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Puhetta johtaa puhemies Sorsa.
Nimenhuudossa merkitään poissa oleviksi
toinen varapuhemies Pesälä sekä edustajat
Aaltonen, E. Aho, R. Aho, Ajo, Almgren,
Andersson, Antvuori, Apukka, Björkstrand,
Bärlund, Elo, Halonen, Hokkanen, Hurskainen, Ikonen, Jaakonsaari, Jokiniemi, Järvi-

Lomanpyynnöt

Vapautusta eduskuntatyöstä saavat tästä
päivästä virkatehtävien vuoksi edustajat
Mattila, Miettinen ja Renlund sekä yksityisasioiden takia edustajat R. Aho, Almgren,
Apukka, Jokiniemi, Järvisalo, Kohijoki,
Kokko, Laurila, Muttilainen, Mäkelä, Pelttari, Pesälä, Pietikäinen, Pokka, Uitto ja
Viljanen, tästä ja huomisesta päivästä virkatehtävien vuoksi ed. Paasio ja yksityisasioiden takia edustajat Mörttinen, Puska ja
Rinne, tämän kuun 16 päivään sairauden
vuoksi ed. Nieminen ja yksityisasioiden takia
edustajat Lapiolahti ja Luttinen, tämän kuun
21 päivään yksityisasioiden vuoksi ed. Kauppinen sekä ensi joulukuun 14 päivään äitiysloman takia ed. Antvuori.
Uusia hallituksen esityksiä

Puhemies: Ilmoitetaan, että tasavallan
presidentin kirjelmien ohella kuluvan mar-
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raskuun 2 ja 9 päivältä ovat eduskunnalle
saapuneet hallituksen esitykset n:ot 253, 267
ja 268, jotka nyt on edustajille jaettu.

Valtioneuvoston selonteko työllisyyslain työvoima- ja sosiaalipoliittisista vaikutuksista
sekä toimeenpanosta
Puhemies: Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään eilen pidetyssä ensimmäisessä
istunnossa tähän istuntoon pöydälle pantu
valtioneuvoston selonteko työllisyyslain työvoima- ja sosiaalipoliittisista vaikutuksista
sekä toimeenpanosta.
Valtiopäiväjärjestyksen 36 §:n 3 momenttiin viitaten puhemiesneuvosto ehdottaa,
asiaa ei lähetettäisi valiokuntaan vaan että
eduskunta, sitten kun keskustelu asiasta on
julistettu päättyneeksi, siirtyy asiasta päätöstä tekemättä päiväjärjestykseen.
Keskustelu:
Työministeri Puh a k k a : Herra puhemies! Hyväksyessään uuden työllisyyslain
vuonna 1987 eduskunta edellytti, että hallitus
antaa kolmen vuoden kuluessa sen voimaantulosta selonteon lain työvoima- ja sosiaalipoliittisista vaikutuksista sekä toimeenpanosta.
Antaessaan nyt työllisyyslakia koskevan
selontekonsa eduskunnalle hallitus haluaa
korostaa, että lakia on sovellettu vasta lyhyehkön ajan. Lain voimassaolon ensimmäiset vuodet ovat olleet myös korkeasuhdanteen aikaa. Näistä syistä työllisyyslain vaikutuksia työmarkkinoihin ja talouteen on ollut
vaikeaa ja ennenaikaistakin riittävällä luotettavuudella arvioida, mikä koskee myös kehittämisehdotusten tekemistä.
Lain säätämisen jälkeen käynnistyi sen
vaikutuksia selvittävä seurantatutkimusprojekti. Selonteossa esitetyt arviot lain vaikutuksista perustuvatkin huomattavalta osin
näiden tutkimusten alustaviin tuloksiin.
Työllisyyslain voimassaoloaikana työttömyys on merkittävästi alentunut pääosin
korkeasuhdanteen johdosta. Vastuu työllisyyden yleistasosta on nyt kuten aina talouspoliittisilla toimenpiteillä, niin kuin työllisyyslain 2 §:ssäkin todetaan. Missä määrin

työllisyyslaki on myötävaikuttanut esimerkiksi talouspolitiikan linjaratkaisujen valinnan tai työvoimapalvelujen monipuolistumisen kautta, on vaikeasti arvioitavissa. Täsmällisempiä arvioita selonteossa esitetään lähinnä työllisyysmäärärahojen vaikutusten
osalta.
Eduskunnan hyväksyessä työllisyyslain
1987 yhteiskuntamme kantoi mukanaan 70luvun perintöä, laajaa työttömyyttä. Taloudelliset suhdanteet kylläkin olivat kääntyneet
nousuun vuodesta 1986 lähtien päättyen kuten tunnettua viime vuosien pitkähköön korkeasuhdanteeseen, ylikuumenemiseen ja osittaiseen työvoimapulaan. Vuonna 1987 työttömyysaste oli kuitenkin 5, 7 prosenttia, mikä
merkitsi 130 000 henkilön työttömyyttä,
työttömyyden keskimääräisen keston ollessa
15 viikkoa.
Tätä taustaa vasten tuntuu luonnolliselta,
että lakia säädettäessä keskusteltiin ennen
muuta pitkäaikaisen työttömyyden sekä nuorisotyöttömyyden ja niiden aiheuttamien sosiaalisten ongelmien torjumisesta. Lain keskeiseksi tavoitteeksi asetettiin Hallitusmuodon 6 §:n säädös "Valtiovallan asiana on
tarvittaessa järjestää Suomen kansalaiselle
mahdollisuus tehdä työtä, mikäli laissa ei ole
toisin säädetty." Tämä työn oikeus toteutetaan työllisyyslain määräysten mukaan viimesijaisesti määräaikaisen tukityön, ns. velvoitetyön, muodossa. Kansainvälisestikin on
ainutlaatuista, että lainsäädäntöön on määritelty täystyöllisyystavoite ja keinot sen saavuttamiseksi.
Vaikka lain perusteluissa ja eräissä pykälissä korostetaankin voimakkaasti työvoimapalvelujen ensisijaisuutta, jäi vastaavien
konkreettisten velvoitteiden, tavoitteiden ja
keinojen asettaminen työvoimapalveluille sivuun silloisen keskustelun valtavirroista. Kysymys työvoimapalvelujen tehostamisesta,
työvoiman ammattitaidon riittävyydestä ja
yritysten työvoiman saatavuudesta on kuitenkin hallinnut parin viime vuoden työvoimapoliittista keskustelua julkisuudessa eikä
vähiten työvoimapulan johdosta.
Yksinkertaistettuna yleisarviona työllisyyslain ajasta voidaan todeta, että lain avulla on
voitu taata oikeus työhön niille ryhmille kuin
oli tarkoituskin ja työttömien määrä ja työttömyysaste ovat tuntuvasti alentuneet myös
vaikeimmilla työttömyysalueilla.
Pitkäaikaistyöttömät tai nuoret työttömät
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eivät muodosta yhtenäistä joukkoa. Ryhmä
koostuu hyvin erilaisissa elämäntilanteissa ja
työmarkkina-asemissa olevista yksilöistä.
Niinpä on esitetty aiheellinen kysymys: Voiko velvoitetyöllistäminen olla kaikissa tapauksissa patenttilääke, jolla ongelmat ratkaistaan? Ensikokemusten valossa näyttää
siltä, että velvoitetyöllistäminen on oireen
mukaista hoitoa. Se katkaisee konkreettisesti
pitkäaikaistyöttömyyden, mutta ei useinkaan
poista sen perimmäistä syytä.
Hyvän työllisyystilanteen vuoksi ovat työllisyyden hoidon ja työttömyysturvan kokonaismenot ajanjaksona 1987-89 reaalisesti
laskeneet. Nimellisesti nousua on ollut 68,2
miljoonaa markkaa. Vuonna 1989 työllisyyden hoitoon ja työttömyysturvaan käytettiin
yhteensä 4 589,3 miljoonaa markkaa. Toisaalta määrärahojen käytössä on tapahtunut
muutoksia. Määrärahojen laskua on tapahtunut työttömyysturvan osalta 487,2 miljoonalla markalla, mutta vastaavasti nousua
työllisyyden hoidon menoissa 555,4 miljoonalla markalla.
Vuonna 1989 käytettiin tilinpäätöstietojen
mukaan työllisyyden hoidon palkkaperusteisina määrärahoina yhteensä 1 878,7 miljoonaa markkaa, joista työllisyyslain 17-19 §:n
velvoitteiden toteuttamisen osuus oli 1 495,1
miljoonaa markkaa ja harkinnanvaraisten
määrärahojen osuus 383,6 miljoonaa markkaa. Harkinnanvaraisia määrärahoja on käytetty lähinnä vajaakuntoisten työllistämiseen
ja yrittäjiksi ryhtyvien ns. starttirahoihin.
Vuonna 1989 työllisyyden hoidon toimenpiteillä sijoitettiin keskimäärin 40 230 henkilöä, joista palkkaperusteisten tukitoimenpiteiden osuus oli 34 480 henkilöä ja muiden
5 750 henkilöä. Vuodesta 1987 työllisyyden
hoidon toimenpiteillä sijoitettujen kokonaismäärä on noussut 700 henkilöllä. Toisaalta
palkkaperusteisilla toimenpiteillä sijoitettujen
määrä on vähentynyt lähes 1 200 henkilöllä.
Lakia toimeenpantaessa on lähdetty siitä,
että panostetaan erityisesti työttömien työnhakijoiden sijoittumiseen normaaleille työmarkkinoille ja työttömyyden ennalta ehkäisemiseen. Tästä ns. toimenpiteiden marssijärjestyksestä on säädetty lain 16 §:ssä.
Kehittämällä työllisyyslain 7 §:ssä mainittuja työvoimapalveluja työministeriö on voimakkaasti pyrkinyt parantamaan työmarkkinoiden toimivuutta. Edellytyksiä työvoimapalvelujen kehittämiselle on luotu perusta-
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malla ministeriöön työvoimapalveluosasto
1.9.1988 alkaen sekä laajentamalla työvoimaministeriö työministeriöksi 1.6.1989 alkaen.
Työvoimapalveluja on työllisyyslain voimassaoloaikana kehitetty mm. atk:n käyttöä
lisäämällä ja palveluverkostoa laajentamalla.
Kaikki maan noin 200 työvoimatoimistoa
ovat vuoden 1990 loppuun mennessä työnvälityksen atk-järjestelmän piirissä. Silloin
kaikki työvoimatoimistoihin ilmoitetut avoimet työpaikat ovat reaaliaikaisesti asiakkaiden nähtävillä. Työvoimapalvelujen saatavuutta on parannettu hajauttamaHa suurimpia työvoimatoimistoja alueellisiin yksiköihin
sekä ottamalla käyttöön nykyaikaisia asiakaspalvelumuotoja kuten ns. työtoreja, itsepalvelupisteitä ja pidennettyjä aukioloaikoja.
Tiedottavaa työnvälitystä on monipuolistettu
ja tehostettu hyödyntämällä eri tiedotusvälineitä.
Hallitus on työllisyyslain 8 §:n perusteella
sopinut työnantajien keskusjärjestöjen kanssa avointen työpaikkojen ilmoittamisesta
työvoimatoimistoihin samoin kuin merkittävien työvoiman käytön muutostenkin ilmoittamisesta. Ilmoitusvelvollisuuden toimeenpanoa on vauhditettu työhallinnon ja työmarkkinajärjestöjen yhteisillä tiedotuskampanjoilla.
Työllisyyskoulutus on uudistettu joustavammaksi ja paremmin työmarkkinoiden
sekä työnhakijoiden yksilöllisiä tarpeita palvelevaksi työvoimapoliittiseksi aikuiskoulutukseksi. Uusi laki astuu voimaan ensi vuoden alusta.
Rakennemuutoksen aiheuttamien häiriöiden torjuntaan on kehitetty ja kokeiltu toimintamallia, jossa suurehkojen irtisanomisja lomautustilanteiden sattuessa kootaan
alueelliset työmarkkinaosapuolet ja viranomaiset yhteistyöhön. Lisäksi rakennemuutosten seurauksia on voitu lievittää näitä
tilanteita varten osoitetuilla ns. rakennemuutosmäärärahoilla vuodesta 1988 lähtien.
Työllisyyslaki on selvästikin tuonut pontta
työvoimapalveluihin, ja edellä kuvattu kehitys näkyy myös tuloksissa. Työvoimatoimistoihin ilmoitettujen työpaikkojen määrä on
lisääntynyt voimakkaasti, vuodesta 1987
vuoteen 1989 noin 70 prosenttia. Työpaikat
ovat lisääntyneet erityisesti niissä ammattiryhmissä, joita aiemmin ilmoitettiin työvoimatoimistoihin vähiten, kuten toimihenkilöaloilla. Työnvälitykseen vuonna 1989 ilmoite-
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tuista avoimista työpaikoista täyttyi 83,4
prosenttia.
Erityisen selvästi työllisyyslaki on vaikuttanut työttömyyden rakenteeseen. Lain voimassaolon aikana yhtäjaksoinen pitkäaikaistyöttömyys on saatu huomattavasti alenemaan. Tämä on poikkeuksellista verrattuna
moniin muihin Oecd-maihin. Vuonna 1989
yli vuoden työttömänä olleiden osuus kaikista työttömistä oli Suomessa noin 7 prosenttia, kun vastaavat luvut useissa eurooppalaisissa Oecd-maissa olivat jopa 40--60 prosenttia.
Myös nuorten työttömyys on alentunut
tuntuvasti. Työllisyyslain voimassaolon aikana alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt kolmanneksella eli
11 700 henkilöllä. Erityisesti nuorten pitkäaikaistyöttömyys on käynyt harvinaiseksi. Yli
kolme kuukautta yhtäjaksoisesti työttöminä
olleita alle 20-vuotiaita oli vuonna 1989
keskimäärin 1 400 henkilöä eli yli 60 prosenttia vähemmän kuin ennen työllisyyslain voimaantuloa.
Hallitus ei, kuten on todettu, aio esittää
tässä vaiheessa muutoksia työllisyyslakiin.
Eräitä kehittämistoimenpiteitä selonteossa
on kuitenkin jo hahmoteltu tähänastisten
kokemusten pohjalta.
Huomiota tulee jatkossa entistä enemmän
kiinnittää siihen, että työllisyyslaki ei miltään
osin estä tai jäykistä työmarkkinoitten tervettä toimivuutta. Työllistämistoimenpiteitten avulla sijoitettujen on voitava joustavasti
siirtyä yleisille työmarkkinoille silloin, kun
siellä työtä on tarjolla.
Alueellisen tasauksen periaatetta on lakia
uudistettaessa monipuolisesti harkittava mm.
työmarkkinoitten toimivuuden, työllistettävän sosiaalisen aseman, alueellisen tasa-arvon ja tarkoituksenmukaisen työllistämisen
kannalta.
Toimeentulotuen saannin edellytyksenä pidetään usein sitä, että henkilö on työnhakijana työvoimatoimistossa. Varsinkin moniongelmaisten pitkäaikaistyöttömien osalta
tämä on aiheuttanut asiakkaan epätarkoituksenmukaista siirtelyä sosiaali- ja työviranomaisten välillä. Tarvitaankin järjestelmä,
joka takaa työkyvyttömälle kansalaiselle toimeentulon mutta ei samalla vaikeuta työvoimapalvelujen toteuttamista.
Hallituksen mielestä velvoitetyöllistämistä
tarkoituksenmukaisempi keino nuorten työe-

