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Työreformi
Demarihallitukset ovat toteuttaneet suuren 
osan parjatusta keskustan työreformista. Jopa 
SAK on sulattanut työttömyysturvan ehtojen 
tiukennukset ilman lakonuhkia.

Teksti Matti Simula

on jo lähes valmis

P
äähallituspuo-
lueet Sdp ja kes-
kusta kävivät vuo-
denvaihteessa ke-
vyen sanasodan 
talousneuvoston 

sihteeristön laatimasta 
globalisaatioraportista.

Demarien puoluehal-
lituksen mielestä alival-
tiosihteeri Vesa Vihriälän 
(kesk) johdolla tehdyn 
raportin toteuttaminen 
romuttaisi hyvinvointi-
yhteiskunnan. Puolue-
hallitus näki paperissa 
”työreformista tuttuja ir-
tisanomissuojan heiken-
nysesityksiä”.

Puhemies Paavo Lippo-
sen (sd) mukaan globa-
lisaatioselvityksessä on 
”muutamia työreformi-
miinoja”, kuten hän tote-
si Turun Sanomissa tammikuussa.

Keskustan työreformi kelpaa vielä yksitoista 
vuotta syntymänsä jälkeen poliittisen kamppailun 
aseeksi. Siitä on muodostunut kovan, vähäosaisia 
nöyryyttävän oikeistopolitiikan synonyymi, johon 
vasemmisto ja ammattiyhdistysliike herkästi vaa-
lien alla turvautuvat.

Vaikuttaa kuitenkin siltä, että ainoastaan työre-
formin nimi on paha, ei sisältö. Merkittävä osa oh-

jelmasta on jo arkipäivää.
”Siitä on toteutettu vä-

hintään 50 prosenttia”, 
kehuu työreformin val-
misteluun osallistunut 
keskustavaikuttaja.

Arvio saa yllättävää tu-
kea myös ay-liikkeestä: 
”Ainakin otsikoiden ta-
solla siitä on pantu huo-
mattava osa toimeen”, 
myöntää ay-pomo. ”Mutta 
työttömyysturvaa ei ole ke-
pun tarkoittamalla tavalla 
heikennetty”, hän kiireh-
tii lisäämään.

Työreformia ovat toteut-
taneet sekä molemmat 
Lipposen hallitukset että 
nykyinen Matti Vanhasen 

(kesk) ministeristö. Sosiaa-
lidemokraateilla on ollut kaikis-

sa kabineteissa vahva edustus.

Uusi painos bestselleristä
Esko Ahon johtama keskusta alkoi luonnostella 
työreformia jouduttuaan oppositioon vuoden 1995 
vaalien jälkeen. Puolue tarjosi sitä lääkkeeksi suur-
työttömyyteen, valtiontalouden velkaantumiseen 
ja raskaan verotuksen kurimukseen.

Asiakirjaa valmistelleet keskustajohtajat pitivät 
tiivistä yhteyttä ay-liikkeeseen, erityisesti SAK:hon. 
Maaliskuussa 1996 julkistetussa paperissa oli kui-
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tenkin kaksi isoa tavoitetta, joihin ay-liike 
ei voinut myöntyä.

Työreformi olisi ensinnäkin kajonnut 
ay-liikkeen kaikkein pyhimpään, yleissi-
tovuuden periaatteeseen: se olisi sallinut 
työehtosopimuksen vähimmäistason alit-
tavat ratkaisut alle viiden työntekijän yri-
tyksissä.

Ay-pomojen oli myös mahdoton hyväk-
syä keskustan pyrkimystä siirtää työttö-
myyskassat pois liittojen hallinnasta esi-
merkiksi Kansaneläkelaitoksen yhteyteen. 
Liitot eivät olleet valmiita luopumaan vah-
vimmasta aseestaan.

Sdp:n ja ay-liikkeen epäluulot eivät 
hälvenneet, vaikka keskusta luopui vuo-
den 1998 puoluekokouksessa yleissito-
vuuden rajoittamistavoitteesta.

Keskusta otti työreformista vuoden 
1999 vaalien alla ensin 100 000 kappa-
leen painoksen ja ensisatsin loputtua 
50 000 lisää. Vasemmistopuolueet ja 
ammattiliitotkin tilasivat bestselleriä. 
Mystinen työreformi ja varoittelut la-
ma-Ahon paluusta olivat tehokas kei-
no pelotella äänestäjiä uurnille.

