukainen siirtymä
Ympäristö asettaa raamit talouden ja ihmiskunnan kehitykselle pitkällä aikavälillä⁹. Suomi on ottanut oikeansuuntaisia askeleita ympäristöpolitiikan suhteen ja JHL haluaa painottaa, että näin jatkettaisiin myös tulevaisuudessa.
Tulevien investointihankkeiden taloudellisten ja yhteiskunnallisten vaikutusten arvioinnissa tulee kiinnittää
huomiota jatkossakin ympäristövaikutuksiin. Lisäksi nykyisiä talouden rakenteita tulee tarkastella enemmän
ympäristövaikutusten näkökulmasta. Ympäristöystävällisten investointien toteuttaminen pienentää Suomen
hiilijalanjälkeä ja parhaimmillaan parantaa Suomen kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.
Ympäristövaikutuksille on ominaista, että ne vaikuttavat hyvin pitkällä aikavälillä, niitä on usein vaikea
kvantifioida ja vaikutukset näkyvät suuremmalle joukolle kuin itse aiheuttajalle ulkoisvaikutusten vuoksi.
Ulkoisvaikutusten hinnoittelu kuluttajien sekä yritysten toimintaan on tehokas tapa ohjata kansantaloutta
suuntaan, jossa ympäristö huomioidaan taloudellisissa päätöksissä. Jos negatiiviset ja positiiviset ympäristövaikutukset osataan hinnoitella oikein, olisi talouskehitystä mahdollista ohjata ympäristön kannalta oikeaan
suuntaan.
Ulkoisvaikutusten hinnoittelua voidaan harjoittaa esimerkiksi säätämällä haittaverot tasolle, joka sisäistää
ulkoisvaikutukset sekä kehittämällä EU:n päästökauppaa. Tällöin taloudellisen toiminnan hinta vastaa todellisia kustannuksia yksilön sekä yhteiskunnan tasolla. On oletettavaa, että kustannusten nousu ympäristölle
haitallisessa toiminnassa ohjaavat taloutta ympäristöystävälliseksi.
Ulkoisvaikutusten hinnoittelussa tulee huomioida myös eriarvoistuminen, kuten esimerkiksi liikenteen ja energian verotuksessa. Erilaisten kompensaatiojärjestelmien avulla voitaisiin estää eriarvoistumisen kasvun riskiä
ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ulkoisvaikutusten hinnoittelu näkyy yleensä kuluttajan kohtaamissa hinnoissa, joten ympäristötoimien rinnalla tulisi aina tarkastella vaikutuksia eriarvoisuuteen.
Cimato & Mullan (2010) nostavat esille julkisen sektorin vahvan roolin ilmastonmuutoksen torjunnassa esimerkiksi pyrkimyksillä muuttaa kansalaisten käytösnormeja edistämällä informaation kulkua ja koulutusta
liittyen ilmastotematiikkaan. Ilmastonmuutoksen torjunta tulee muuttamaan talouden rakenteita, mikä
puolestaan vaikuttaa oleellisesti myös työmarkkinoiden toimintaan. JHL painottaa, että ympäristöpolitiikassa
tulee kiinnittää tarkasti huomiota työmarkkinavaikutuksiin ja panostaa oikeudenmukaiseen siirtymään.
Työmarkkinoilla tullaan vaatimaan uudenlaista osaamista, mikä edellyttää nykyisen työvoiman osaamisen
kehittämistä. Hallittuun muutokseen tarvitaan jatkuvaa osaamisen kartoittamista, jatkuvaa oppimista,
innovaatiotukia sekä aktiivista työvoimapolitiikkaa. Kolmikantatyöskentely työmarkkinoihin vaikuttavien
muutosvoimien hallinnassa olisi suotavaa ja JHL:n mielestä tähän tarvitaan valtion tuki.
Lisätietoja:
Youssef Zad, ekonomisti
youssef.zad@jhl.fi

⁹Ilmaston osalta tarkastellaan yleensä 30-100 vuoden aikahorisonttia
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