lämän valmiuksien parantamiseksi on peruskoulun 10. luokan sisällöllinen uudistaminen
nuorten tarpeita vastaavaksi, oppisopimuskoulutuksen kehittäminen sekä ammatillisten
oppilaitosten tyhjien paikkojen tehostettu hyväksi käyttäminen.
Vajaakuntoiset työttömät on työllisyyslaissa rinnastettu muihin työttömiin työnhakijoihin, jolloin myös työnsaannin oikeus tulee
heidän osaltaan voimaan samoin perustein.
Valtaosa vajaakuntoisista tukityöllistetyistä
sijoitetaan kuuden kuukauden velvoitetyöhön. On perusteltua jatkossa selvittää keinoja vajaakuntoisten työmarkkina-aseman parantamiseksi.
Työllisyysvaroin luotujen työpaikkojen ja
velvoitetyöpaikkojen laadun parantamiseen
on kiinnitettävä enemmän huomiota siten,
että ne edistävät työllistetyn työmarkkinaaseman pysyvää paranemista. Erityisesti
nuorten velvoitetyöllistettyjen työllistämisjaksoihin tulee liittää avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen kannustavia elementtejä sekä koulutusta.
Hallituksen mielestä keskeistä kuitenkin
on, että työvoimapalveluja edelleenkin parannetaan. Tehtävää on vielä paljon esimerkiksi avointen työpaikkojen täyttymisen nopeuttamisessa ja ennakkoluulojen vähentämisessä. Mitä enemmän työttömiä voidaan jo
työvoimapalvelujen avulla saattaa työn, koulutuksen tai kuntoutuksen piiriin, sitä vähäisemmäksi jää työllisyyslain veivoitteitten soveltaminen ja veronmaksajien varojen käyttö
työllistämiseen.
Työministeriö on jo aloittanut valmistelut
työvoimapalveluja koskevien säännösten uudistamiseksi ja kokoamiseksi työvoimapalvelulaeiksi. Tässä yhteydessä tullaan tarkastelemaan työllisyyslain ja työvoimapalvelulainsäädännön keskinäistä suhdetta.
Vuoden 1991 alusta työvoimahallinto ryhtyy soveltamaan tulosjohtamista. Työministeriö ja työvoimapiirit sopivat keskenään
tulostavoitteista ja seuraavat niiden toteutumista yhteisesti vuoden aikana. Tulosjohtamisjärjestelmä tukee työllisyyslain tavoitteitten saavuttamista tehostamalla hallinnon toimintaa.
Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen kehittämisen yhtenä vaihtoehtona tullaan harkitsemaan tutkintotavoitteisiin tähtäävän
työvoimakoulutuksen käyttöön ottamista.
Alueellisen liikkuvuuden tukemista koske-
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va liikkuvuusavustusjärjestelmä on myös tarkoitus uudistaa ja tehdä joustavammaksi ja
yksinkertaisemmaksi.
Laskusuhdanteesta huolimatta puheet työvoimavarojen niukkuudesta vuosikymmenen
loppua kohden ovat perusteltuja. Tämä johtuu työvoiman ikääntymisestä ja työmarkkinoille tulevien nuorten ikäluokkien pienenemisestä. Siksi työvoimapolitiikassa kaivataan
nyt kaukonäköisyyttä, katsomista edessä olevan laskusuhdanteen yli. Tämä koskee sekä
yritysten henkilöstöpolitiikkaa että harjoitettavaa työvoimapolitiikkaa. Työvoimapolitiikan keinovalikoimaa onkin jatkuvasti uudistettava erityisesti työvoimaa kehittävien ja
kuntouttavien palveluiden parantamiseksi.
Herra puhemies! Hallitus katsoo työllisyyslain toteuttamisen käynnistyneen pääosin myönteisesti. Annettu selonteko on
eräänlainen välitilinpäätös.
Työllisyyslailla on monia yhteiskuntaan,
erityisesti työmarkkinoihin, kunnallis- ja valtiontalouteen, alueelliseen kehitykseen ja yritystoiminnan edellytyksiin, liittyviä vaikutuksia, joiden seurantaa on eri tutkimuksin
jatkettava kyetäksemme tekemään riittävän
täsmällisiä johtopäätöksiä työllisyyslain
mahdollisista muutostarpeista.
Lain vaikutusten seurantaa on välttämätöntä jatkaa koko suhdannekierron ajan,
myös laskusuhdanteessa, ja vasta tämän jälkeen tehdä pidemmälle meneviä johtopäätöksiä mahdollisista muutostarpeista. Erityisen välttämätöntä on jatkotutkimuksin selvittää työllisyyslain vaikutuksia työmarkkinoiden toimintaan ja yritysten kilpailuasemaan. Tässä vaiheessa on myös vaikea arvioida työllisyyslain soveltuvuutta yhdentyvän Euroopan työmarkkinoiden olosuhteissa.
Herra puhemies! Puheeni ruotsinkielinen
käännös merkittäneen myös eduskunnan
pöytäkirjaan.
Työministeri Puhakan puhe on ruotsinkielisenä näin kuuluva:
Vid antagandet av den nya sysselsättningslagen år 1987 förutsatte riksdagen att regeringen under loppet av tre år efter ikraftträdandet av lagen avger en redogörelse för
lagens arbetskrafts- och socialpolitiska verkningar samt verkställande.
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Då regeringen nu avger sin redogörelse för
sysselsättningslagen tili riksdagen vill den
betona att lagen har tillämpats endast under
en kort tid. De första åren då lagen varit i
kraft har även varit en tid av högkonjunktur.
Därför har det varit svårt och också för
tidigt att med tillräcklig pålitlighet kunna
utvärdera lagens verkningar på arbetsmarknaden och ekonomin - detsamma gäller
också svårigheten att komma med några
förslag tili utveckling.
Sedan lagen stiftades har man satt i gång
ett uppföljningsprojekt för utredning av dess
verkningar. De uppskattningar som presenteras i redogörelsen grundar sig tili stor del
på de preliminära resultaten av dessa utredningar.
Under den tid sysselsättningslagen varit i
kraft har arbetslösheten minskat huvudsakligen tili följd av högkonjunkturen. Ansvaret
för sysselsättningens allmänna nivå ligger nu,
som alltid, hos de ekonomiskpolitiska åtgärderna, vilket också kan konstateras i sysselsättningslagens 2 §. I viiken mån sysselsättningslagen bidragit t.ex. via valet av ekonomiskpolitiska linjebeslut eller mångsidigare
arbetskraftsservice är svårt att bedöma. Exaktare bedömningar kan i redogörelsen uppvisas främst i fråga om sysselsättningsanslagens verkningar.
Vid den tid då riksdagen 1987 antog
sysselsättningslagen betungades vårt samhälle av arvet från 70-talet, den omfattande
arbetslösheten. Den ekonomiska konjunkturen hade visserligen börjat stiga med början
från år 1986, vilket- som bekant - ledde
tili de senaste årens långvariga högkonjunktur, överhettning och inom vissa branscher
även brist på arbetskraft. År 1987 var arbetslöshetsgraden dock 5, 7 procent, vilket betydde 130 000 arbetslösa människor och en
genomsnittlig arbetslöshetsperiod på 15 veckor.
Mot denna bakgrund verkar det helt naturligt att det då lagen stiftades först och
främst diskuterades, hur man kunde avvärja
den långvariga arbetslösheten och ungdomsarbetslösheten samt de sociala problem dessa
förde med sig. Som lagens centrala mål
ställdes stadgandet i 6 § Regeringsformen:
"Det ankommer på statsmakten att för finsk
medborgare vid behov anordna möjlighet att
arbeta, såframt i lag icke är annorlunda
stadgat". Enligt sysselsättningslagens be-
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stämmelser fullföljs denna rätt till arbete
först i sista hand i form av ett tidsbundet
stödarbete, s.k. garanterat arbete. Ä ven internationellt sett är det unikt att man i
lagstiftningen fastslår full sysselsättning som
ett mål och anger de medel med vilka denna
kan nås.
Trots att det i motiveringen till lagen och
i vissa paragrafer kraftigt understryks det
primära med arbetskraftsservicen, blev utformningen av motsvarande konkreta förpliktelser, mål och metoder på sidan om den
egentliga diskussionen. Frågan om effektivering av arbetskraftsservicen, garanterande av
en tillräckligt hög yrkeskunskapsnivå för
arbetskraften och tillgången på arbetskraft
för företagen, har dock varit den förhärskande i den offentliga arbetskraftspolitiska diskussionen under de par senaste åren, och inte
minst på grund av arbetskraftsbristen.
Förenklat kunde man som ett slags allmän
bedömning av sysselsättningslagens giltighetstid konstatera att man genom lagen
kunnat garantera rätten till arbete åt de
grupper som ursprungligen åsyftades samt
att antalet arbetslösa och arbetslöshetsgraderna markant sjunkit också inom områdena
med den svåraste arbetslösheten.
De långtidsarbetslösa och de unga bildar
inte någon homogen grupp, utan gruppen
består av individer med mycket varierande
livssituation och arbetsmarknadsställning.
Således har man ställt en befogad fråga: kan
garanterat arbete i samtliga fall vara en
patentmedicin mot alla problem? I ljuset av
de första erfarenheterna verkar det som om
garanterat arbete vore vård enligt symptom,
den avbryter nog i konkreta fall långtidsarbetslösheten, men avlägsnar i många fall inte
dess innersta orsaker.
Tack vare det goda sysselsättningsläget har
totalkostnaderna för skötseln av sysselsättningen och utkomstskyddet för arbetslösa
reellt sjunkit under perioden 1987-89. Nominellt har dessa utgifter gått upp med 68,2
miljoner mark. Under år 1989 användes
sammanlagt 4589,3 miljoner mark för skötseln av sysselsättningen och utkomstskyddet.
Användningen av dessa anslag har däremot
förändrats. En minskning med 487,2 miljoner mark kan noteras för utkomstskyddsutgifter, medan utgifterna för skötseln av
sysselsättningen har ökat med 555,4 miljoner
mark.

Enligt bokslutsuppgifter användes år 1989
i lönebaserade anslag för skötseln av sysselsättningen sammanlagt 1878,7 miljoner
mark, varav den andel som beror på fullgörandet av förpliktelserna i 17-19 § sysselsättningslagen var 1495,1 miljoner mark och
prövningsanslagens andel var 383,6 miljoner
mark. Prövningsanslagen har använts främst
till sysselsättning av handikappade och till
s.k. startpenning för nya företagare.
År 1989 placerades genom åtgärder för
skötseln av sysselsättningen i medeltal 40 230
personer, varav de lönebaserade stödåtgärdernas andel var 34 480 personer och de
övriga åtgärdernas 5 750 personer. Sedan år
1987 har det sammanlagda antalet personer
som placerats genom åtgärder för skötseln av
sysselsättningen stigit med 700 personer. Å
andra sidan har antalet genom lönebaserade
åtgärder sysselsatta personer sjunkit med
nästan 1 200 personer.
Vid verkställandet av lagen har utgångspunkten varit att man särskilt satsar på
placering av arbetslösa arbetssökande på den
normala arbetsmarknaden och på förebyggande av arbetslösheten. Om denna s.k.
marschordning för åtgärderna stadgas det i
lagens 16 §.
Genom att utveckla den arbetskraftsservice som nämns i 7 § sysselsättningslagen har
arbetsministeriets syfte varit att kraftigt förbättra arbetsmarknadens funktion. Förutsättningar för utvecklande av arbetskraftsservicen har skapats i och med att det inrättades
en avdelning för arbetskraftsservice vid ministeriet fr.o.m. 1.9.1988 och att arbetskraftsministeriet utvidgades till ett arbetsministerium räknat från 1.6.1989.
Under den tid sysselsättningslagen varit i
kraft har arbetskraftsservicen utvecklats bl.a.
genom ökad användning av adb och utbyggnad av servicenätet. Samtliga av landets
cirka 200 arbetskraftsbyråer omfattas av
arbetsförmedlingens adb-system före slutet
av år 1990. Då är alla lediga platser som
anmälts till arbetskraftsbyråerna i realtid och
tillängliga för kunderna. Tillgången på arbetskraftsservice har förbättrats genom att spjälka de största arbetskraftsbyråerna i mindre
regionala enheter samt genom att införa
moderna kundbetjäningsformer såsom bl.a.
platstorg, självbetjäningsenheter och förlängda öppethållningstider. Den informerande
arbetsförmedlingen har gjorts mångsi-
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digare och effektiverats genom att utnyttja
olika massmedier.
Regeringen har på basis av 8 § sysselsättningslagen kommit överens med arbetsgivarnas centralorganisationer om anmälning av
lediga arbetsplatser tili arbetskraftsbyråerna
samt om anmälning av betydande förändringar i användningen av arbetskraft. Verkstäliandet av anmälningsplikten har påskyndats genom arbetsförvaltningens och arbetsmarknadsorganisationernas gemensamma informationskampanjer.
Sysselsättningsutbildningen har förnyats
tili arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, som
bättre motsvarar arbetsmarknadens och arbetssökandenas individuelia behov. Den nya
lagen träder i kraft i början av nästa år.
För att avvärja störningar som föranleds
av strukturomvandlingen har man tagit fram
och prövat en handlingsmodeli, där man vid
större uppsägnings- och permitteringsfali kallar de regionala arbetsmarknadsparterna och
myndigheterna tili samarbete. Dessutom har
man kunnat lindra strukturomvandlingens
följder med hjälp av särskilda "strukturomvandlingspengar", som kunnat anvisas för
dessa fali sedan år 1988.
Sysselsättningslagen har alideles tydligt
satt fart på arbetskraftsservicen och utvecklingen syns också i resultaten. Antalet arbetsplatser som anmälts tili arbetskraftsbyråerna
har ökat kraftigt, med cirka 70 procent
under perioden 1987-89. Arbetsplatserna
har ökat särskilt i de yrkesgrupper, inom
vilka antalet lediga platser som anmäldes tili
arbetskraftsbyråerna var alira lägst, dvs. i
funktionärsbranscherna. Av de lediga arbetsp1atser som anmä1des tili arbetsförmed1ingen
år 1989 besattes 83,4 procent.
Särskilt tydligt har sysselsättningslagen påverkat arbetslöshetens struktur. Under lagens giltighetstid har man fått den fortlöpande långtidsarbetslösheten att minska betydligt. Detta är något exceptionelit jämfört
med många andra Oecd-länder. Av samtliga
arbetslösa i Finland var andelen av dem som
varit arbetslösa i över ett år 7 procent år
1989, medan motsvarande siffror för många
europeiska Oecd-länder var t.o.m 40-60
procent.
De ungas arbetslöshet har minskat markant. Under den tid sysselsättningslagen varit i kraft har antalet arbetslösa arbetssökande under 25 år minskat med en tredjedel dvs.
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med 11 700 personer. Särskilt långtidsarbetslösheten har blivit sälisynt bland ungdomar.
Antalet arbetslösa under 20 år som kontinuerligt varit arbetslösa i över tre månader
var år 1989 i medeltal 1 400 personer dvs.
över 60 procent färre än innan sysselsättningslagen trädde i kraft.
Såsom konstaterats tänker regeringen inte
i detta skede föreslå några ändringar i
sysselsättningslagen. Vissa utvecklingsåtgärder i redogörelsen har emeliertid redan uppskisserats utgående från erfarenheterna hittilis.
1 fortsättningen bör alit mera uppmärksamhet fästas vid att sysselsättningslagen inte
tili några som helst delar förhindrar arbetsmarknaden från att fungera på ett sunt sätt
elier att den gör dess funktion trögare. De
personer som placerats genom sysselsättningsåtgärder skali på ett smidigt sätt kunna
övergå tili den alimänna arbetsmarknaden då
när där finns arbete att få.
Vid en reformering av lagen bör principen
med regional utjämning övervägas bl.a. med
tanke på arbetsmarknadens funktion, den
sociala ställningen hos den som skali sysselsättas, regional jämlikhet och ändamålsenlig
sysselsättning.
Att en person är arbetssökande vid arbetskraftsbyrån anses ofta som en förutsättning
för erhållande av utkomststöd. Speciellt för
långtidsarbetslösa med mångartade problem
har detta lett tili att kunden på ett oändamålsenligt sätt förflyttats melian social- och
arbetskraftsmyndigheterna. Därför behövs
ett system, som garanterar en arbetsoförmögen medborgare utkomst utan att samtidigt
försvåra tillgången tili arbetskraftsservice.
En innehålismässig reform av grundskolans lO:e klass tili att matsvara de ungas
behov, utvecklande av läroavtalsutbildningen
samt ett effektiverat utnyttjande av lediga
platser vid yrkesläroanstalterna vore enligt
regeringen ändamålsenligare metoder att förbättra de ungas förutsättningar för arbetslivet än sysselsättning enligt skyldighet.
Handikappade arbetslösa har enligt sysselsättningslagen jämstälits med övriga arbetslösa arbetssökande, varvid även rätten tili
arbete för deras vidkommande träder i kraft
på lika grunder. Majoriteten av de handikappade som sysselsatts med sysselsättningsstöd
placeras i sex månaders garanterat arbete.
Det är motiverat att utreda metoderna för
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att förbättra de handikappades ställning på
arbetsmarknaden.
Större uppmärksamhet bör fästas vid ett
förbättrande av kvaliteten hos arbetsplatser
och garanterat arbete som skapats genom
sysselsättningsmedel. Detta bör ske på så sätt
att dessa främjar en bestående förbättring av
de sysselsattas ställning på arbetsmarknaden.
Speciellt till sysselsättningsperioderna för de
unga som sysselsätts enligt skyldighet bör
anslutas element och utbildning som uppmuntrar de unga att söka sig till den öppna
arbetsmarknaden eller till utbildning.
Enligt regeringen är det centrala emellertid
att arbetskraftsservicen ytterligare förbättras.
Det återstår ännu mycket arbete t.ex. när det
gäller att förkorta vakanstiderna och minska
på fördomarna. Ju flera arbetslösa som med
hjälp av arbetskraftsservicen kan placeras i
arbete, utbildning eller rehabilitering, dess
mindre är den utsträckning i viiken man
behöver tillämpa skyldigheterna i sysselsättningslagen eller använda skattebetalarnas
medel till skötandet av sysselsättningen.
Arbetsministeriet har redan inlett förberedelserna för att förnya de olika stadgandena
som gäller arbetskraftsservice och sammanställa dem tili en lag om arbetskraftsservice.
1 detta sammanhang kommer man att granska det inbördes förhållandet mellan sysselsättningslagen och lagstiftningen om arbetskraftsservicen.
Fr.o.m. början av 1991 börjar arbetskraftsförvaltningen tillämpa resultatstyrning.
Arbetsministeriet och arbetskraftsdistrikten
kommer sinsemellan överens om resultatmålen och följer gemensamt med hur dessa
uppnås under årets lopp. Systemet med
resultatstyrning stöder uppnåendet av sysselsättningslagens mål genom att effektivera
verksamheten inom förvaltningen.
Sam ett alternativ vid utvecklandet av den
arbetskraftspolitiska vuxenutbildningen kommer man att överväga att ta i bruk examensinriktad arbetskraftsutbildning.
Det är också meningen att förnya systemet
med rörlighetsunderstöd som gäller stödandet av den regionala rörligheten, samt göra
det flexiblare och enklare.
Trots lågkonjunkturen är talet om knappa
arbetskraftsresurser mot slutet av årtiondet
motiverat. Detta beror på att arbetskraften
blir allt äldre och på att de unga åldersklasserna som träder in på arbetsmarknaden blir