Työreformisti Arja Alho
Toisen pääministerikautensa vuonna 
1999 aloittanut Lipponen sanoi halli-
tusratkaisun pysäyttäneen uuslibera-
listisen työreformin. Parjattua paperia 
oli kuitenkin pantu toimeen jo hänen 
ykköshallituksensa aikana.

Ensimmäinen työreformia toteutta-
nut ministeri oli sosiaalidemokraatti 
Arja Alho. Vuosina 1995–1997 toisena 
valtiovarainministerinä toimineen Al-
hon johdolla käynnistettiin kotitalous-
vähennyskokeilu, joka edistää työnte-
kijöiden palkkaamista muun muassa 
remontti- ja siivoustöihin. Joidenkin 
demarien piikavähennykseksi hauk-
kuman tuen enimmäismäärää on sit-
temmin nostettu pariin otteeseen.

Kari Niilolan ja Mikko Valtakarin tutki-
muksen mukaan kotitalousvähennyksen 
työllistämisvaikutus oli esimerkiksi vuon-
na 2004 noin 12 100 työpaikkaa. Näistä yli 
4 600 oli sellaisia työpaikkoja, joita ei olisi 
syntynyt ilman kotitalousvähennystä.

Sama tutkimus arvioi, että kotitalousvä-
hennys siirsi vuonna 2004 noin 2 200 hen-
kilötyövuotta harmaasta taloudesta viralli-
seen talouteen.

Työttömille keppiä
Työttömyyden puolittamistavoitettaan jat-
kanut Lipposen toinen hallitus kehitti työt-
tömyysturvan kannustavuutta työreformin 
hengessä 1999–2003.

Kannustavuuden kohottaminen tarkoit-
taa usein samaa kuin kepin käyttö. Työttö-

myysturvalain muutos toi työttömälle vuon-
na 2002 velvollisuuden hakea aktiivisesti 
työtä ja koulutusta.

Uutta oli myös työttömälle langetettu 
pakko antaa koulutustaan, työkokemus-
taan ja työkykyään koskevat tiedot työvoi-
matoimistolle. Työelämävalmennuksesta 
ja työkokeiluista toistuvasti kieltäytyvältä 
henkilöltä voidaan kyseisen lain mukaan 
kieltää työttömyyspäiväraha kahden kuu-
kauden ajalta.

Jo edellisenä vuonna oli työvoimaviran-
omaiset velvoitettu laatimaan aktivointi-

suunnitelma pitkään työttömänä olleil-
le työmarkkinatuen tai toimeentulotuen 
saajille.

On keppi pysynyt Vanhasen–Heinä-
luoman punamultahallituksenkin kädes-
sä: työmarkkinatuella oleville säädettiin 
viime vuonna velvollisuus osallistua etuuk-
sien menettämisen uhalla oppisopimus- 
tai muuhun koulutukseen.

Keskusta vastusti ohjelmaansa
Työttömien siirtyminen itse itsensä työllistä-
viksi yrittäjiksi oli yksi työreformin ideoista.

Paperissa todettiin muun muassa arvon-
lisäveron alentaminen keinoksi parantaa 

kotimarkkinoilla toimivien palveluyritys-
ten työllistämisedellytyksiä. Tuota uudis-
tusta toteutettiin valtiovarainministeri 
Eero Heinäluoman (sd)  johtamassa bud-
jettiriihessä viime kesänä, kun hallitus sopi 
korjauspalveluiden sekä parturien ja kam-
paamojen arvonlisäveron alentamisesta 22 
prosentista 8 prosenttiin.

Työttömästä yrittäjäksi siirtyneen selus-
taa turvattiin vuoden 2004 alusta voimaan 
tulleella lailla, joka helpottaa kannattamat-
tomaksi käyneen yritystoiminnan harjoit-
tajan siirtymistä palkansaajan työttömyys-

turvan piiriin.
Huvittavaa kyllä, keskusta on myös 

vastustanut työreformin mukaisen po-
litiikan toteutumista.

Oppositiopuolue teki  hallituksel-
le kiusaa liikeaikalain muutosta kos-
kevassa äänestyksessä vuonna 1996. 
Sen edustajat olivat mukana kaata-
massa esitystä, joka olisi sallinut alle 
400-neliöisille liikkeille täysin vapaat 
aukioloajat, vaikka se olisi ollut työ-
reformin tavoitteiden mukainen uu-
distus. Kauppojen sunnuntaiaukiolo 
hyväksyttiin sittemmin lievemmässä 
muodossa.

