
Kilpailukykysopimuksen makrovaikutukset 

suhteessa VM:n peruslaskelmaan 
% vuoden 2021 tasossa arvioituna 
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Työllisyysvaikutus + 35 000 henkilöä 



Neuvotteluratkaisu parantaa julkisen talouden 

tasapainoa n. 600 milj. eurolla 

(pl. mahdolliset veronkevennykset) 

‒ Jos toimenpiteet kohentavat taloudellista aktiviteettia ja 

työllisyyttä arvioidusti (+ 35 000), kohenee julkisen talouden 

rahoitusasema n. 700 milj. eurolla. 

‒ Eläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen siirrot työnantajilta 

palkansaajille – ei olennaista tasapainovaikutusta. 

‒ Työnantajien sairasvakuutusmaksun alennus vähentää tuloja n. 

300 milj. euroa v. 2020 eteenpäin. 

‒ Alennus on suurempi v. 2017-2019, mutta silloin sitä 

rahoitetaan pitkälti julkisen sektorin lomarahasäästöillä. 

‒ Vuosityöajan pidennys 24 tunnilla säästää julkisella sektorilla 

laskennallisesti liki 200 milj. euroa (ml. veromenetys). 

‒ Säästön toteutuminen edellyttää kuitenkin aktiivisia päätöksiä. 
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Suomen, Saksan ja Ruotsin yksikkötyökustannukset 

suhteessa euroalueen ka. (EA=100) 
VM peruslaskelma 2017-2021 

Kilpailukykysopimus + muuttumaton reaalipalkka 2018 alkaen 

Komission ennusteet 2016-17 + samat suhteelliset muutokset 2018 eteenpäin 
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Lähde: Lorem ipsum dolore | päiväys tarvittaessa 



Hallitus kannustaa työmarkkinajärjestöjä edistämään paikallista sopimista 

Jos paikallinen sopiminen edistyy hallituksen 17.2. tavoitteiden mukaisesti 

-   Se vaikuttaa arvioon 1 mrd. € ansiotuloverokevennyksen toteuttamisesta 

 

Hallituksen 17.2. asettamat tavoitteet paikalliselle sopimiselle: 

 

”Hallitus lähtee siitä, että ratkaisun pitää sisältää seuraavat elementit:  

 1. Järjestäytymättömät työnantajat on saatettava samalle viivalle kuin 
järjestäytyneet koskien sekä oikeuksia että velvollisuuksia. 

2. Paikallisesti on pystyttävä sopimaan työajoista sekä palkoista, palkanlisistä ja 
muista korvauksista. 

3. Selviytymislauseke on määriteltävä sellaisia tilanteita varten, jolloin yritys 
kohtaa erityisen vaikeita haasteita. 

4. Henkilöstön edustus ja tiedonsaanti on turvattava yrityksen hallinnossa.  

5. Lopullinen päätösvalta paikallisesta sopimisesta tulee olla työpaikoilla.” 

 



Kokonaisarviossa annetaan painoa myös ns. Suomen mallin selkiytymiselle 

 

Elementit, jotka hallitus ottaa kokonaisarvioinnissaan huomioon: 

 

 1. Hallituksen kilpailukykypaketin korvaavat toimet 

 

2. Palkkojen nollakorotus 2017 

 

3. Paikallisen sopimisen kokonaisuus 

 

4. Tuleva palkkamalli 

 

Kaikki kokonaisuuden elementit tukevat työllisyyttä ja kasvua 