allt mindre. Därför behöver man nu inom
arbetskraftspolitiken framsynthet, förmåga
att se bortom den förestående lågkonjunkturen. Detta gäller såväl företagens personalpolitik som den arbetskraftspolitik som bedrivs. Den arbetskraftspolitiska åtgärdsarsenalen måste därför ständigt förnyas speciellt
för att förbättra sådan service som utvecklar
och rehabiliterar arbetskraften.
Herr talman! Regeringen anser att verkställandet av sysselsättningslagen har börjat i
i stort sett positiva tecken. Redogörelsen är
ett slags mellanbokslut.
Lagen har många följdverkningar för bl.a.
arbetsmarknaden, kommunal- och statshushållningen, den regionala utvecklingen och
förutsättningarna för företagsverksamhet,
vars uppföljning bör fortsättas med hjälp av
olika utredningar för att vi skall kunna dra
tillräckligt precisa slutsatser om eventuella
behov av ändringar i sysselsättningslagen.
Det är nödvändigt att fortsätta uppföljningen av lagens följdverkningar så länge att
erfarenheter fås från en fullständig konjunkturcykel, också från en lågkunjunktur, och
först då dra några mer långtgående slutsatser
om behoven av lagrevideringar. Särskilt viktigt är det att genom fortsatta uppföljningar
utreda sysselsättningslagens verkningar på
arbetsmarknadens funktion och företagens
konkurrensläge.
1 detta skede är det svårt att bedöma
sysselsättningslagens tillämplighet med avseende på arbetsmarknadsförhållandena i det
integrerade Europa.
Ed. Rantanen: Arvoisa puhemies! "Työ
miehen kunnia" on vanha sananlasku, ja
nykyaikainen versio lisää siihen myös naisen.
Edistyneen yhteiskuntapolitiikan yhdeksi
keskeiseksi tavoitteeksi on aina asetettu työllisyyden hoitaminen ja täystyöllisyys. Erityisesti täystyöllisyyden tavoite kytkeytyy meihin sosialidemokraatteihin. Tervetuloa muutkin vain tämän tavoitteen mukaiseen toimintaan!
Työllisyys on koko työllisyyslain voimassaolaajan ja itse asiassa koko 1980-luvun
voitu Suomessa pitää varsin hyvänä. Vertailuna muuhun Eurooppaan voidaan todeta,
että Suomen työllisyyden kannalta prosenteissa mustin alue Kainuu on työttömyysasteen määrällä mitattuna samassa asemassa
kuin Euroopan yhteisö keskimäärin. Täys-
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työllisyys on käytännössä vallinnut Uudenmaan läänissä. Vastaava tilanne on eurooppalaisittain ollut Sveitsissä, Ruotsissa ja
Luxemburgissa, ja Sveitsinkin täystyöllisyys
perustuu ainakin osittain vierastyövoiman
varsin valikoivaan käyttöön. Hallituksen kelpaa siis esitellä selonteon käyriä millä foorumilla tahansa.
Holkerin hallituksen aloittaessa ei työvoimahallinnossakaan uskottu Suomessa päästävän alle 5 prosentin työttömyyslukuihin,
mutta niin vain on tapahtunut. Tapahtunut
50 000 työpaikan lisäys vuosina 1988-1989
työllisti pääosin työttömiä, ja uusi työmarkkinoille tullut työvoima täytti vain kolmanneksen
kasvaneesta
työvoimatarpeesta.
Työttömyyden määrätietoinen alentaminen
ja sen aleneminen tähän syksyyn saakka on
kiistatta luettava sinipunahallituksen ansiolistalle.
Hallitus on selontekoon kirjannut työttömyyden kokonaisasteen, nuorisotyöttömyyden, pitkäaikaistyöttömyyden ja työttömyyden alueellisten erojen supistumisen myönteisen kehityksen. Toisaalta hallitus on myös jo
selonteon esipuheessa rehellisesti ja reilusti
myöntänyt sen, että työllisyyslain todellinen
koitos tulee vasta laskusuhdanteen ja kasvavan työttömyyden aikana. Onneksi tästä
emme toistaiseksi ole saaneet kokemuksia.
Nyt tosin niitä näyttäisi olevan tulossa.
Kolmessa vuodessa työllisyyslaki on tehonnut nuorisotyöttömyyteen ja pitkäaikaistyöttömyyteen odottamattomankin hyvin.
Tässä yhteydessä on hyvä muistuttaa siitä,
että työllisyyslaki muotoutui Sorsan hallituksessa pitkäaikaisessa ja pitkällisessä prosessissa, jonka lopputulos oli paljon lähempänä
sosialidemokraattien ty öllisyyslakikaavailuja
kuin silloisen työvoimaministerin Urpo Leppäsen burmahenkisen epärealistisia esityksiä.
Uuden työllisyysasetuksen laatimisessa ja
työllisyyslain täytäntöönpanossa on varsinaisesti luotu uutta suomalaista työllisyyspolitiikkaa. Saatujen kokemusten pohjalta varmasti myös oppositiossa nyt myönnetään
viisaaksi lain alueellisesti porrastettu täytäntöönpano, josta tässä salissa kolme vuotta
sitten taisteltiin perustuslakejakin aidan seipäinä hyväksi käyttäen.
Edellä sanotusta johtuen ei ole mitään
syytä tyytyväisyyteen ja laakereilla lepäämiseen siltä osin, ettei työllisyyslain kanssa
jouduttaisi vielä tositoimiin. Erityisen kes-
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keistä on työllisyyslain mukaiseen täystyöllisyystavoitteeseen pyrkiminen. Tämän tavoitteen seurauksena on mm. avointen työpaikkojen ilmoitusmenettelyä työnvälitykseen
edelleen jatkettava ja toimia tehostettava.
Julkisen työnvälityksen tulee laajentaa markkinaosuuttaan työmarkkinoiden palvelemisessa.
Työllisyyskoulutus - tai ensi vuoden alusta työvoimapoliittinen aikuiskoulutus - on
jo periaatteellisista syistä tärkeää. Perusteltua
se on silloinkin, kun koulutus ei johda
välittömään työllistymiseen. Sitä voidaan pitää ensisijaisena pelkän työttömyysturvan
varassa olemiseen nähden. Aktiivisuutta, uuden tiedon hankkimista, uusien mahdollisuuksien avaamista sekä tietojen ja taitojen
pysymistä ajan tasalla yhteiskunnan kannattaa aina tukea. Kun työllisyyskoulutuksella
on lisäksi voitu edistää pysyvää työllistymistä, vähentää rakennemuutoksen aiheuttamia
ongelmia ja rikastuttaa ihmisen elämää, tulee
työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen mahdollisuuksia käyttää nykyistäkin laajemmin
hyväksi.
Työntekijöiden liikkuvuuden edistäminen
liittyy kiinteästi ammatilliseen koulutukseen,
mutta myös alueellisen liikkumisen mahdollisuuksia on käytettävä hyväksi varsinkin
silloin, kun työntekijä näin itse haluaa. Liikkuvuusavustusjärjestelmää on uudistettava
siten, että se todella tukee työllistymistä ja
avointen työpaikkojen täyttämistä kautta
maan. Ensisijaisesti henkilöiden liikkumisen
vastapainona tulee edistää nimenomaan yritysten siirtymistä työttömyyden koettelemille
alueille. Työllistäähän teollinen tai rakentamistoiminta palvelujen käytön kautta muita
suunnilleen saman määrän.
Työllisyysmäärärahoissa on varauduttava
ennustettuun työllisyyden heikkenemiseen, ja
työllisyysmäärärahojen ohjaamisessa on otettava huomioon myös työllisyyslain mukaisten työntekomahdollisuuksien järjestämisperiaate. Ensisijaisesti henkilö on työllistettävä
työssäkäyntialueensa avoimiin työpaikkoihin
tai ohjattava koulutukseen. Toissijaisesti
työnhakija sijoitetaan työssäkäyntialueellaan
työhön työllistämistukien avulla. Ja vasta
viimesijaisena keinona tulevat valtion ja kuntien velvoitteet työllistämiseen. Harkinnanvaraisten työllisyysmäärärahojen riittävyydestä
on näin ollen huolehdittava tarvittaessa lisäbudjetein, jottei tarpeettomasti ajauduta vii-
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mesijaiseen velvoitetyöllistämiseen, jossa aina
on myöskin tiettyjä ongelmia.
Jos ajatellaan työtä ja työllistämistä yksittäisen työntekijän kannalta, on ensin otettava huomioon yleensä ihmisen asema työntekijänä. Talouspolitiikkaa on tapana voimakkaasti painottaa, ja totta onkin, että vain
kunnossa oleva talous antaa mahdollisuuden
esimerkiksi työvoima-, sosiaali- ja koulutuspolitiikan kelvolliseen hoitamiseen. Toisaalta
nämä ovat edellytyksiä itse talouden toimimiselle, ja tästä syystä yksinkertainen liiketaloudellinen kustannuslaskenta ei pelkästään voikaan tulla kysymykseen.
Maan laajuisesti ajatellen näyttää työllistyminen olevan yhä vähemmän riippuvaista
paikallisista olosuhteista.
Euroopan yhdentyminen puhuttaa tällä
hetkellä suuresti. Se asettaa monikansallisten
yritysten ja eri maiden kansantalouksien yhteenkietoutumisen kautta yhä suurempia uhkia, mutta myös mahdollisuuksia työllistymiseen. Yritysten tavoitteena ei ole kuitenkaan
työllistää, vaan tuottaa voittoa. Tästä on
syntynyt myös käsitys työmarkkinain jakautumisesta a- ja b-sektoriin, jossa a-sektorilla
olevilla on hyvä työllisyystilanne, korkea
tulotaso, pysyvät työpaikat ja muutoinkin
hyvät edut. B-sektorille ominaista olisi puolestaan tilapäinen työllistyminen, ajoittaiset
työttömyysjaksot, alhainen tulotaso ja tietyn
asteinen yhteiskunnan ulkopuolelle ajautuminen.
Mallit eivät tietenkään ole välttämättä
eivätkä useinkaan yksittäisen henkilön kohdalta puhtaita ja selkeitä, mutta tämän suuntaisia kehityskulkuja on kuitenkin nähtävissä. Kansainvälisen kilpailun koveneminen
saattaa vielä kärjistää tätä jakautumista.
Pahimmillaan jakautuminen alkaa ulottua
myös pohjoismaiseen sosiaaliturvajärjestelmään, jossa turvaa annetaan maassa asumisen eikä työnteon pohjalta.
Kun edellä hahmottelemaani taustaa vasten arvioidaan työllisyyslakia, on työnhakija
koko ajan tilanteessa, jossa hän siirtyy amarkkinoilta yhä enemmän b-markkinoille.
Kun työntekijä hakee työvoimapalvelun
kautta tai muutoin työtä avoimilta markkinoilta, ovat hänelle periaatteessa kaikki mahdollisuudet auki. Rajoituksia saattaa tietysti
tulla koulutuksesta, aikaisemmasta työkokemuksesta ja tämäntapaisista asioista. Ellei
työtä löydy työnvälityksen edetessä, mahdol-

lisuudet vähitellen hupenevat, kunnes ollaan
työttömyysturvan varassa.
Työttömyysturvan varaan jumiutuminen
pitemmäksi aikaa merkitsee samalla yhtä
prosessin päätepistettä ja työnvälityksen kannalta siirtymistä ainakin mahdolliseen velvoitetyöllistämiseen. Velvoitetyöllistämistä voidaankin sitten jo arvioida vapauden kannalta
siinä suhteessa, onko kyseessä oikeus vai
velvollisuus. Kysymys on molemmista.
Työnteon oikeus, mahdollisuus tehdä työtä, jolla tässä tarkoitan nimenomaan palkkatyötä, on yksi yhteiskuntapolitiikkamme ja
yhteiskuntakäsityksemme keskeisiä asioita.
Ihmiseltä, jolta on riistetty mahdollisuus
tehdä työtä, on eräässä mielessä riistetty
myös ihmisoikeus. Toisaalta yhteiskuntaan
sellaisena hyvinvointiyhteiskuntana, jossa
elämme, voidaan katsoa kuuluvan myös velvollisuus osallistua yhteiskunnan rakentamiseen, ellei työkyvyttömyys tai vastaava hyväksyttävä syy sitä estä. (Ed. P. Lahtinen:
Riiston yhteiskunta tämä on!)
Hallituksen selonteosta ei saa yksiselitteistä kuvaa siitä, mikä on ollut työstä kieltäytymisen vaikutus työttömyysturvaan. Karenssien antaminen näyttää sen mukaan jossakin määrin lisääntyneen erityisesti perusteiden "ei ole työmarkkinoiden käytettävissä"
ja "toistuvasti kieltäytyy työstä ilman pätevää syytä" osalta. Tältä osin yhteiskunnan
vapausasteet eivät välttämättä ole lisääntyneet, mutta johtopäätöstä ei päinvastaisestakaan voida tehdä. Työllisyyslain mukainen
työllistäminen on kuitenkin merkinnyt mm.
eläketurvassa selviä parannuksia, koska eläkkeen karttuminen ja työkyvyttömyyseläkkeen tuleva aika varmistuvat työllisyyslain
soveltamisen kautta entistä useammin.
Pitkäaikaistyöttömyyden
katkaiseminen
työllisyyslain edellyttämällä tavalla on tuonut uutta faktapohjaa ns. pinnareista käytyyn keskusteluun. Nythän työttömiä ei
unohdeta kortistoon, vaan työhaluja testataan työhön osoituksena viimeistään vuoden
kuluttua. (Ed. P. Lahtinen: Aittaniemen aiheita!) Selonteon tiedoista voidaan päätellä,
että löytyy ehkä 10 000-20 000 sellaista pitkäaikaistyötöntä, joiden työllistyminen avoimille työmarkkinoille on liki mahdotonta.
Jonkin verran näyttää tapahtuneen siirtymistä työttömyysturvan peruspäivärahalta kunnallisen toimeentulotuen varaan. Kärjistyneimmillään joissakin kunnissa on yhtä vel-
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voitetyöpaikkaa tarjoamalla
työttömien
määrä saattanut alentua useallakin hengellä.
Työllisyyslakia ja sen soveltamista on edelleen kehitettävä ja seurattava, niin kuin
ministeri puheenvuorossaan myös totesi. Tavoitteena on oltava edelleen parantaa kansalaisten mahdollisuuksia saada työtä. Työn
tulee olla mielekästä, mahdollisimman pitkälle koulutusta, kykyä, taitoa ja halua
vastaavaa. Näin on oltava myös silloin, kun
kyseessä on velvoitetyöllistäminen. Paikalliset olosuhteet on otettava huomioon, koska
on aivan eri asia järjestää velvoitetyötä esimerkiksi yhden tehtaan paperiteollisuuspaikkakunnalla kuin maatalousvaltaisella alueella
tai suurten kaupunkien palveluyhdyskunnassa. Mahdollisuudet on käytettävä monipuolisesti ja mielikuvitusta käyttäen hyväksi.
Aikuiskoulutukseen on käytettävä voimavaroja. Aikuiskoulutuksen asiantuntijat vakuuttavat, että ihminen oppii iästä riippumatta. Mahdollisimman pitkälle on otettava
huomioon yksilölliset taipumukset ja edellytykset. Merkittävä osa vaikeasta pitkäaikaistyöttömyydestä voitaisiin estää yrityksissä
pitämällä varttuneimpien työntekijöiden ammattitaitoa ja työmotivaatiota yllä tehokkaalla henkilöstökoulutuksella. Kun tuotantoelämässä tapahtuu muutoksia, monipuolisesti koulutetulle työntekijälle avautuu mahdollisuuksia siirtyä uusiin työtehtäviin tai
toisiin yritykseen. Jos taas ammatilliset valmiudet on laiminlyöty ja kapeassa työtehtävässä puurtanut työntekijä ohjataan portista
ulos, sijoittuminen työmarkkinoille on usein
kovin vaikeaa.
Työnantajat on saatava todella kantamaan
vastuuta henkilöstöstään muulloinkin kuin
juhlapuheissa. Pelkään pahoin, että meidän
sosialidemokraattien väellä ja voimalla työsopimuslakiin ja yhteistoimintalakiin ajamat
tiukennukset mm. juuri henkilöstökoulutuksen osalta eivät ole läheskään riittävässä
määrin siirtyneet lakitekstistä arkiseen elämään työpaikoilla.
Saman tyyppinen on tilanne kuntoutuksen
osalta. Työvoiman ikätilastot osoittavat polttavan tarpeen laajentaa ja tehostaa kuntoutusta, ennen kaikkea varhaiskuntoutusta jo
työelämässä, jotta me ikääntyvänä työvoimana pärjäämme työelämässä mahdollisimman
pitkään ja hyvin. Eduskunnan käsittelyssä
olevaa kuntoutusuudistusta olisi kaivattu jo
aiemmin, eikä sen sisällön terästäminen olisi
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lainkaan hassumpi hanke. Pitäkäämme kuitenkin huolta siitä, että kuntoutuksen kehittäminen nyt varmasti ja pikaisesti lähtee
liikkeelle: tahtia voidaan parannella matkalla.
Selonteon johtopäätöksiin on helppo yhtyä. Esimerkiksi nuorten joustavammat työllistämisjaksot ovat monesti olleet sosialidemokraattien keskusteluissa esillä. Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä kiirehtii erityisesti vajaakuntoisten työllistämistoimien
lisäämistä. Vajaakuntoisten työpaikkojen
karsiminen muodostaa ikävän tahran muutoin sosiaalisesti oikeutetulla tavalla kohdistetussa työllisyyslain toimeenpanossa.
Työllisyyspolitiikassa on vauhdilla siirretty
uuden lain myötä painopistettä kaikkein
vaikeimmin työllistyvien ryhmien tukemiseen. Se ei ole ollut helppoa työvoimahallinnolle ja on tullut maksamaan työllistettyä
kohden aina entistä enemmän. Mutta samalla se on järkevällä tavalla ohjannut helpommin työllistyviä työnhakijoita avoimen sektorin työpaikkoihin. Työllisyyslaki on siten
osaltaan kohentanut kokonaistyöllisyyttä samalla vähentäen työttömyyden vaikeimpia
ongelmia: nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyttä. Saattaa olla, että tämä suomalainen malli
havaitaan esimerkilliseksi muualla Euroopassa, missä kehitystrendit ovat olleet päinvastaisia. Tähän on viitattu esimerkiksi Kansainvälisen työjärjestön maatutkimuksessa
työttömyydestä ja työmarkkinoiden joustavuudesta Suomessa.
Työllisyyslaki on osoittanut toimivuutensa
ja käyttökelpoisuutensa. Huononevan työllisyyden aikana tulee pitää huolta, että käytettävissä olevat määrärahat ovat riittävät.
Tärkeää on, ettei huolehdita vain siitä, mikä
on pakko, eli velvoitetyöllistämiseen tarvittavista määrärahoista. Yhtä tärkeitä ovat harkinnanvaraisen työllistämisen määrärahat.
Toinen asia, josta on kannettava vastuu,
on tiedon, taidon ja mielikuvituksen käyttäminen työpaikkojen hankkimiseen. Velvoitetyöllistämisen puolella on erityisen suuri vaara siitä, että työtehtävät eivät ole mielekkäitä. Tällöin ei myöskään työllistettävä voi
arvostaa tekemäänsä työtä. Työn pitää kuitenkin olla oikeus eikä rasite. Kyllä työtä
tekevälle riittää eikä yhteiskuntakaan vielä
ole valmis.
Ed. H o 1v i tie: Arvoisa puhemies! Eduskunnan säätäessä työllisyyslakia vuonna
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1987 kukaan ei kyennyt edes arvaamaan,
minkälainen taloudellinen korkeasuhdannevaihe Suomella oli silloin edessään. Olemme
saaneet nauttia tuotannon nopean kasvun
tuloksista. Se on näkynyt kaikilla yhteiskunnan alueilla. Työllisyyden kehittymistä voi
hyvillä mielin seurata valtioneuvoston selontekoon sisältyvistä taulukoista ja kuvioista,
joissa laskevan käyrän viesti on yksiselitteinen: työttömyys on vähentynyt.
Mutta tällaisessa tilanteessa työllisyyslain
työvoima- ja sosiaalipoliittisia vaikutuksia
sekä toimeenpanoa voitaisiin arvioida kaikilta osiltaan. Tulisi kyetä seulomaan korkeasuhdanteen ja työllisyyslain vaikutukset toisistaan. Tähän ei yksittäisen työssäkäyvän
ihmisen näkökulmasta ole edes mitään syytä.
Tärkeintä on, että Suomessa on pääsääntöisesti onnistuttu työllisyyden hoidossa. Työ
on ollut turvattu.
Lainsäätäjänä olen tyytyväinen siitä, että
kerrankin lain tavoite on saavutettu ilman
lain keinojen syvällistä käyttöä ja käyttöönottoa. Toinen kysymys on, mitä jatkossa
monilla tahoilla ennustettu taloudellinen laskusuhdanne tuo tullessaan.
Työllisyyslain toimeenpanon osalta korkeasuhdanteen takaama kolmen vuoden valmistautumisaika on varmasti ollut hyödyksi.
Tänä aikana on voitu tehostaa työvoimapalvelujen toimivuutta, saada kokemuksia työllisyyslakiin sisältyvistä vaihtoehdoista ja
nähdä sen heikkoja puolia. Jos työllisyyslaki
olisi säädetty eilen, olisimme huomattavasti
heikommilla huomisen suhteen. (Ed. Kettunen: Kokoomus on vastuussa!)
Työllisyyslain kattava arviointi on mahdollista vasta pidempiaikaisten kokemusten
kautta ja työllisyyslain seurantatutkimusten
valmistuttua vuoden 1991 puolella. Kokoomuksen eduskuntaryhmä edellyttää, että jos
työllisyystilanne antaa aihetta, eduskunnalla
on oltava tilaisuus vuoden 1992 kuluessa
käsitellä työllisyyslain vaikutuksia sekä toimeenpanoa. Tällöin on kattavammin selvillä,
mitä muutoksia työllisyyslakiin ja työvoimapoliittiseen lainsäädäntöön kokonaisuudessaan tarvitaan.
Ensisijainen keino työllisyyden toteuttamisessa ovat talouspoliittiset ratkaisut. Työllisyyslain voimassaoloaikana talouspoliittisin
keinoin on kyetty parantamaan työllisyystilannetta. Työllisyyden turvaamisessa keskeinen merkitys on kuitenkin joustavalla ja