Netti korvasi työnantajakortin
Ikääntyvien suomalaisten eläkkeiden 
turvaaminen rahastointia ja sijoitus-
järjestelmiä parantamalla on tule-
van vaalikauden suuria kysymyksiä. 
Pankinjohtaja Matti Louekosken (sd) 
johtaman työryhmän vuonna 2003 te-
kemä ehdotus eläkesäästämiseen liit-
tyvän verokannusteen säilyttämisestä 
oli työreformin mukainen esitys. Työ-
reformin henkeä toteutti myös esitys 
pitkäaikaissäästämiseen soveltuvien 
tuotteiden tarjontaan liittyvän kilpai-
lun lisäämisestä.

Solidaarinen, pieni- ja keskituloisia 
suosiva verouudistus oli sekin ohjelmassa 
julkilausuttuja pyrkimyksiä. Sekä molem-
mat Lipposen sateenkaarihallitukset että 
Vanhasen punamultakoalitio ovat tosin 
alentaneet paitsi pieni- ja keskituloisten-
myös suurituloisten verotusta.

Teknologian kehittyminenkin on edes-
auttanut työreformin etenemistä. Esitys 
tietotekniikan keinoin käyttöönotettavas-
ta työnantajakortista tuntuu tänään lii-
kuttavan vanhanaikaiselta uudistukselta. 
Kortin toivottiin turvaavan työnantajamak-
sujen vaivattoman hoidon. Nykyisin tuollai-
set asiat hoidetaan internetissä.

Yleissitovuuteen sen sijaan ei ole kajottu. 
Ja liitot hallinnoivat edelleen työttömyys-
kassojaan, vaikka maan suurin työttömyys-
rahasto onkin riippumaton, Loimaan kas-
sana tunnettu YT-kassa. SK

◼ Pääministeri Esko Aho esitteli 
työreformia kevättalvella 1996.
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Oppositioon ajautunut keskusta yritti 
palata työreformin turvin hallituk-

seen 1999.
Paperin nimeämisessä mukailtiin kansa-

laissodan jälkeen toteutettua maa-
reformia. Käsite oli tuttu aiheesta pro 
gradu -tutkielman tehneelle Esko Aholle.

Silloiset päähallituspuolueet Sdp ja ko-
koomus hyväksyivät monet työreformin 
esitykset. Ne eivät kuitenkaan halunneet 
päästää oppositiopuoluetta yhteiskun-
nallisen uudistamisen suunnannäyttä-
jäksi.

Demareita ärsytti, että maajussien puo-
lue oli tekemässä työelämän kysymyksistä 
oppositiopolitiikkansa keskeisen teeman.

Yrittäjä-äänistä keskustan kanssa kilpai-
leva kokoomus oli huolestunut ja musta-
sukkainen. Se istutti yrittäjähenkisyytensä 
kirkastamiseksi Suomen yrittäjien toimi-
tusjohtajan Jussi Järventauksen oikeus-
ministeriksi 1999 vaalien alla.

Ay-liike epäili keskustan pyrkivän kosta-
maan kolme yleislakon uhkaa, joilla se esti 
Ahon hallituksen laman aikana suunnitte-
lemat työttömyysturvan muutokset.

Työreformin laatijoilla tuntuukin olleen 
ristiriitainen suhde ay-liikkeeseen. Vaikut-
taa siltä, etteivät Aho, Maria-Kaisa Aula 
ja Matti Vanhanenkaan olisi harmitelleet 
avointa yhteenottoa ay-johtajien kanssa.

Seppo Kääriäisen mielestä työreformia 
olisi tullut viedä eteenpäin yhteistyössä 
SAK:n kanssa. Epäröivä Mauri Pekkarinen 
taas haukkui julkisuudessa koko hank-
keen.

Anneli Jäätteenmäki sanoutui paperis-
ta irti noustuaan keskustan sijaispuheen-
johtajaksi 2000. Jäätteenmäestä se oli 
hyvä ohjelma, joka kuitenkin unohti yhden 
asian ja sen mukana kaiken – työntekijän 
turvallisuuden.

”Työreformi on upotettu Atlantin 
syvänteeseen”, hän piikitteli Harvardiin 
vuodeksi matkanneelle Aholle.

