
Seuraava vaalikausi:
Työllisyys ja hyvintointivaltion rahoitus



Työmarkkinoiden toiminta
Oikeudenmukaisia ratkaisuja työllisyyden
parantamiseen



Työllisyyteen vaikuttavat monet asiat
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Työnhaun 
kannustimet

Palkkaamisen 
kannustimet

Työllistymisen 
edellytykset Työllisyys

• Sosiaaliturvan 
taso vs. palkka

• Velvoitteet, 
valvonta ja 
sanktiot

• Palkka vs. 
tuottavuus

• Kysyntä
• Tuet

• Osaaminen
• Asunnot
• Liikenneinfra
• Palvelut



Työnhaun 
kannustimet

Palkkaamisen 
kannustimet

Työllistymisen 
edellytykset

Työllisyys



Kaksi tapaa kannustaa työtöntä

• ”Routa porsaan kotiin ajaa”
– Leikkaa tukia ja keventää palkansaajien verotusta, jotta työnteko olisi 

työttömälle taloudellisesti välttämätöntä.
– Parantaa työllisyyttä, mutta kasvattaa tuloeroja työttömien ja työllisten 

välillä.

• ”Paimennetaan ihmiset töihin”
– Työnhaun velvoitteet, seuranta ja sanktiot ohjaavat aktiiviseen työnhakuun.
– Parantaa työllisyyttä, mutta malli maksaa ja voi luoda turhauttavaa 

byrokratiaa.

• Molemmilla on roolinsa, mutta pieniä tuloeroja arvostava painottaa 
jälkimmäistä.
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Palkkaamisen 
kannustimet

Työnhaun 
kannustimet

Työllistymisen 
edellytykset

Työllisyys



Palkkaamisen kannustimet ovat makropolitiikkaa

• Palkka- ja suhdannepolitiikka ratkaisee työnantajien mahdollisuudet 
palkata.

• Palkkapolitiikka varmistaa työvoimakustannusten ja tuottavuuden 
samatahtisuuden.

• Suhdannepolitiikka varmistaa riittävän kokonaiskysynnän.
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Työllistymisen 
edellytykset

Työnhaun 
kannustimet

Palkkaamisen
kannusteet Työllisyys



Työllistymisen edellytykset ovat lopulta 
tärkeimmät
• Kolme kovaa työllistymisessä: infra, palvelut, osaaminen.

• Asunnot oikeissa paikoissa ja liikenneinfra varmistavat työpaikkojen 
saavutettavuuden.

• Julkiset palvelut (esim. varhaiskasvatus, vanhuspalvelut) mahdollistavat 
työssäkäynnin.

• Ilman oikeanlaista osaamista työllistyminen ei ole mahdollista.
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Monta keinoa lisätä työllistymisen kannalta 
tärkeää osaamista
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Oppivelvollisuuden 
pidennys

Henkilöstökoulutusta 
kaikille

Aikuisten 
nostaminen 

osaamiskuopasta 
osaamiskartoituksilla

Työttömien 
kouluttaminen

Avoin 
ammattiopisto

Alanvaihtoon 
räätälöityjä 

kokonaisuuksia

Kouluille taloudellisia 
kannustimia 

tavoittaa koulutusta 
tarvitsevat

Uraohjausta 
työssäkäyville



Hyvinvointivaltion rahoitus
Oikeudenmukainen verotus takaa kaikille
hyvinvoinnin
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Hyvinvointivaltion rahoitus edellyttää veroja

Työllisyyden parantamisen
ohella tarvitaan rohkeutta
puhua veronkorotuksista

Korkea verotus ei ole este
korkealle työllisyydelle

Verotus pitää suunnitella
järkevästi ja se tarvitsee
rinnalleen työllisyyttä
tukevaa politiikkaa
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Työn osuus kansantulosta (%)
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Reaalipalkat ja tuottavuus
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Hyvinvointivaltio ja korkea työllisyys 
oikeudenmukaisesti
• Työnhaun seurantaa on tehostettava sen sijaa, että tehdään vain 

tuloeroja kasvattavia etuusleikkauksia ja oikeudentajun vastaisia pitkiä 
karensseja.

• Palkkaamisen helpottamiseen kohdennettava palkkatukea ja 
onnistunutta palkka- ja finanssipolitiikkaa – ei sopimusyhteiskunnan 
alasajoa.

• Pelkkä työllisyysaste ei riitä – korkeapalkkaista työtä tavoiteltava.
• Työnteon edellytyksiä parannettava liikenneinfralla, asunnoilla, julkisilla 

palveluilla ja ennen kaikkea koulutuksella.
• Hyvinvointivaltion rahoitus edellyttää enemmän verotuloja.

– Meillä ei ole varaa hyvätuloisia tai yrittäjiä suosivaan veropolitiikkaan.
– Varallisuuttakin on verotettava.
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