kilpailukykyisellä yritystoiminnalla. Julkisen
vallan vaikutus elinkeinoelämän edellytyksiin
tarjota työtilaisuuksia korostuu entisestään
kansainvälisen taloudellisen yhdentymisen
vähentäessä liikkumavaraa käyttää muita talouspoliittisia keinoja. Kun julkinen valta
puuttuu elinkeinoelämän edellytyksiin, on
työllisyyspoliittiset seuraukset myös harkittava.
Esimerkiksi nykyisin vasemmistoliittoon
lukeutuvien edustajien perinteisiin repertoaariin on aina kuulunut yritysverotuksen kiristämisen vaatimus. Samalla on vaadittu tästä
seuraavan työttömyyden turvaksi työttömyysturvan tuntuvaa korottamista, joten kysymys kuuluu: Mistä se maksetaan? Jo nyt
korkeasuhdannevaiheessa työllisyyslain valtiontaloudelliset kustannukset ovat olleet ennakoitua suuremmat, mikä on osaltaan heikentänyt mahdollisuuksia muin keinoin vastata joustavasti työmarkkinoiden muutoksiin. Tuntuu kuin jotkut olisivat kiipeämässä
jalat edellä puuhun.
Nykyisen hallituksen toimin on useilla
hallinnonaloilla tehty parannuksia, jotka näkyvät positiivisesti työllisyystilanteessa. Näitä ovat olleet mm. yritysten aluepoliittisen
tuen lisääminen ja painopisteen siirtäminen
perinteisistä investoinneista vientiä edistävään, uutta osaamista luovaan ja työvoiman
rakennetta kohottavaan kehittämistoimintaan. Yritysten tutkimus- ja kehittämistoimintaa on tuettu voimakkaasti, Teknologian
kehittämiskeskuksen tuotekehitysavustuksiin
panostettu, VTT:n yrityksille suunnattua tutkimuspalvelua tuntuvasti laajennettu ja Keran yhteyteen perustettu uusi riskipääomarahasto. Tämä on ollut elinkeinoelämän toimintaedellytysten tervehdyttämistä, ennalta
ehkäisevää työllisyyden hoitoa. Tästä on
hyvä jatkaa. Seuraavaksi on työn alle otettava esimerkiksi työnantajien sosiaaliturvamaksujen alentamisen jatkaminen. (Ed. Laine: Pienten vai suurten?)
Työmarkkinoihin kohdistuu hyvin erilaisia
ja erisuuntaisia haasteita. Samalla kun taloudelliset ennusteet osoittavat laskusuhdannetta ja sen mukana seuraavaa työttömyyden
lisäystä, jollakin alueilla ja aloilla työvoimapula kärjistyy entisestään. Kansainvälisen
työvoiman liikkuvuus nousee uuteen suuruusluokkaan mm. Eta-sopimukseen liittyvien ratkaisujen myötä. Väestön vanheneminen kansainvälisesti katsoen nopealla tahdil-
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la ja nuorten työelämään tulevien ryhmien
pieneneminen aiheuttavat uusia haasteita
työllisyyskoulutukselle ja vajaakuntoisen työvoiman kuntoutukselle.
Ammattien ikä on niin ikään lyhentynyt ja
liikkuvuus ammatillisesti ja alueellisesti lisääntynyt. Koko elämän saman työn ääressä
viettävä ihminen on nykyisin harvinaisuus.
Työn laatuun kohdistuvat odotukset ovat
korostuneet, ja erityisesti nuorten suhtautuminen työhön on selvästi muuttumassa. Rakennemuutosta tapahtuu monella tasolla.
Sen hallinta edellyttää työvoimapoliittisilta
ratkaisuilta kykyä vastata joustavasti nopeisiinkin työmarkkinoiden muutoksiin. Tässä
suhteessa työvoimapalvelut nousevat keskeiseen asemaan.
Työvoimamarkkinoilla ideaalitilanne on
se, kun työvoiman tarjonta ja kysyntä kohtaavat. Ammattirakenteen jatkuvasti muuttuessa tämä ei toteudu ilman aktiivisia työvoimapalveluja. J oustavat työvoimapalvelut
ovat talouspoliittisia päätöksiä tukeva ensisijainen keino työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseen. Jatkossa on pyrittävä
erottamaan työvoimapalveluihin ja työllisyyden hoitoon kuuluvat tehtävät työttömyysturvakysymyksistä.
Työvoimatoimistoissa
työnvälityksen osuus kokonaistyöajasta on
kärsinyt työttömyysasioiden ja toimeentuloturvakysymysten rinnalla. Tulevaisuudessa
yhteistyö työvoimapoliittisessa koulutuksessa
ja koulutuksen suunnittelu vaativat lisäpanostusta.
Kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä
sosiaalietuuksien hakemista on yksinkertaistettava ja etuuksien maksaminen yhdistettävä yhteen palvelupisteeseen, jona voisi toimia
Kansaneläkelaitos. Näin epätarkoituksenmukaisesta etuuksien maksamisen siirtelystä eri
hallinnonalojen kesken päästään eroon. Työvoimahallinto voi näin keskittyä nykyistä
paremmin työvoimapalveluiden tarjoamiseen
sekä työllisyyden hoitoon.
Työnvälitykseen kohdistuvat rakennemuutoksen välittämät paineet. Paitsi työttömiin
työnhakijoihin työnvälityksessä on panostettava työelämässä paikkaa vaihtavien työntekijöiden tarpeisiin. Tunnussanaina on oltava
asiakaskeskeisyys ja palvelualttius. Tiedonvälityksen parantaminen, välitettävien työpaikkojen siirtäminen atk:lle, ministerin täällä jo
mainitsema työtorit ja työvoimatoimistojen
ilta-aukiolo ovat esimerkkejä siitä myöntei262
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sestä kehittämisilmapiiristä, joka työvoimahallinnossa vallitsee. Nyt eletään etsikkoaikaa, sillä valitettavasti liian usealla ihmisellä
on yhä asenteellisia esteitä turvautua työvoimapalveluiden käyttämiseen.
Kahden vuoden jatkoajan saaneet yksityiset järjestöjen työnvälityshankkeet ovat käytännössä osoittautuneet tarpeellisiksi erityisesti yritysten ja toimialojen sisäisillä työmarkkinoilla oikeiden ihmisten löytämiseksi
oikeille paikoille. Yksityisen ja julkisen työnvälityksen keskinäistä yhteistyötä on edelleen
kehitettävä.
Tällä hetkellä työvoimapula on todellisuutta. Kaikkein kallein on sellainen työpaikka,
jota ei saada täytettyä, vaikka työtä riittäisi.
Samassa kortistossa ei saa olla hetkeäkään
liian kauan sekä työnhakijaa että työpaikkaa,
jotka sopivat toisilleen. Työvoimapalveluiden
nopeus korostuu, ja siksi atk:n käyttöönotto
on ollut enemmän kuin tervetullutta. Aloitetuista työvoimatoimistojen aukiolokokeiluista on pitkä matka asiakkaan ehdoin tapahtuvaan hallinnon ja palvelujen järjestämiseen.
Ei voida pitää tyydyttävänä, että on suuriakin
paikkakuntia, joilla työvoimatoimistoon ei
ole asiaa kello neljän jälkeen.
Positiivista on työministeriön aloittama
työvoimahallinnon siirtyminen tulosohjausjärjestelmään. Samalla kun päätösvaltaa siirretään työvoimatoimistoihin ja -piireihin, on
luotava kaikille tasoille toimiva suunnittelujärjestelmä. Myös valtioneuvoston tasolla on
tarvetta sellaisen suunnittelunohjausmekanismin luomiseen, joka koordinoi eri hallinnonaloilla tapahtuvat työllisyyspoliittiset ratkaisut kattavaksi kokonaisuudeksi. Kysymys on
sentään miljardien markkojen rahankäytöstä.
Mikäli talouspoliittisesta tilanteesta johtuen työllisyyttä tukevalla talouspolitiikalla
ja työvoimapalveluilla ei kyetä toteuttamaan
työllisyyslain tarkoitusta "järjestää Suomen
kansalaiselle mahdollisuus tehdä työtä" tulevat kyseeseen muut työntekomahdollisuuden
järjestämiseen tähtäävät keinot. Näiden
käyttämisessä on keskeistä pyrkiä takaamaan työmarkkinoiden toimivuus pidemmällä aikavälillä. Yksittäisen ihmisen kannalta
tämä tarkoittaa toimia, joilla kyetään turvaamaan työnsaanti pysyvästi, ei vain tietyksi
ajanjaksoksi tekohengittäen. Ensisijaisesti tulee kyseeseen työllistäminen työllisyystuen
avulla ja sen jälkeen työllistämisvelvoitteisiin
perustuva työllistäminen.
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Työllisyyslaissa on valittu tietty keinoarsenaali työntekomahdollisuuksien järjestämiseen. Koska näiden keinojen toimivuudesta
on mahdotonta sanoa mitään kattavasti,
täytyy tässä vaiheessa tyytyä joidenkin huomioiden tekemiseen.
Kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä
työllisyyslaki on pääsääntöisesti oikean
suuntainen. Suurimmat saavutukset työllisyyslain voimassaoloaikana on saatu nuorten
työttömien määrän ja yhtäjaksoisen pitkäaikaistyöttömyyden vähenemisessä.
Yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten ja
osittain työllisyyslain soveltamisessa ilmenneiden ongelmien takia työvoimapoliittinen
lainsäädäntö kokonaisuudessa kaipaa tiettyjä
korjauksia. Julkisen sektorin investointien
sitominen velvoitteiden toteutumiseen johtaa
epätarkoituksenmukaisiin järjestelyihin. Mitään rakennusta ei pidä toteuttaa ohi huolellisesti suunniteltujen sektorisuunnitelmien
vain siksi, että pitää keksiä jotain työtä.
Kun julkisessa hallinnossa pyritään tulosohjaukseen ja taloudellisuuteen, työllisyyslakiin sisältyvät säännökset suhdanne- ja kausivaihteluista asettavat julkisen sektorin toimivuudelle kohtuuttomia rasitteita. Työllisyyspoliittiset toimet on kohdistettava niin,
että ne eivät samalla vääristä muuta, tässä
tapauksessa valtion, kuntien ja kuntainliittojen, toimintaa.
Kritiikkiä voi kohdistaa siihen, että nykyisen muotoinen aluetyöllistäminen on jossain
tapauksessa korvannut normaalin työnvälityksen. On tarpeellista selvittää, miten työllisyyslain perustaminen pitkälti työssäkäyntialueen määritelmään on vaikuttanut työvoiman liikkuvuuteen. Samalla on harkittava, onko ammatillisen ja alueellisen liikkuvuuden tukeminen tällä hetkellä riittävää ja
riittävän selkeää.
Entistä enemmän on panostettava työmarkkinoihin kohdistuviin pitkävaikutteisiin
toimenpiteisiin. Työllistämistoimenpiteet on
järjestettävä myös sisällöllisesti niin, että ne
tukevat pitempiaikaista työllistämistä kuten
äsken totesin eikä vain tekohengittämistä.
Työllistämisjakson aikana tapahtuva koulutus, työllistämisjakson sisältö ja laatu, työllistämisjakson jälkeinen sijoittuminen avoimille työmarkkinoille ja mielekkääseen työhön ohjaaminen ovat jääneet mielestäni liian
vähälle huomiolle.
Esimerkiksi tuki- ja velvoitetyöllistettyä ei

voida pitää ratkaistuna tapauksena tilastoissa, vaan pysyvä työllistäminen edellyttää
panostusta työllistämisjakson aikana. Erityisesti valtion ja kuntien työpaikoissa tähän on
kiinnitettävä huomiota, koska tutkimuksen
mukaan työllistetyt pysyvät työllistettyinä
pitempään yksityisellä kuin julkisella sektorilla.
Työllisyyslakia säädettäessä yhdistettiin
tuolloin erillään olleet yksittäiset toimenpiteet. Nyt olemme saman kaltaisessa tilanteessa. Koska työvoimahallinnon ja muiden hallinnonalojen keskinäinen koordinointi ja eri
työllisyyslakien keskinäinen suhde on lainsäädännön tasolla puutteellista, tulisi ryhtyä
valmistelemaan työmarkkinapoliittista puitelakia.
Laajasti katsottuna kaikki koulutus toimii
samalla työllisyyspolitiikan hoitamisen keinona. Jo peruskoulussa tapahtuvalla opetuksella vaikutetaan keskeisesti siihen, miten
työelämässä kysyntä ja tarjonta kohtaavat.
Kouluissa tapahtuvalla asennekasvatuksella
on keskeinen merkitys Suomen sukupuolen
mukaan tiukasti eriytyneiden työmarkkinarakenteiden purkamisessa. Paras tulos oppilaan itsensä ja hänen tulevaisuutensa kannalta saavutetaan, kun oppilaan erilaisille taipumuksille annetaan mahdollisuus toteutua
koulutuksen puitteissa. Tästä esimerkkinä
tekemisen kautta oppimiseen tähtäävä oppisopimuskoulutus on mahdollistettava niille
oppilaille, joille laitosmuotoinen opiskelu ei
syystä tai toisesta sovi. Valinnanvapautta
lisättäessä on samalla korostettava ammatinvalintapalveluiden ja oppilaanohjauksen
merkitystä luontevassa suhteessa kaikkeen
muuhun opetettavaan.
Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen uudistaminen on välttämätöntä tilanteessa, jossa jatko- ja täydennyskoulutus vaativat huomattavaa lisäpanostusta sekä laadullisesti
että määrällisesti. Koulutuspalveluiden ostamiseen ja kilpailuttamiseen perustuva lainsäädäntö on paras keino ylläpitää tasapainoa
työmarkkinoilla ja ehkäistä sekä työttömyyttä että työvoimapulaa. Osittain päällekkäisinä toimivat koulutusorganisaatiot vaativat
työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen yhteensovittamista muuhun aikuis- ja ammatilliseen koulutukseen, kuten nyt juuri sivistysvaliokunnassa on tapahtumassa.
Työllisyyskoulutuksella saavutetut tulokset ovat olleet suhteellisen hyviä. Ainoastaan
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pitkäaikaistyöttömien osalta on etsittävä tehokkaampia toimenpiteitä sekä työllisyyskoulutukseen ohjaamisessa että sen sisällön
kehittämisessä toteuttamaan työllistämisen
tavoitetta.
Tähän liittyen on myönteisyydellä todettava, että ammatinvalinnan ohjauspalvelujen
painopistettä on siirretty myös keski-ikäiseen
väestöön, kun se aikaisemmin oli vain oppivelvollisten keskuudessa tapahtuvaa toimintaa.
Parhaimmillaan työ antaa mahdollisuuden
vaikuttamiseen, luovaan toimintaan ja itsensä kehittämiseen. Viime aikoina työelämässä
ilmenneet ongelmat kertovat toisen suuntaisesta kehityksestä. Työmarkkinoiden toimivuuteen vaikuttaa keskeisesti se, miten työ
koetaan. Siirtyminen mahdollisuuteen käyttää sapattivapaata, osatyöaikamarkkinat
sekä muut keinot, joilla ihmisen omaa elämän ohjausta työn järjestämisessä lisätään,
parantavat työntekijän motivaatiota ja pitkällä tähtäimellä myös työn tuottavuutta.
Vajaakuntoisten työntekijöiden määrä on
viime vuosina kasvanut, mikä johtuu maamme ikärakenteen vanhenemisesta. Tässä tilanteessa tarvitaan toimia ikääntyvän työntekijän työhön osallistumisen ja työhön osallistumattomuuden moniin ongelmiin.
Sananparsi "nuorena vitsa on väännettävä" on tutkimusten mukaan ainakin oppimisen ja koulutuksen suhteen aikansa elänyt.
Koulutuksella ja kuntoutuksella on pyrittävä
parantamaan ikääntyvän työntekijän asemaa. Nyt eduskunnassa käsiteltävänä olevalla kuntoutuslainsäädännön kokonaisuudistuksella pyritään juuri siihen, että kukin
kansalainen voisi osallistua työelämään ja
selviytyä elämänsä muistakin vaatimuksista
kykyjensä ja ikänsä edellyttämällä tavalla
entistä paremmin ja entistä pidempään.
Tutkimus työttömien työnhakijoiden sijoittamisedellytyksistä paljastaa selvästi ryhmän, jolle ei voida antaa ratkaisua työhallinnon toimenpitein. Tämän ryhmän osuu~
työttömistä on noin 14 prosenttia, ja heidän
tilanteensa johtuu tavallisesti työttömyys- tai
muun eläkkeen odottamisesta, alkoholin
väärinkäytöstä, sairaudesta tai useimmiten
monista samanaikaisista syistä.
Vain 6 prosenttia tästä ryhmästä ei halua
lainkaan työtä. Ainahan laskelmissa ovat
olleet mukana ne, jotka eivät edes halua
tehdä työtä, ja se tietenkin on osaltaan
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vääristämässä lukemia. Tähän ryhmään kuuluvien auttamisessa tarvitaan eri hallinnonalojen henkilöstön yhteistyötä. Sosiaalipoliittiset keinot ovat usein työhön tai koulutukseen ohjausta parempia. Työllisyyslainsäädännön suhde sosiaalipalveluihin vaatii tältä
osalta tarkentamista, sillä asioiden epätarkoituksenmukainen siirtely eri hallinnonalojen
kesken ei ole kenellekään eduksi.
Työttömyysturva on se yhteiskunnan viimesijainen perusturva, jolla korvataan työttömän tulotason äkillinen lasku. Työttömyysturvaa on kehitettävä osaksi perusturvaa siten, että työssä oleminen on kuitenkin
aina, korostan, edullisempaa kuin työttömäksi jääminen. Tämä minun mielestäni on
hyvin tärkeä alleviivattava näkökohta.
Työllisyyslaki säädettiin tilanteessa, jossa
työvoiman kansainvälistä liikkuvuutta ei ollut näkyvissä siinä laajuudessa kuin tällä
hetkellä. Tähän kysymykseen nyt annettu
selonteko ei tosin ota minkäänlaista kantaa.
Ehkä paikalla oleva ministeri antaa siihen
jonkinnäköisen selvityksen.
Huolestuttavaa on, että kukaan meistä ei
tiedä, mitä työvoiman kansainvälisen liikkuvuuden lisääntyminen käytännössä merkitsee. Tämän selvittäminen on mitä kiireeliisin
tehtävä. Samoin Eta-sopimuksen yhteydessä
työllisyysperusteiden tukimuodot kaipaavat
mahdollisesti tarkistusta.
Arvoisa puhemies! Työllisyyslailla on todennäköisesti edessään varsinainen tulikoe.
Sen tulee kyetä mukautumaan työmarkkinoilla tapahtuviin muutoksiin. Lain kautta
on löydettävä edellytykset tilanteen mukaiselle joustavalle työllisyyspolitiikalle, jonka
keskeisenä tavoitteena on estää ihmisten syrjäytyminen työelämästä.
Vaikka edellytyksiä työllistämislain arvioimiseen koko laajuudessaan ei tänä päivänä
ole, on selvästi nähtävissä, että työvoimapoliittinen lainsäädäntö vaatii tarkistuksia
muutaman vuoden kuluessa. Siksi on tärkeää, että eduskunta voi arvioida tässä aikataulussa lain sisältöä ja tehdä samassa yhteydessä tarvittavat päätökset lainsäädännön
uudistamistarpeista.