Monien työreformissa esitettyjen uudis-
tusten toteutuminen osoittaa sen olleen 
ennakkoluuloton, ajan ongelmiin käyttö-
kelpoisia ratkaisuja etsinyt paperi.

Se ei kuitenkaan vienyt keskustaa 
hallitukseen 1999, vaan vasemmiston ja 
ay-liikkeen aloittama työreformin vastai-
nen kampanja riitti pitämään keskustan 
oppositiossa ja antamaan sateenkaarihal-
litukselle jatkoajan.

Kampanja myös vauhditti Ahon muuttu-
mista poliittiseksi hylkiöksi – leikkaus siis 
onnistui, mutta kirurgi kuoli. ▪

Leikkaus onnistui 
– kirurgi kuoli

Ihalaisen yllätys ▶
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AK:laisten liittojen luotta-
mushenkilöillä oli vai-
keuksia uskoa korviaan 
tammikuun lopulla. Järjes-
tön  puheenjohtaja Lauri 

Ihalainen (sd) puolusti paikallista 
sopimista SAK:n 100-vuotisjuhla-
vuoden avanneessa seminaarissa.

”Paikallinen sopiminen voi par-
haimmillaan tiukentaa sitoutu-
mista ay-liikkeeseen”, 
linjasi suurimman 
palkansaajakeskus-
järjestön keula-
mies.

Ihalainen ko-
rosti, ettei ”paikal-
linen sopiminen 
voi tarkoittaa vain 
työehtosopimus-
ten riisumista”. 
Hänestä paikal-
lisen sopimisen 
laajentaminen 
edellyttäisi luot-
tamushenkilöi-
den aseman vah-
vistamista.

Kiina-ilmiö 
eli suomalais-
ten työpaikko-
jen valuminen 
halpatuotantomaihin lienee 
vähentänyt joidenkin ay-johta- 
jien paikalliseen sopimiseen kohdis-
tamaa torjuntaa. Työnantajat ovat 
suhtautuneet malliin palkansaajia 
myönteisemmin.

Pääministeri Matti Vanhanen 
(kesk), yksi työreformin takapiruis-
ta ilahtui Ihalaisen puheenvuorosta. 
Vanhanen ehkä pelkäsi Ihalaisen-
kin ulostulon tulevan lytätyksi työ-
reformin haamulla, kun hän toivoi 
muiden työmarkkinajärjestöjen vas-
taanottavan aloitteen ”rakentavalla 
tavalla”.

Mallia metallista
Paikallinen sopiminen ei ole kes-
kustan oivallus. Työreformi keksi 
oikeastaan pyörän uudelleen koros-

taessaan paikallisen sopimisen vält-
tämättömyyttä.

Metalliteollisuudessa käynnistet-
tiin jo 1980-luvun lopulla Metallilii-
ton puheenjohtajan Per-Erik Lund-
hin (sd) ja työnantajajohtaja Harri 
Malmbergin johdolla paikallisen so-
pimisen käytäntö. Metallin malliksi 
kutsutun jatkuvan neuvottelun peri-
aatteen mukaan ongelmat pyritään 

ratkaisemaan välittömästi jo-
ko työpaikoilla tai 

liittotasolla ilman 
että ne jätettäi-
siin roikkumaan 
seuraavien sopi-
musneuvottelu-
jen rasitteeksi.

Metallin malli 
mahdollistaa yri-
tyksen kulloisen-
kin menestymi-
sen mukaiset 
joustot.

Työreformi 
on siis eden-
nyt myös työ-
reformista 
riippumatta. 
Paikallinen so-

piminen ei ole 
ollut täysin vie-

rasta metalliteollisuu-
den ulkopuolisillakaan työ-

paikoilla. Keskusta olisi ilmeisesti 
halunnut kirjata paikallisen sopimi-
sen lakiin, mutta työmarkkinoilla 
sitä on sovellettu osapuolten vapaa-
ehtoisin sopimuksin.

Esimerkiksi vuoden 2001 työso-
pimuslaissa sovittiin lyhytaikaisten 
työsuhteiden irtisanomisaikojen ly-
hentämisestä. 

Tällä haluttiin rohkaista työnan-
tajia palkkaamaan väkeä vakitui-
siin työsuhteisiin määräaikaisten 
sijasta. Työreformin mukainen so-
pimuspykälä myytiin tiukan linjan 
ay-pomoille metallin mallin nimel-
lä. Sanaa ”työreformi” ei kukaan tie-
tenkään rohjennut tässä yhteydessä 
lausua. SK