Edustajat Viinanen ja Knuuttila merkitään
läsnä oleviksi.
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Ed. V ä i s t ö : Herra puhemies! Kun työllisyyslakia keväällä 1987 eduskunnassa käsiteltiin, keskustan eduskuntaryhmä kannatti
sen toteuttamista sillä edellytyksellä, että
ministeri U. Leppäsen vajavaiseen lakiesitykseen tehdään olennaisia parannuksia. Kuten
muistetaan, työllisyyslaki hyväksyttiin edellisen eduskunnan viimeisessä istunnossa aamuyöllä. Alkuperäistä esitystä oli korjattu jo
hallituksen sisäisessä neuvottelussa ja eduskuntakäsittelyssä siihen tehtiin varsin paljon
muutoksia.
Korjauksista huolimatta keskustan eduskuntaryhmä ei ollut täysin tyytyväinen työllisyyslain sisältöön. Erityisesti alueellisesti
tasapainoisen työllistämisen hoitamisen olisi
pitänyt olla vieläkin keskeisemmin lakiin
kirjattuna. Keskustaryhmä kannatti kuitenkin lain hyväksymistä, koska se paransi
nuorten ja pitkäaikaistyöttömien asemaa ja
oli maan heikoimpien työllisyysalueiden kannalta askel myönteiseen suuntaan.
Kuten myös muistetaan, nyt selonteon
kohteena oleva työllisyyslaki ei ollut edes
ehtinyt astua voimaan vuoden 1988 alussa,
kun nykyinen hallitus ryhtyi vuoden 1987
syyskesällä sitä vesittämään. Hallitus osoitti
heti ensimmäisessä budjetissaan, mitä tuleman pitää. Julkisia varoja jaettiin löysällä
kädellä, mutta yhteiskunnan vähäosaisimmille niitä ei riittänyt. Tässä suhteessa hallitus
on ollut johdonmukainen koko toimintansa
ajan. Niinpä samat hallituspuolueiden edustajat, jotka olivat vielä keväällä 1987 hyväksymässä työllisyyslakia, innokkaasti vesittivät sen saman vuoden syksyllä. Lain toimeenpanoa porrastettiin ja lykättiin ja
alueelliseen tasapainoon pyrkimisestä luovuttiin.
Arvoisa puhemies! Ensi töikseen Holkerin
hallitus julistautui hallitun rakennemuutoksen toteuttajaksi. Vähään aikaan moista
määritelmää ei ministerienkään suusta ole
enää kuultu; katteettomilla lupauksillakin on
rajansa. Rakennemuutos on ollut kaikkea
muuta kuin hallittu. Se tuloksena elinkeinorakenteemme yksipuolistuu kovaa vauhtia.
Hallituksen talouspolitiikan vuoksi Suomen
taloutta ja elinkeinoelämää koettelevat korkeat korot, kiihtyvä inflaatio, pitkälti miinusmerkkineo vaihtotaseen vaje ja heikko kilpailukyky.
Vaikein tilanne on työvoimavaltaisilla yrityksillä. Monet perinteisesti vahvat alat ku-

ten tekstiili- ja vaatetus- sekä kenkäteollisuus
uhkaavat suorastaan kuihtua olemattomiin
konkurssiaallon myötä. Rakennusala on monilla alueilla huolestuttavasti hiljenemässä.
Samaan aikaan hallitus saneeraa maaseutua
kovalla kädellä riisumalla peruspalveluja ja
tekemällä yltiöpäisen Gatt-tarjouksen, joka
toteutuessaan vie runsaasti työpaikkoja maatiloilta, ja vaarassa on vähintään 15 000
työpaikan menetys maatalouden ulkopuolelta. (Ed. Holvitie: Ei pidä paikkaansa!)
Sdp- ja kokoomusvetoisen hallituksen ohjelmakohdat ovat uponneet yksi toisensa
jälkeen. Jotensakin jäljellä niistä on vahvan
markan ja tyydyitävien työllisyyslukujen politiikka. Vahvaa markkaa hallitus voi keinotekoisesti ehkä ylläpitääkin vaaleihin saakka,
mutta työttömyyden kasvu on jo alkanut ja
kiihtyy nopeasti.
Kun taloustilanne huononee, työttömyys
kääntyy nousuun. Elämme parhaillaan taantuman alkuvaihetta. Laskusuhdannetta pidentää ja syventää se tosiasia, että Suomen
huono taloustilanne on pitkälti kotikutoista
ja se edelleen heikentää kilpailukykyämme
suhteessa kilpailijamaihimme. Erityisen synkkä tilanteemme on sen vuoksi, että taloutemme on alamaissa juuri silloin, kun joudumme
tekemään mittavia Eurooppalaista talousaluetta ja yhdentymiskehitystä koskevia päätöksiä. Hallitus ei halua ottaa kantaakseen
sitä vastuuta huonosti hoidetusta talouspolitiikasta, joka sille kuuluu, eikä selonteko
anna minkäänlaista kuvaa siitä, millaiseen
työllisyystilanteeseen olemme joutumassa.
Hallitus sentään jo myöntää, että huonommat ajat ovat tulleet ja taantuma syvenee.
Teksti kertoo, että "vuonna 1990 suhdannekehitys on taittunut, ja laskusuhdanteen odotetaan edelleen syvenevän vuonna 1991 ".
Pidemmälle meneviä johtopäätöksiä ei ole
haluttu tai uskallettu tehdä. Selonteossa vain
todetaan, että "kattavampi kuva työllisyyslain vaikutuksista edellyttää kokemuksia
myös laskusuhdanteen ja kasvavan työttömyyden olosuhteista. Vasta kun tarkastelu
kattaa koko suhdannekierron, luotettavia
johtopäätöksiä työllisyyslain taloudellisista,
työvoimapoliittisista ja sosiaalisista vaikutuksista on tehtävissä."
Tässä yhteydessä on hyvä palauttaa mieliin, mitä tapahtui edellisen syvän taantuman
aikana 1970-luvulla. Kolmessa vuodessa
työttömien määrä kolminkertaistui. Lasku-
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suhdanteen ennustetaan kestävän nyt ainakin
2-3 vuotta ja olevan jopa syvemmän kuin
1970-luvulla kokemamme. Jos työttömyys
kasvaa samassa suhteessa kuin tuolloin,
olemme todellisen suurtyöttömyyden kynnyksellä.
Annetussa selonteossa tarkastellaan lähinnä työllisyyslain lyhyttä historiaa eikä rohjeta kääntyä tulevaisuuteen. Se saattaa riittää
täyttämään selonteolle asetetut muodolliset
vaatimukset, mutta tulevien ongelmien ratkaisemisessa hallituksen mottona tuntuu
edelleen olevan: selkä edellä tulevaisuuteen.
Arvoisa puhemies! Työvoimapolitiikka ei
ole erillinen elämänalueensa, vaan se on
tiukasti kytkyksissä koko yhteiskuntapolitiikkaan ja erityisesti talouspolitiikan hoitamiseen. Työvoimapolitiikkaan liittyy kiinteästi myös ihmiselon sosiaalinen puoli.
Työttömyys tai työttömyyden uhka on nujertanut monia vaikeuksiin: sairauteen, alkoholismiin ja jopa rikoksen tielle. Tämän
yksittäisten ihmisten, perheiden ja koko yhteiskunnan kannalta vakavia vaurioita aiheuttavan kehityskulun katkaisemiseksi on
työvoimapolitiikan eri keinoin tehtävä kaikki
voitava.
Työllisyyslaki on auttanut pitkäaikaistyöttömyyden poistamisessa, parantanut nuorten
asemaa työmarkkinoilla ja tuonut uusia työllisyysmahdollisuuksia pahimmille työttömyysalueille. Kuten selonteosta käy ilmi, työllisyyslaki on osaltaan ollut myös vauhdittamassa työvoimapalvelujen ajanmukaistamista. Resursseja ja tehoa työnvälitykseen on
tullut lisää. Voidaankin todeta, että lain
vaikutukset ovat olleet pääsääntöisesti
myönteisiä.
Valitettavasti työllisyyslailla on ollut myös
kielteisiä vaikutuksia. Selonteostakin käy
ilmi, että muiden hallinnonalojen toimenpiteet eivät vastaa työllisyyslain edellytyksiä.
Sivuilla 18 ja 19 jopa arvostellaan, tosin liian
kevyellä otteella, hallituksen talouspolitiikkaa sekä eri ministeriöitä vajavaisesta työllisyyspolitiikan hoidosta. Selontekotekstissä
todetaan, että työllisyyden hoidossa talouspoliittiset toimet ovat ensisijaisessa asemassa
ja siteerataan työllisyyslain 2 §:ää, jonka
mukaan "täystyöllisyyden toteuttamiseksi
valtion tulee edistää korkeaa ja tasaista
työvoiman kysyntää yleisillä talouspoliittisilla sekä muilla työllisyyteen vaikuHavilla toimenpiteillä".
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Teksti jatkuu: "Lain 19 §:n perusteluissa
on todettu, että lähtökohtana tulee olla
alueellisen tasapainon toteuttaminen pitkävaikutteisin toimenpitein, jotka tasapainottavat alueellista työllisyyskehitystä pysyväisluonteisesti, erityisesti elinkeinoelämää kehittäen, mm. tukemalla investointeja." Sen jälkeen todetaan, että työllisyyslain velvoitteiden toteuttaminen edellyttää työllisyysnäkökohtien
riittävää
huomioonottamista
hallitustyöskentelyssä.
Perusteluosan jälkeen hallitus yltyy suorastaan arvostelemaan itseään ja toteaa, että
sekä kauppa- ja teollisuusministeriön että
maa- ja metsätalousministeriön "myötävaikutus työllisyyslain alueellisten velvoitteiden
toteuttamisessa on entisestään heikentynyt.
Tämän kehityskulun jatkuessa työllisyyslain
velvoitteiden hoitaminen jää käytännössä
yhä enemmän pelkästään työllisyysmäärärahojen varaan."
Työllisyyslain ja työministeriön osaksi
työllisyyden hoidossa näyttää siten tulevan
sama työnkuva kuin ympäristöministeriölle
ympäristöpolitiikassa: paikata vajavaisilla
voimavaroilla vuotavaa venettä, joka kulkee
täysin väärään suuntaan.
Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä maaja metsätalousministeriö eivät siis ole tehtäviensä tasalla. Työllisyyslain velvoittama
elinkeinoelämän kehittäminen on jätetty heikoilla alueilla hoitamatta.
Erityisen raskaasti nykytilanne koettelee
kehitysaluemaakuntia. Kauppa- ja teollisuusministeriö ja -ministeri ovat kääntäneet niille
selkänsä. Kuitenkin näiden alueiden kehittyminen on avainkysymys, kun kansantaloutemme perustaa laajennetaan ja vahvistetaan
sekä luodaan edellytyksiä aineellisesti ja henkisesti kestävälle kehitykselle. Keinovalikoimaitaan monipuolisella aluepolitiikalla voidaan, jos tahtoa on, vahvistaa maamme
tasapainoista kehitystä ja rohkaista maakuntien omaa yritystoimintaa. Tällä tavoin onnistuneimmin luodaan perustaa työllisyyden
paranemiselle ja alueellisten erojen tasoittumiselle. Hallituksen selänkääntää heikoimmassa asemassa oleville alueille kuvaa esimerkiksi se, että vuonna 1989 Uudellemaalle
myönnettiin saman verran kauppa- ja teollisuusministeriön kehittämisavustusta kuin
Pohjois-Karjalalle, Kainuulie ja Lapille yhteensä.
Kauppa- ja teollisuusministeriön linjava-
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linta puree. Sen mukaanhan rahoitustuen
painopistettä on siirretty ns. seinäinvestoinneista erilaisiin kehittämisavustuksiin, joilla
tuetaan esimerkiksi yritysten henkisten resurssien lisäämistä. Tämä periaate on sinänsä
aivan hyvä, kunhan sen toimivuus taataan
myös vaikeimmilla alueilla eikä pelkästään
rintamailla, kuten nyt tapahtuu. Samalla on
kuitenkin korostettava, että kehitysalueilla
tarvitaan tukea myös seinäinvestointehin,
yritystoiminnan perusedellytysten luomiseen.
Yhteiskunnan on osaltaan huolehdittava
alueiden infrastruktuurista kuten tiestöstä,
ajanmukaisten liikenne- ja tietoliikenneyhteyksien ja muiden peruspalvelujen luomisesta.
Jotta hallitus edes välttävästi täyttäisi työllisyyslain velvoitteet, olisi sen rutkasti parannettava otettaan aluepolitiikassa. Kun hallitus itsekin myöntää selonteossaan, että sekä
kauppa- ja teollisuusministeriö että maa- ja
metsätalousministeriö toimivat yhä heikommin työllisyyslain alueellisten velvoitteiden
toteuttamiseksi, niin, kaikella ystävyydellä,
miksi pohjoiskarjalainen työministeri Matti
Puhakka on täysin hiljaa näin tärkeässä,
omaakin kotimaakuntaa koskevassa asiassa.
Arvoisa puhemies! Työllisyyslain 19 §:n
mukaan alueellisesti tasapainoisesta työllisyydestä huolehditaan niin, "ettei minkään
työssäkäyntialueen työttömyys olennaisesti
ylitä maan keskimääräistä tasoa". Lain perustelujen mukaan poikkeamaa voidaan pitää olennaisena yleensä silloin, kun se vuositasolla on puolitoistakertainen maan keskiarvoon verrattuna.
On pöyristyttävää, että säädettyä lakia
koskevassa selonteossa jätetään selkeän tarkoitushakuisesti mainitsematta lain sisällön
kannalta keskeinen periaate. Näin on hallitus
tehnyt tätä työllisyyslainselontekoa kirjoittaessaan. Työllisyyslain perusteluissa sanotaan selvästi, että olennainen poikkeama
alueellisessa työttömyysasteessa on 50 prosenttia. Selonteossa sitä ei mainita lainkaan.
Sen sijaan puhutaan vain hallituksen budjettiesityksestä, jonka mukaan olennaista on
vain vähintään 80 prosentin poikkeama
maan keskiarvosta.
Jotta hallitus olisi ollut rehellinen itselleen
ja muille, selonteossa olisi todettu, ettei lain
kirjainta ja henkeä ole toteutettu. Nyt työministeri Puhakka voisi korjata tapahtunutta
ja edes ilmoittaa niiden paikkakuntien nimet,

jotka jäävät aluevelvoitteen vesittämisen
vuoksi valtion tuen ulkopuolelle. Nimilistan
esittäminen ei kylläkään kohenna kyseisten
paikkakuntien työttömien asemaa, mutta
saattaisi helpottaa äänestyspäätösten tekemistä tulevissa vaaleissa.
Alueellisia eroja väheksytään muutenkin
selonteossa. Se paljastaa kyllä hallituksen
asenteen ja rakennemuutospolitiikan linjan,
mutta kertoo kovin vähän todellisesta tilanteesta ja työllistämisongelmista maan eri
osissa. Tekstissä lakonisesti vain todetaan,
että työllisyysvelvoite on jätetty toteuttamatta yli 2 000 työttömän kohdalla. Anteeksiantamatonta on, että loppupäätelmässä alueellinen tasapaino on jätetty pois työllisyyslain
keskeisimpien tavoitteiden joukosta.
Arvoisa puhemies! Selonteon johtopäätösosassa hallitus toteaa ensi vuoden alussa
voimaan astuvan lain työvoimapoliittisesta
aikuiskoulutuksesta parantavan työvoimaviranomaisten mahdollisuuksia kehittää työttömien työmarkkinakelpoisuutta koulutuksen avulla.
Uuden koulutusjärjestelmän käyttöönotto
kangertelee kuitenkin pahasti. Aikuiskoulutuskeskuksissa vallitseva epävarmuus koetaan tukalana. Vuosi on kohta lopuillaan, ja
mm. Pohjois-Karjalassa tulevan vuoden työvoimapoliittisen koulutuksen järjestämisestä
ei ole pyydetty yhtään tarjousta. Epävarmuus koetaan kipeänä opettajien piirissä.
Kun päätökset koulutuksen jatkuvuudesta
viipyvät, edessä on myös työttömyysuhka tai
siirtyminen muihin tehtäviin. Erityisosaamisen verkosto on maakunnissa kuitenkin ohut
ja hyvien opettajien lähtö merkitsee ongelmia
koko koulutuksen jatkuvuudelle.
Työvoimapoliittisessa koulutuksessa pitää
painopisteen olla työttömyyden torjunnassa
ja vähentämisessä sekä työttömyysuhan
alaisten ihmisten aseman parantamisessa.
Tässä koulutuksessa kuten aikuiskoulutuksessa yleensäkin on oleellista joustavuus,
yksilöllisyys ja saavutettavuus. Opettajien
ammattiosaaminen on erittäin tärkeää.
Työvoimapoliittinen koulutus on nivottava mahdollisimman tiiviisti kunkin maakunnan ja sen elinkeinojen kehittämiseen. On
kysyttävä: Mitä tarvitaan nyt, mitä tarvitaan
tulevaisuudessa? Tämä onnistuu vain eri
kehittäjätahojen:
kuntien,
työnantajien,
edunvalvontajärjestöjen ja piirihallintoviranomaisten, hyvällä yhteistyöllä. Koulutuksen
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sisältö, laatu ja jatkuvuus on nähtävä tärkeämpänä kuin pelkkä kurssihankintojen
hinta.
Arvoisa puhemies! Hallituksen selonteko
työllisyyslain työvoima- ja sosiaalipoliittisista
vaikutuksista sekä toimeenpanosta ajoittuu
talouden taantuman kynnykselle. Esipuheessa esitetty toive kokemusten saamisesta myös
laskusuhdanteen ja kasvavan työttömyyden
ajalta uhkaa toteutua jo lähitulevaisuudessa.
Joudumme karulla tavalla kokemaan hallituksen talous- ja aluepolitiikan epäonnistumisen ja alueellisten työttömyyserojen kasvun.
Työllisyyden hoidossa keskeisellä sijalla on
talouden hyvä hoito ja yritystoiminnan toimintaedellytysten parantaminen. Alueelliseen
tasapainoon on panostettava nykyistä voimakkaammin. Selonteko osoittaa, ettei nykyinen hallitus vieläkään ole herännyt tajuamaan, että Suomen kansantalouden selkäranka rakentuu elinvoimaisista maakunnista.
Suunta on saatava muuttumaan. Hallitus
voisi aloittaa sen toteuttamalla työllisyyslain
alkuperäistä lain kirjainta ja henkeä ja perumaila alueellisten työttömyyserojen tasaamista koskevan heikennyksen.
Samoin on huolehdittava työvoimapoliittisen koulutuksen jatkuvuudesta ja siirtymävaiheen ajankohtaisten ongelmien poistamisesta. Harkinnanvaraisia määrärahoja tulee
lisätä, jotta myös vajaakuntoisten työllistämisessä onnistuttaisiin. Nuorten kohdalla
työllistämisjakson pidentäminen puolesta
vuodesta yhteen vuoteen olisi huomattava
parannus.
Herra puhemies! Lopuksi ehdotan, että
valtioneuvoston selonteko eduskunnalle työllisyyslain työvoima- ja sosiaalipoliittisista
vaikutuksista sekä toimeenpanosta lähetetään käsiteltäväksi sosiaalivaliokuntaan.

Ed. Hurskainen merkitään läsnä olevaksi.

Ed. Stenius-Kaukonen: Herra puhemies! Täystyöllisyyden toteuttamiseksi työllisyyslaki velvoittaa valtion edistämään korkeaa ja tasaista työvoiman kysyntää yleisillä
talouspoliittisilla sekä muilla työllisyyteen
vaikuttavilla toimenpiteillä. Hallituksen toimikautena työttömyys on huomattavasti
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alentunut. Alle 20-vuotiaiden työttömyys on
hallinnassa. Myös pitkäaikaistyöttömyys on
tilastojen valossa onnistuttu pitkälti katkaisemaan.
Voiko hallitus tyytyä hymistelemään tuloksia keskeisten tavoitteiden toteuttamisesta
ja todeta, että kaikki tarvittava on tehty? Ei
voi. Syyskuun 3,8 prosentin työttömyysaste
ei merkitse täystyöllisyyden saavuttamista.
Onko se ollut hallituksen tavoitteenakaan?
Ei. Kun muistetaan miten voimallisesti nykyisten hallituspuolueiden piirissä työllisyyslakia tosiasiassa vastustettiin, ei sitä ole
aihetta ihmetelläkään. Hallitus ei ole asettanut tavoitteeksi työttömyysasteen alentamista eikä ohjannut lisävoimavaroja tähän tarkoitukseen. Hyvässä suhdannetilanteessa
vain työllisyyslain ehdottomat velvoitteet on
täytetty.
Ministeri Puhakka on kyllä kerta toisensa
jälkeen eri yhteyksissä eduskunnassa toistanut työllisyyslain marssijärjestyksen: ensin
avoimet työmarkkinat ja koulutus, sitten
harkinnanvaraisin työllistämistoimin työllistäminen ja vasta sitten, jos mikään näistä ei
ole onnistunut, työttömän osoittaminen työttömyyden jatkuttua 12 kuukautta valtion tai
kunnan järjestämään kuuden kuukauden
mittaiseen velvoitetyöhön.
Käytännössä marssijärjestys on kuitenkin
ollut juuri päinvastainen. Valtion tulo- ja
menoarviossa on vuosi vuodelta supistettu
ns. harkinnanvaraisia määrärahoja. Se on
estänyt työvoimapiirejä ja työvoimatoimistoja ryhtymästä suunnitelmallisiin toimiin täystyöllisyyden saavuttamiseksi myös työllisyyspolitiikan erityisin toimin, joita monen työttömien ryhmän työllistäminen välttämättä
vaatii. Hallitus ei siis ole halunnut käyttää
nopeasti vaikuttavia keinoja työllisyyslain
asettamien velvoitteiden lisäksi.
Hallituksen työvoimapolitiikka ei ole ollut
kestävää erityisesti edessä olevaa suhdannetaantumaa tai lamaa ajatellen. Syksyn mittaan on saatu toistuvia uutisia joukkomittaisista lomautuksista ja irtisanomisista. Työttömyyden kasvuun ensi talvikautena ei valtion ensi vuoden tulo- ja menoarviossa ole
varauduttu.
Työllisyyslain erityistoimenpiteiden tavoitteena on ollut edesauttaa vaikeasti työllistettävien työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Eri toimenpiteiden vaikutusta on aiheellista tarkastella tätä taustaa vasten.
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Aikuiskoulutuksesta on tullut päivän iskusana. Eliniän jatkuvan koulutuksen omaksuminen ajattelutavaksi läpi koko ammattirakenteen ei varmasti olisi huono tavoite.
Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen uudistus ensi vuodenvaihteessa on vakavissa
vaikeuksissa, etten sanoisi katastrofitilanteessa, minkäs muun kuin siihen suunniteltujen
voimavarojen niukkuuden takia. Koulutus
on paras tapa viedä eteenpäin pysyvää työllistymistä. Työvoimapiirit ovat tehneet uuden lain edellyttämän valtavan suunnittelutyön havaitakseen, että se on mennyt täysin
hukkaan, jollei tarvittavia lisäyksiä tehdä
ensi vuoden budjetin 390 miljoonan markan
määrärahoihin. Pelkästään Hämeen työvoimapiirissä lisäystarve on yli 20 miljoonaa
markkaa.
Nuorisotyöttömyyden voittaminen asetettiin työllisyyslain erääksi keskeiseksi tavoitteeksi. Keinoksi lakiin sisällytettiin alle 20vuotiaiden työttömien oikeus koulutukseen
tai kunnan järjestämään kuuden kuukauden
työpaikkaan työttömyyden jatkuttua kolme
kuukautta. Tämän velvoitteen osalta tavoitteet näyttävät toteutuneen melko hyvin. Erityisen tärkeää on se, että nuoret itse ovat
suhtautuneet pääasiassa myönteisesti velvoitetöihin ja että ne ovat edesauttaneet myös
nuorten ammatillista kouluttautumista ja pysyvää työllistymistä.
Osalla nuorista tulevaisuus on työvoimaviranomaisten toimenpiteiden jälkeen kuitenkin edelleen selkiintymätön, ja osa nuorista
on jäänyt pyörimään työvoimatoimiston kirjoihin. Ongelmaksi muodostuu se, että täytettyään 20 vuotta nuoret joutuvat odottamaan vuoden päästäkseen uudelleen velvoitetyöhön tai yleensä toimenpiteiden kohteiksi. Kritiikki kohdistuukin siihen, että velvoite
koskee vain alle 20-vuotiaita. Tämä epäkohta oli helppo ennakoida jo silloin kun lakia
säädettiin. Esitimme silloin, että nuorten
oikeus työhön ulotettaisiin 25-vuotiaisiin
saakka. Toistamme esityksemme.
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä toistaa
myös esityksen, että velvoitejakso pidennettäisiin 12 kuukauteen. Entiset perustelut ovat
entistä ajankohtaisemmat saatujen kokemusten valossa. Kuudessa kuukaudessa ehditään
monissa tapauksissa vasta opettaa tehtävät,
kun henkilö vaihtuu ja on aloitettava alusta.
Tässä hukataan runsaasti myös vakinaisen
henkilökunnan työpanosta. Työllistämisjak-

son pidentämisen tulee koskea kaikkia velvoitteen piiriin kuuluvia, mutta ensisijaisesti
nuoria. Ennen työllisyyslain voimaantuloa
työllistämisjaksoa voitiin jatkaa ja yleensä
myös jatkettiin vuoden mittaiseksi. Tämä on
hyvä muistaa.
On muistettava myös se, että osa nuorista
tarvitsee erityisen voimakkaita tukitoimia,
että he eivät syrjäytyisi pysyvästi. Erilaiset
työpajakokeilut tai vastaavat ovat tarpeellisia luomaan nuorille tilaisuuden oppia luottamaan omiin voimiinsa ympäristössä, joka
ei myöskään saa olla liian kaavoihin kangistunut. Nuorten ohjaaminen jatkamaan koulutusta on oleellista, mutta se ei onnistu
pakottamana. Työllisyyslain toimenpiteet
koskevat vasta 17-vuotiaita. On välttämätöntä antaa erityisesti ammatinvalinnan ohjaukselle keinot, joilla alle 17-vuotiaita voidaan
sijoittaa tukitoimin työelämään. Se on paras
tapa herättää motivaatio koulunkäynnin jatkamiseen.
Työllisyyslain toisena keskeisenä tavoitteena on ollut katkaista pitkäaikaistyöttömyys.
Tavoitteena on nimenomaan pysyvän työllistymisen edistäminen. Pitkäaikaistyöttömät
muodostuvat hyvin erilaisista ryhmistä, joissa syrjäytymiselle saattaa olla useampia päällekkäisiä syitä. Tilanne vaihtelee voimakkaasti niyös alueittain ja paikkakunnittain.
Tampere, Pori ja monet muut paikkakunnat
ovat tyypillisiä entisiä savupiipputeollisuuden
alueita, missä pitkäaikaistyöttömyys on suurta nimenomaan vanhemmissa ikäryhmissä.
Pitkäaikaistyöttömyyden ratkaisemiseen ei
siis riitä yksi mekaaninen keino, vaan tarvitaan useita ongelman ratkaisemista tukevia
toimenpiteitä.
Hälyttävä, vaikkakaan ei yllättävä seuraus
työllisyyslain vaikutuksista pitkäaikaistyöttömien asemaan on karenssien tiukentuminen.
Työttömyysturvalain mukaan voidaan edellyttää kahdeksan viikon työssäoloa ennen
kuin oikeus työttömyyspäivärahaan alkaa
uudelleen, jos työtön on toistuvasti kieltäytynyt tarjotusta työstä. Näitä ns. kovia karensseja, joita sovelletaan jo kahden työstä
kieltäytymisen jälkeen, on työllisyyslain voimaantulon jälkeen käytetty runsaasti erityisesti ikääntyneiden ja myös nuorten pitkäaikaistyöttömien kohdalla. Niillä voidaan kyllä
omalla tavallaan katkaista pitkäaikaistyöttömyys, mutta se ei edistä työllisyyslain muita
tavoitteita eikä varmasti myöskään poista
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yhteiskunnan tuen tarvetta ennemmin tai
myöhemmin näiden ihmisten kohdalla.
Sosiaalivaliokunnan saama kuva työllisyyslain toimivuudesta on lain tärkeistä perusperiaatteista huolimatta osittain ankea
lain toimeenpanon osalta. Työvoimapiirien
päällimmäisin huoli on ollut se, että lain
tuomasta työn oikeudesta on tehty monissa
tapauksissa pakkotyö. Kun harkinnanvaraisia määrärahoja ei ole riittävästi, ei pitkäaikaistyöttömyyden katkaisemiseen ole päästy
sellaisin keinoin, jotka olisivat työttömän
omalta kannalta järkeviä. Ensimmäinen vaihe, jossa työtön saa varsinaista palautetta
työvoimatoimistosta, on usein vasta silloin,
kun hänelle esitetään vuoden työttömyyden
jälkeen kuuden kuukauden velvoitetyö, vaikka marssijärjestyksen piti olla aivan toisenlaisen.
Työministeriö on virittänyt seurantajärjestelmän, jossa työvoimatoimistoja ahdistelIaan jokaisen velvoitteen piiriin tulleen kohdalla, jos hänelle ei ole osoitettu työtä.
Tämän valvonnan alaisena usein terve talonpoikaisjärki unohdetaan, kun työttömiä yritetään pakottaa töihin kertomatta heille esimerkiksi heidän oikeuksistaan koulutukseen
tai oikeuksistaan olla ottamatta vastaan tarjottua työtä määrätyin edellytyksin. Erityisen
ikäviä tilanteita olen joutunut seuraamaan
läheltä, kun 60:tä ikävuotta lähentyviä 30--40 vuotta samaa työnantajaa palvelleita työttömiä yritetään patistella töihin ennen eläkkeelle pääsyä. Tilanne varmasti vaihtelee
työvoimatoimistoi ttain.
Työllisyysasetuksen 24 §:n mukaan työhön
osoitusta ei tehdä silloin, kun henkilö on
hakenut täyttä työkyvyttömyyseläkettä tai
yksilöllistä varhaiseläkettä eikä hakemusta
ole lainvoimaisella päätöksellä hylätty, ellei
henkilö itse vaadi työhön osoitusta, eikä
silloin kun henkilö on hakenut työttömyyseläkettä eläkkeen saamisen edellytysten ollessa
olemassa. Työkyvyttömyyseläkehakemusten
osalta asetuksen teksti on yksiselitteinen,
vaikka sen tulkinnassa esiintyy edelleen virheitä. Vasta runsas viikko sitten eräältä
yksilöllistä varhaiseläkettä hakeneelta ja siitä
valituksen tehneeltä työttämäitä oli katkaistu
päiväraha, joka onneksi selvisi, kun asia tuli
puheeksi. Työvoimaneuvojien koulutusta on
edelleen tehostettava.
Työttömyyseläkkeen saamiseksi edellytetään 60 vuoden iän lisäksi, että henkilö on
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saanut edeltäneiden 60 viikon aikana vähintään 200 päivältä työttömyyspäivärahaa.
Asetuksen tulkinta on kirjava sen suhteen,
tarjotaanko näiden 200 päivän aikana velvoitetyötä vai ei. Koska asetus ei ole täysin
yksiselitteinen, tulisi asetusta selkeyttää niin,
että työhön osoitusta ei tänä aikana tehdä,
ellei henkilö itse sitä pyydä. Itse asiassa
nämä säännökset tulisi sisällyttää työllisyyslakiin, siis kaikki eläkkeen saamisen edellytyksiä ja hakemista koskevat säännökset,
jotta nykyisestä horjuvasta ja työttömille
varsin kiusallisesta käytännöstä päästään.
Sosiaalivaliokuntaan on juuri tullut käsiteltäväksi työttömyysturvalain muutos sen
vuoksi, että oikeuskansleri on katsonut, että
työttömien tai yleensä kansalaisten oikeuksia
koskevien säännösten tulee olla lain tasaisesti
säädettyjä. Mielestäni sama koskee työllisyysasetuksessa olevia säännöksiä, ja toivon, että
ministeri myös pohtisi asiaa sen oikeuskanslerin huomautuksen valossa, joka työttömyysturvalain osalta on juuri tehty.
Sosiaalivaliokunta on työllisyyslain säätäruisestä lähtien kiinnittänyt huomiota niihin
ongelmiin, joita kuuden kuukauden velvoitetyö voi aiheuttaa työjakson jälkeiseen sosiaaliturvaan. Ministeriön asettama työryhmä on
kartoittanut ongelmat ja tehnyt korjausehdotukset jo viime vuonna. Työttömyyspäivärahan määräytymistä koskeva asetus on korjattu viime tammikuussa mutta eläkelakeihin
tarvittavia korjausesityksiä ei vielä.
On erittäin kohtuutonta, että heikosti palkattu velvoitetyö saattaa heikentää eläketurvaa, joka on hankittu kymmenien vuosien
työllä. Olen tyytyväinen, että tältä osin saatoin eilen muuttaa puheenvuoroani, kun
kuulin, että ministeri Puhakan esitys on
vihdoinkin läpäissyt sosiaali- ja terveysministeriön vastustuksen ja asia on hallituksen
käsittelyssä tällä viikolla. Tietysti vielä ei ole
varmaa, meneekö se läpi. Toivon, että näin
tapahtuu ja asia tulee pian eduskunnan
käsiteltäväksi, niin kuin sosiaalivaliokunta
on moneen kertaan vaatinut.
Sosiaalivaliokunta käsittelee parhaillaan
toista epäkohtaa, jossa pitkäaikaisen työttömyyden aiheuttamaa tulevan ajan menetystä
koskevia pykäliä toivottavasti muutetaan
niin, ettei tässäkään tapauksessa eläke heikkene. Yksistään näillä korjauksilla on suuri
helpottava merkitys niin 55-vuotta täyttäneiden, useimmiten teollisuudesta saneerattujen
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työntekijöiden ja toimihenkilöiden asemaan
kuin myös työvoimaneuvojien työhön.
Pitkäaikaistyöttömien kohdalla työllisyyslain veivoitteelia on mahdollisuus saavuttaa
tuloksia parhaiten silloin, kun syrjäytymisen
syitä on vain yksi, paljolti sen laadusta
riippumatta. Lisätoimet ovat tällöinkin kuitenkin usein tarpeen. Pitkäaikaistyöttömien
ryhmä on selvästi vielä halukas palaamaan
työelämään, vaikka sitä vaikeuttavia tekijöitä olisi kaksikin. Kun tekijöitä on kolme,
alkavat jo muut kuin työvoimapolitiikan
keinot olla käyttökelpoisempia.
Kun ministeri esittelypuheenvuorossaan
totesi, että pitäisi luoda sellainen järjestelmä,
jossa työkyvyttömien henkilöiden toimeentulo voitaisiin turvata, olen samaa mieltä, että
tämä asia pitäisi nopeasti korjata. Jo ne
muutaesitykset eläkelakeihin, joista aikaisemmin mainitsin, jotka ovat vireillä, auttavat näihin ongelmiin mutta eivät vielä riittävästi yksinään.
Työttömyyden ollessa huomattavassa kasvussa pitää vasemmistoliiton eduskuntaryhmän mielestä eläkejärjestelyjä helpottaa 55
vuotta täyttäneiden osalta palauttamaHa
työttömyyseläkeikäraja 55 vuoteen. Yksilöllisen varhaiseläkkeen myöntämiskäytäntö on
myös tutkittava. Näiden eläkkeiden myöntäminen on luisunut hyvin lähelle tavallisen
työkyvyttömyyseläkkeen myöntöperusteita.
Lakitekstit kuitenkin eroavat toisistaan oleellisesti eikä laissa ole tapahtunut mitään
muutosta. Tutkimusryhmässä, joka toivottavasti asetetaan, ei voi olla jäseniä sosiaali- ja
terveysministeriöstä ja muilta tahoilta, siis
sellaisia henkilöitä, jotka itse istuvat valituksia käsittelevissä lautakunnissa.
Syrjäytymistä aiheuttavat tekijät ovat
usein työttömän terveydentilaan liittyviä.
Vastauksia työllisyyslain vaikutuksista pitkäaikaistyöttömyyteen saadaan myös tarkastelemalla lain vaikutuksia vajaakuntoisten asemaan. Vajaakuntoisten määrä on
tuntuvasti lisääntynyt. Heidän työmarkkinaasemansa paraneminen työllisyyslain aikana
on pääasiassa yleisen työllisyystilanteen parantumisen ansiota. Tukitoimet ovat kasvaneet määrältään ja merkitykseltään, mutta
se on tapahtunut pääasiassa velvoitemäärärahojen käyttömahdollisuuksien kautta.
Työllistettyjen vajaakuntoisten omat samoin
kuin työnantajien kokemukset ovat pääasiassa myönteisiä. Tämä on jo tulevaisuut-

ta ajatellen tärkeä tulos asenteiden muutoksesta.
Alueelliset erot ovat paljastavat, miten
työllisyyslain aikana voimavaroja on suunnattu lain marssijärjestyksen kannalta - tai
parempi ehkä olisi sanoa marssijärjestyksen
vastaisesti. Niillä alueilla, joilla lain velvoitteet ovat ensin astuneet voimaan, on vajaakuntoisten työllistyminen lisääntynyt merkittävästi, mutta samanaikaisesti vajaakuntoisten työllistämisen taso on vuonna 1989 Uudenmaan, Turun ja Vaasan työvoimapiireissä
olennaisesti alentunut. Tämä on jälleen osoitus harkinnanvaraisten määrärahojen supistamisen vaikutuksista.
Vajaakuntoisten viihtymistä estää työsuhteen jatkumisen epävarmuus ja huono palkka. Työllisyyslaki on johtamassa vajaakuntoisten työnhakijoiden työttömyyskausien pitenemiseen ja tukityösuhteiden lyhentymiseen. Vajaakuntoiset voitaisiin jopa nykyisten säännösten mukaan työllistää harkinnanvaraisilla määrärahoilla enintään kahdeksi
vuodeksi, mutta määrärahojen niukkuuden
vuoksi työllistettyjen kausi on rajattu usein
kahteentoista tai kuuteen kuukauteen tai
jopa sitä lyhyemmäksi. Tämä on täysin lain
hengen ja erityisesti sosiaalivaliokunnan ja
koko eduskunnan vuosia toistamien kannanottojen vastaista. Sosiaalivaliokunta lisäsi
työllisyyslakia käsiteltäessä valtioneuvoston
vuosittaista tavoiteohjelmaa koskevaan pykälään toimenpiteet vajaakuntoisten työllistämisen edistämiseksi. Se ei ole riittänyt.
Työllisyyslakiin on lisättävä oma pykälä ja
budjettiin oma momentti vajaakuntoisten
työllistämistä koskevista erityistoimista.
Alueelliset erot eivät ole oleellisesti korjaantuneet lain voimassoloaikana. Selitys on
yksinkertainen. Kun eduskunta sääti työllisyyslain, piti kertoimeksi tulla 1,5 niin kuin
edellinen puhuja kertoi. Hallitus määräsi ja
eduskunnan enemmistö hyväksyi, että kerroin korotettiin 1,8:een eli työttömyyden
pitää olla yli 1,8-kertainen maan keskiarvoon
verrattuna, ennen kuin alueellisten erojen
tasoittamisen perusteella osoitetaan varoja.
Vaadimme edelleen, että kerroin alennetaan
1,5:ksi. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että
juuri Pohjois-Karjalassa ja Keski-Suomessa
on työttömyys pahentunut sellaisilla alueilla,
joilla työttömyysaste lähenee 1,8-kertaista
tasoa maan keskiarvoon verrattuna. Vaikka
osassa Lappia alueellisia eroja on jonkin
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verran pystytty tasoittamaan, löytyy Lapista
alueita, joilla työttömyys on kasvanut.
Tämän vuoden tulo- ja menoarvion velvoitemäärärahoja käsittelyssä oleva lisäbudjetti
mukaan lukien on vähennetty 452 miljoonaa
markkaa. Säästyvistä varoista nyt eduskunnan käsittelyssä olevassa lisäbudjetissa on
osoitettu harkinnanvaraiseen työllistämiseen
vain 26 miljoonaa markkaa. Sijoitusmenojen
lisäämiseen osoitetaan 100 miljoonaa markkaa. Nämä ovat hyviä asioita. On kuitenkin
selvä, että vuoden ollessa lopuillaan huomattavia määrärahojen lisäyksiä ei enää kyetä
käyttämään, mutta harkinnanvaraiset työpaikat ovat edelleen osittain puoliaikaisia.
Ne voitaisiin muuttaa kokoaikaiseksi, kuten
olemme esittäneet. Jäljelle jäävät varat voitaisiin siirtää ensi vuoden eli 1991 budjetin
harkinnanvaraisien määrärahojen lisäämiseen, sillä budjettiesityksessä ei ole kuin
5 000 puoliaikaisen työpaikan lisäämiseen
tarvittavat varat, ja myös työvoimapoliittisen
ammattikoulutuksen rahoittamiseen tarvitaan lisää varoja, kuten aikaisemmin totesin.
Sosiaalivaliokunta totesi työllisyyslakia
koskevassa mietinnössään, että työllisyysvaroja pitää käyttää viimesijaisena keinona
silloin, kun työllistyminen on muuten todettu
mahdottomaksi. Valtion ja kuntien vakinaisten tehtävien hoito ei kuulu työllisyysvaroin
hoidettavaksi, niin kuin nyt tapahtuu erityisesti liikelaitosuudistusten yhteydessä tai
puolustusvoimissa. Kansalaisten tarvitsemat
yhteiskunnan peruspalvelut on turvattava.
Siihen tarvitaan ammattitaitoista pysyvää
henkilöstöä. Suoraviivainen pyrkimys julkisen sektorin henkilöstön vähentämiseen on
lyhytnäköistä, tarkastelee asiaa yhteiskunnallisten palvelujen kehittämisen tai täystyöllisyystavoitteen toteutumisen kannalta. Tämä
ei tarkoita sitä, ettei julkisen hallinnon tehostamiseen pidä pyrkiä.
Perinteinen talous- ja sosiaalipolitiikka
täystyöllisyyden turvaajana ja sosiaalisen turvallisuuden ylläpitäjänä ei riitä tulevaisuudessa. Tuotannon tehokkuuden nykyinen
taso mahdollistaa ja ympäristön suojeleminen edellyttää kestävän kehityksen periaatteen viemistä käytäntöön, mikä vaatii perusteellista uudelleenarviointia koko poliittisen
ja taloudellisen järjestelmän toimintaperiaatteista. Kansalaistulon toteuttaminen on vasemmistoliitossa asetettu tavoitteeksi, johon
tulee edetä toteuttamalla yhtenäinen perus-
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turva. Tavoitteen eteenpäin vieminen vaatii
työn käsitteen perusteellista uudelleenarviointia. Työajan lyhentäminen liittyy kiinteästi tavoitteen toteuttamiseen. Työajan lyhentämisen vaikutuksia työllisyyteen yleensä
vähätellään. Se on kuitenkin merkittävä tapa
jakaa työtä uudelleen. Erityisen tärkeää on
käyttää työaikaa vahvistamaan ihmisten henkistä kykyä jaksaa työelämässä eläkeikään
saakka. Tässä tarkoituksessa esimerkiksi sapattivapaan kehittäminen on tärkeää. Näiden teemojen perusteellisempi käsittely ryhmäpuheenvuorossa olisi ollut perusteltua.
Sosiaalivaliokunta edellytti hallitukselta
selontekoa lain vaikutuksita ja toimeenpanosta ottaen huomioon uudistuksen laajuuden ja sen merkityksen ennen kaikkea nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä,
valmistelutyön vaikeudet sekä kustannusarvioiden epävarmuuden. Kun olen nyt keskittynyt näin konkreettisiin, joka päivä työttömien eteen tuleviin ongelmiin puheenvuorossani, se on ollut valinta, joka ei ole vastakkainen pitemmän tähtäimen kehittämistarpeille, joiden käsittely siis on jäänyt niukaksi.
Samoin kuntoutusta koskevia asioita en ole
käsitellyt, koska niin kuin on todettu perjantaina on lähetekeskustelussa hallituksen esittämä kuntoutuspaketti.
Arvoisa puhemies! Työllisyyden säännönmukainen seuraaminen on jäänyt työllisyyskertomusten poistuttua vajavaiseksi. Kun
työllisyyden hoito on nyt osana hallituksen
kertomusta, se hukkuu muiden asioiden
joukkoon eikä vuosittain missään yhteydessä
ole pakko käsitellä työllisyyden hoitoa. Työllisyys on edelleen niin keskeisesti jokaisen
elämään vaikuttava asia, että työllisyyslakiin
tulee lisätä säännös, joka velvoittaa eduskunnan joka vuosi antamaan mietintönsä hallituksen kertomuksen työvoimapoliittisesta
osasta. Vaikka työllisyyskertomuksesta, joka
erillisenä aikoinaan annettiin joka vuosi,
tehty mietintö tuntui aikoinaan toiveiden
tynnyriltä, joiden toteutumisesta ei ollut mitään varmuutta, sillä oli kuitenkin merkitystä
hallituksen linjausten teossa ja esimerkiksi
työllisyyslain saamisessa eduskuntaan. Jos
vuosittaista valvontaa eduskunnan suunnasta
hallitukseen päin ei ole, jää työllisyyden ja
työvoimapolitiikan käsittely eduskunnassa
liian heikoksi, ja sitä tuntuu tämäkin selontekokeskustelu ennakoivan.
Sosiaalivaliokunta itse on keskustellut se-
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lonteon käsittelystä valiokunnassa ja katsonut, että selonteko tulisi saattaa valiokunnan
käsiteltäväksi. Sen vuoksi kannatan ed. Väistön ehdotusta, että selonteko lähetetään sosiaalivalio kunnan käsi tel tä väksi.
Se on erityisen tarpeellista senkin vuoksi,
herra puhemies, että hallitus ei aio antaa
työllisyyslain muutosta, niin kuin ministeri
Puhakka totesi. Jo tähänastiset kokemukset
työllisyyslain soveltamisesta ja toimeenpanosta antavat aiheen tehdä korjausesityksiä
työllisyyslakiin. Ei meidän tarvitse odottaa
sitä, että työttömyys taas nousee kaksinkertaiseksi, ennen kuin korjauksia ruvetaan tekemään. Riittävät suuntaviivat työllisyyslain
toiminnasta on, ja epäkohdat sieltä on voitu
löytää. Nyt odotamme hallitukselta muutosesitystä.
Ed. Ikonen merkitään läsnä olevaksi.
Ed. Nordman: Puhemies, talman! Under lågkonjunkturer har i medeltal 5-7
procent varit arbetslösa i vårt land, i de
svåraste områdena två- och trefaldigt, trots
sysselsättningsåtgärder av staten. Arbetslösheten har inte betraktats som ett stort
problem i vårt land och angripits med
samma ambitionsnivå som i Sverige. Resultatet har varit periodvis stor utflyttning och
strida flyttningsströmmar i landet.
Vähitellen kuitenkin vahvistui käsitys siitä,
että tämän asteinen työttömyys: 5-7 prosenttia laskusuhdanteessa, vaatii lujempia
valtiovallan toimenpiteitä. Sekä ihmisten että
valtiontalouden kannalta työtä ja ansiotuloja
on pidettävä sosiaaliturvaa parempana vaihtoehtona. Tässä tausta työllisyyslaille, joka
syntyi turvaamaan mahdollisuuden työhön
kaikille myös laskusuhdanteessa ja suurten
muutosten tapahtuessa työmarkkinolla.
Täystyöllisyyteen tähtäävä lainsäädäntö
on harvinaista. Tavoite ansaitsee tuen, mutta
sen saavuttamiseen tarvittavia keinoja on
tarkasteltava kriittisesti nyt ja jatkossa.
Den typ av åtgärder, som lagen föreskriver, behövs framför allt under svåra sysselsättningsförhållanden. Tillämpningen under
goda år som 1988-89 ger därför inte besked
om lagens duglighet. Men hurudan utveck-

lingen skulle ha varit utan sysselsättningslagen, vet vi inte heller. Vi kan bara anta att
flera skulle ha varit arbetslösa, flera skulle ha
flyttat inom landet och flera flyttat utomlands. Arbetsministeriet lovar nästa år bidra
med mera fullständiga forskningsrapporter
om verkningarna än vad den här redogörelsen bygger på. Men först efter en tidsperiod
med både hög- och lågkonjunktur kan viktiga slutsatser dras.
Kuten sanottu, on vaikeata arvioida työllisyyslain vaikutusta työllisyystilanteen parantumiseen. Se ei kuitenkaan varmasti ole
ollut merkityksetön pitkäaikaistyöttömille,
joiden tilanne on nykyään parempi kuin
useimmissa muissa maissa. Tulokset näkyvät
myös työttömyysturvan kustannusten pienenemisenä. Miinuspuolelle on kuitenkin merkittävä, että niin harvat vaikeasti työllistettävistä ovat valmiita panostamaan koulutukseen, joka on välttämätöntä avoimilla työmarkkinoilla onnistumisen kannalta. Parhaillaan käynnistymässä olevan monipuolisen
aikuiskoulutuksen avulla tämä voi onnistua
paremmin jatkossa.
Sosiaalipoliittisesta tuesta riippuvainen
ryhmä on kuitenkin itsepintaisesti yhä jäljellä. Kyseenalaiseksi voidaan asettaa perustelut, joiden mukaan työvoimaviranomaisten
tulee kantaa vastuu näistä henkilöistä, jotka
ovat riippuvaisia työttömyysturvasta kykenemättä hoitamaan tai edes ottamaan vastaan
tarjottua työtä. Tässä tarvitaankin ennakkoluulottomampaa tämän ryhmän vaikeuksien
tunnustamista ja uusien ehtojen asettamista.
Vajaakuntoisten rinnastamista muihin
työntekijöihin työllisyyslaissa pidettiin myönteisenä. Tulokset ovat kuitenkin epätyydyttäviä tarveharkintaisten määrärahojen vähenemisen jälkeen ja työllisyyskoulutukseen
tehtävien panosten pysyessä ennallaan heidän osaltaan. Hyvästä suhdanteesta huolimatta yli 10 000 on työttömänä.
Ruotsalaisen eduskuntaryhmän mielestä
on kiinnitettävä suurempaa huomiota vajaakuntoisten asemaan työmarkkinoilla. Ruotsissa valtio on mukana ns. yhteiskuntayrityksissä, samhällsföretag, jotka työllistävät hyvin tuloksin ja kohtuullisen kannattavasti
vajaakuntoisia.
Ungdomarnas situation har förbättrats
märkbart under den här granskningsperio-
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den. Allt flera finner arbete på den allmänna
marknaden, men den trygghet som lagen
innebär är viktig för de övriga. Det ligger i
samhällets intresse att medverka tili utbildning och arbete i stället för sysslolöshet
bland unga. Regeringens planer på flexiblare
arbetsterminer för att hjälpa de unga tili
långsiktigare vai, förtjänar stöd. Detsamma
gäller utvecklande av läroavtalsutbildningen,
som fått gott mottagande på arbetsgivarhåll.
Den höga arbetslösheten i de svåraste
regionerna och den regionala obalansen var
pådrivande faktorer vid lagens tillkomst.
Omfattande flyttning från Glesbygdsfinland
tili Trängselfinland pågick på grund av den
strukturomvandling som hade rullat i gång.
Utan speciella åtgärder skulle överhettningen
i huvudstadsregionen blivit ännu större.
Selonteko vahvistaa panostuksen Lappiin
ja Kainuuseen olleen suhteellisesti suurinta.
Tuloksena on työttömyyden pieneneminen,
kun taas työllisyyden alueelliset erot ovat
pitkälti entiset. Ilman työllisyysvaroja ja tällaista panostusta tilanne Pohjois- ja ItäSuomessa olisi ollut täysin epätyydyttävä,
mutta kehitys osoittaa samalla, että työllisyyspolitiikalla ei saada paljon aikaan. Työllisyyslaki ei ole mikään tehokas tasapainoisen kehityksen väline. Lisäksi tarvitaan yleisiä aluepoliittisia ja erityisesti elinkeinopoliittisia toimenpiteitä siellä, missä työttömyys
on suurta. Muutoin työttömyys muodostuu
suureksi ja poismuutto jatkuu. Sijaintineuvontaa on tehostettu erityisesti uusien yritysten sijoittamiseksi alityöllisyysalueille, todetaan selonteossa. Tulokset ovat kuitenkin
laihoja.
Kunnat ovat ottaneet tässä yhteydessä
suuren vastuun, jopa osan valtion vastuita.
Useimmat kunnat ovat täyttäneet velvollisuutensa, ja osa kunnista on ottanut ylimääräisiä tehtäviä. Tästä kunnat ansaitsevat kiitoksen toisella tavoin kuin valtio. Oireellista
on, että heikot kunnat ovat ottaneet kannettavakseen ylimääräisiä kustannuksia, jotta ne
eivät kärsimään vielä pahemmin työttömyydestä ja poismuutosta. Harkinnanvaraiseen
työllistämiseen tarkoitetun määrärahan vähentäminen on vaikeuttanut ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä ja lain joustavaa soveltamista kunnissa. Kunnat joutuvat täysin vastaamaan lomakorvauksista, joilla nyt ei ole
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perustetta vuosilomalainsäädännössä. Lainmuutos onkin tämän osalta paikallaan.
Ylimääräisiä työllisyystehtäviä on saatava
kuntiin tuloksia ja kustannuksia koskevan
tarkan inventoinnin ja suunnittelun avulla.
Työllistettävillä on oikeus vaatia suunnittelua ja työnjohtoa normaalissa järjestyksessä,
jotta tehtävät tuntuisivat mielekkäiltä. Pysyviä työnjohtajia tulee palkata työllisyysvaroin. Tämä on erityisen tärkeää laskusuhdannetta ajatellen, jolloin kunnat pelkäävät
työllistämispakon muodostavan esteen tuottavamman työvoiman paikkaamiselle.
Svenska riksdagsgruppen betonar satsning
på företagsamhet, när staten vidtar sysselsättningsåtgärder. Genom att uppmuntra enskilda människor, näringsidkare och småföretagare kan arbetsplatser åstadkommas med
förhållandevis små insatser. Det visar erfarenheterna av den s.k. startpenningen tili
arbetssökande och landsbygdsnäringslagen.
Broms i sammanhanget är otiliräckliga anslag; vid det här laget väntar många godkända landsbygdsprojekt på nästa års budgetmedel.
Som grogrund behövs en aktiv kommunal
och regional näringspolitik. De s.k. strukturomvandlingspengarna har varit tili stor nytta
i krisdrabbade kommuner exempelvis i Österbotten, där projektledare anställts och
utvecklingsbolag bildats med kommunerna
som huvudpart. Erfarenheterna är goda hittilis.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä korostaa
yrittämiseen tähtäävää panostusta valtion
ryhtyessä työllistämistoimiin. Kannustamalla
yksittäisiä ihmisiä, elinkeinonharjoittajia ja
pienyrittäjiä työpaikkoja voidaan luoda suhteellisen pienin panostuksin. Tämän osoittavat työnhakijoille maksetusta ns. starttirahasta ja maaseutuelinkeinolaista saadut kokemukset. Jarruna tässä yhteydessä on määrärahojen riittämättömyys; tälllä hetkellä
monet hyväksytyt maaseutuhankkeet odottavat ensi vuoden budjettivaroja.
Kasvualustaksi tarvitaan aktiivista kunnallista ja alueellista elinkeinopolitiikkaa. Niin
sanotut rakennemuutosrahat ovat olleet suureksi hyödyksi esimerkiksi kriisikunnissa
Pohjanmaalla, missä on palkattu projektinvetäjiä ja perustettu kehitysyhtiöitä, joissa
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kunnat ovat pääosakkaina. Tähän mennessä
saadut kokemukset ovat hyviä.
Svenska riksdagsgruppen stöder vidare ordentlig satsning på utbildning som medel att
tillfredsställa arbetsmarknadens behov. Detta
gäll~r l~ka väl högskoleutbildning och yrkesu~blldnn~g s?m omskolning och sysselsättmngsutblldnmg. Det krävs flexibel inställning till utbildning och arbete. Om inte en
viss yrke~rörli.ghet accepteras tvingas många,
spectellt 1 reg10ner och kommuner med litet
utbud, att flytta efter arbete eller bli arbetslösa. Vuxenutbildning och rehabilitering kan
bli räddningen för många.
... Tr?ts bristen på yrkeskunnig arbetskraft
Jamstdes med arbetslösheten bör den primära
~ålsättningen för närings- och sysselsättm~~~politiken likväl vara att så långt som
moJhgt bereda människor möjlighet att bo
kvar i sin hemkommun. Problemen skall
angripas med en bättre anpassad utbildning
inte med krav på flyttning och skrotande a~
den regionala utjämning som finns i sysselsättningslagen.
Betydande framsteg har skett i arbetskraft~se~vicen,
vilket .~ysselsättningslagen
~cksa forutsatte. Nya tJanster har kommit
ttll och arbetskraftsbyråerna utrustats med
adb-utrustning, som betyder tillgång till omfattande uppgifter om utbudet och efterfrågan på arbete. Kommunernas samarbete
med arbetsf?rmedlingen är föredömligt, medan de pnvata arbetsgivarna och staten
fortfarande i stor utsträckning söker arbetskraft genom annonsering i tidningar.
F örsö.~sve~ksam~et och flexibla arrangeman_g bor dnvas for att ytterligare förbättra
servtcen. Det kan gälla i fråga om servicepunkter och serviceformer, öppethållningstider, målgrupper och individuell handledning.
.. Arvoisa puhemies! Yhtenä ongelmana tässa yhteydessä on, että työttömyysturvan valv~nt~ vi~ n~in pa.ljon ~ikaa. Ristiriita syntyy
entytsestt ttlantetssa, Jolloin vallitsee suuri
ty~t~öm~ys. Tuolloin työaika ensisijaisesti
tuhst votda omistaa työnantajiin suunnattavaan työp~ikkoja hakevaan toimintaan ja
koulutusvathtoehtoihin. Tällä tavoin voitai~iin ~ar~<_~;sti sijoitta!l useampia työnhakijoita
Ja.. t<_~;yttaa. useampta vapatta työpaikkoja.
Tassa tarvitaankin uusia järjestelyjä.

Ti~tty~ä .P!ir<_~:nnuksia ~n tapahtunut myös
ruo~st~ktel!stssa palvelmssa ja erityisessä

pohJotsmatsessa työnvälityksessä mm. henkilöstön ja tiedotusaineiston osalta. Edelleen
kuitenkin t~rvitaan lisäresursseja sekä suomenruotsalaisten maastamuuttoalttiutta että
suomalaisten paluumuuttoon kohdistuvaa
kiinnostusta ajatellen.
Arvoisa puhemies! Työttömyyttä ei voida
lopettaa lakeja säätämällä. Selonteosta ilmene~, että yksityisellä sektorilla järjestetty työ
ta9o~a ~uuremma~ mahdollisuudet pysyvään
tyohon Ja on edulhsempaa julkiseen sektoriin
ver~at~~~a, .~u~ta ~ois~alta yrittämistä ja
yks.~ty~~~.a t~opatkkoJa et myöskään pystytä
vetamaan hthasta .. Tä~än vuoksi on perusteltu~ aset~aa. valtiOlle Ja kunnille työllisyysvelvOite stllom, kun yksityinen sektori ei
kykene työllistämään riittävän monia.
. Ruotsa.~ai.sessa ~duskuntaryhmässä pelkästmme tyolhsyyslam soveltamisen olevan vaikeampaa ja tulevan kalliimmaksi kuin valmistelussa annettiin ymmärtää. Tähän mennessä saadut kokemukset ovat kuitenkin
sanoisin, pääosin hyviä, osaksi kylläkin nou~
susuhdant.een ansiosta. f.:askusuhdanne ja
yhdentymmen asettavat lam uusille koetuksille.
Värderade talman! Arbetslöshet kan inte
lagstiftas bort. Den här redogörelsen visar
bl.a. att sysselsättning, som ordnas inom den
privata sektorn, ger större möjligheter till
bestående arbete, och är förmånligare än den
som <?!dnas inom den offentliga sektorn.
Men. foretagsamhet och privata arbetsplatser
kan mte heller stampas fram. Därför är det
mo~~ver.at att ål~gga stat och kommun sysselsattnmgsskyldtgheter, när den privata sektorn inte förmår sysselsätta tillräckligt
många. I svenska riksdagsgruppen befarade
vi att sysselsättningslagen skulle bli svårare
o.~h dyrare att tillämpa, än vad beredningen
forespeglade. Erfarenheterna hittills är likväl
~estadels goda, delvis tack vare högkonJun.kturen. Konjunkturnedgången och integrattOnen kommer att ställa den på nya prov.
~d:
V i s t. b a c k a: Arvoisa puhemies!
Tyolhsyyslakt saatiin säädetyksi edellisen
eduskunnan viimeisenä työpäivänä vuonna
19~_7 .. (Ed. .Knuutti~a: ~ivan loistavasti!)
Tyolhsyysl~kta valmtsteltnn ja synnytettiin
koko edelhsen eduskunnan toimikausi lähin-
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nä silloisen SMP:läisen työvoimaministerin
johdolla. Työllisyyslaki oli vuoden 1983
eduskuntavaaleissa eräs SMP:n keskeisimmistä tavoitteista ja vaalilupauksista. Halusimme tuolloin saada maassamme aikaan
tilanteen, jossa käytännöllisesti katsoen työttömyys olisi voitu maastamme poistaa.
SMP:n saavutettua vuonna 1983 pidetyissä
eduskuntavaaleissa hyvän menestyksen ja
päästyämme muodostettuun Sorsan hallitukseen halusimme luonnollisestikin saada työvoimaministerin paikan. Tässä tavoitteessamme myös onnistuimme ja näin pääsimme
käytännössä toteuttamaan vaaleissa esille ottamaamme tavoitetta työttömyyden poistamiseksi. (Ed. Laine: Kolmessa kuukaudessa!)
Pian kävi valtioneuvostossa selväksi se,
ettei SMP:n tavoittelemalle työllisyyslaille
yllättävästi löytynytkään sitä yksituumaista
tukea, mitä oli odotettavissa vaaleissa esitettyjen eri puolueiden näkemysten pohjalta.
Työllisyyslakia vastustettiin esittämässämme
muodossa niin sosialidemokraattien kuin
keskustapuolueenkin taholta. Kritiikkiä tuli
luonnollisesti myös oppositiossa tuolloin olleilta kokoomukselta ja SKDL:ltä. Olimme
siis käytännössä yksin taistelemassa työllisyyslain aikaansaamiseksi sellaisessa muodossa, että sillä pystyttäisiin myös käytännössä hoitamaan työllisyyttä tehokkaasti.
(Ed. Knuuttila: Hieman yksipuolinen näkemys!)
Hallitusryhmien välisissä keskusteluissa
koko vaalikauden 1983-1987 SMP:läisen
työvoimaministerin esittämää työllisyyslakiesitystä rukattiin melkoisesti ja valitettavasti
huonompaan suuntaan. Alkuperäisestä varsin kattavasta työllistämisvelvoitteesta tingittiin ja päädyttiin lopulta suhteellisen lievämuotoiseen työllisyyslakiin. Aikaansaatua lakia voidaan kuitenkin pitää todella merkittävänä ja SMP:n ensimmäisen hallituskauden
merkittävimpänä tuloksena yhteiskuntapoliittisesti tarkasteltuna. Se, että lain hyväksyminen tahallisesti ajettiin eduskunnan viimeiselle työpäivälle, ei ollut kohottamassa lain
arvonantoa eikä parantamassa eduskunnan
kuvaa työttömien silmissä.
Toinen varsin kyseenalainen piirre puolueiden suhtautumisessa työllisyyslakiin on
se, että lain ollessa valmisteluvaiheessa ja
lopulta eduskunnan käsittelyssä oli muotia
arvostella lakia "sudeksi" ja SMP:n lakitekeleeksi. Tässä arvostelussa kunnostautui
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varsinkin kokoomus, mutta eivät muutkaan
puolueet siinä osattomiksi jääneet. Mutta
mitenkäs nyt, kun laki onkin osoittanut
toimivuutensa? Kaikki ovat kilvan lakia kehumassa ja todistamassa sen toimivuutta,
kuten edeltäneet puhujatkin ovat jo täällä
vakuuttaneet. Valitettavasti tämä innostuminen lakiin on myöhäsyntyistä ja kansalaisten
kosiskelua. Tämä ei ole toisaalta poikkeus
SMP:n esittämien uusien, ennakkoluulottomien esitysten kohdalla, paremminkin sääntö. Odotan vain hetkeä, jolloin kaikki puolueet kilvan puhuvat samaa pakolaispolitiikasta, mitä me nyt joutuessamme rasistien
leimalla lyödyiksi. Näin tulee kuitenkin käymään ennemmin tai myöhemmin. (Ed. Kettunen: Näin on!)
Tuolloin hyväksyiyllä ja nykyisin voimassa
olevalla työllisyyslailla on tarkoitus turvata
kansalaiselle työn saannin oikeus. Työttömien työmarkkina-asemaa parannetaan aktivoimalla heitä hakeutumaan avoimille työmarkkinoille sekä koulutukseen. Työttömän
itsensä ja hänen perheensä tasolla työn saannin oikeuden tavoitteena on parantaa heidän
toimeentuloaan verrattuna työllistämistä
edeltävään, työttömyysturvan antamaan toimeentuloon. Lain tavoitteena on myös se,
että työhön oikeutetun nuoren ja pitkäaikaistyöttömän työmarkkina-asema paranee sekä
hän työllistyy helpommin yleisille työmarkkinoille.
Hallituksen selonteosta on selkeästi todettavissa se tosiseikka, että työllisyyslaki on
varsin hyvin onnistunut tehtävässään työttömyyden poistamisessa maastamme. Alimmillaan työttömyysprosentti viime vuoden aikana on ollut noin 3,5 prosenttia, mitä voidaan
käytännössä nykyisin nopeasti muuttuvien
työmarkkinoiden aikana pitää lähes maksimaalisen alhaisena tasona.
Jostain syystä työministeriö haluaa vähätellä työllisyyslain merkitystä korostamalla
toistuvasti vain korkeasuhdanteen merkitystä
nykyisen hyvän työllisyystilanteen aikaansaamisessa. Selonteossa esitetyt tilastot kertovat
kuitenkin myös toisenlaista ja paljastavat
vääjäämättömästi työllisyyslain tuoneen suurelle joukolle työttömiä helpotusta heidän
vaikeaan elämäntilanteeseensa. Mielestämme
on outoa se, että työministeriö itse aliarvioi
käytännön toimintansa tärkeintä puitelakia
eli työllisyyslakia eduskunnalle sitä käsittelevässä selonteossaan. Mistä tämä johtuu, sitä
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voidaan vain arvailla, mutta vääjäämättä
mieleen tulee asian poliittinen arkaluonteisuus vielä näin pitkän ajan päästäkin.
Selonteossa todetaan, että lain ansiosta
työllistettyjä pitkäaikaistyöttömiä oli kuluvana vuonna 16 700 henkeä. Tämä työllistetty
joukko, joka on juuri kaikkein ongelmanisin
työttömien ryhmä, on mielestämme varsin
suuri aikaansaannos työllisyyslain avulla.
Kun tämän lisäksi on vielä työllistetty useita
tuhansia nuorisotyöttömiä ja sekä suuri
joukko vajaatyökykyisiä henkilöitä sekä lisäksi edesautettu suuri määrä työttömiä siirtymään itsenäisiksi yrittäjiksi, on mielestämme täysin turhaa vähätellä työllisyyslain ansioita. Parhaimmillaan työttömien työnhakijoiden määrä on ollut alle 90 000 henkeä.
Tämä on oloissamme ennennäkemättömän
alhainen määrä ja selittyy lähes yksinomaan
työllisyyslain avulla tietenkin edesautettuna
korkeasuhdanteen mukanaan tuomalla otollisella tilanteella.
Se, että työllisyyslain ensimmäisinä voimassaolovuosina ei ole sattunut olemaan
laskusuhdannetta tai lamakautta, ei suinkaan
ole merkki lain heikkoudesta. On mielestämme päinvastoin hyvä, että lakia on saatu
kokeilla kaikessa rauhassa helpommassa työvoimapoliittisessa tilanteessa ja nyt ennustetun laman ollessa tulossa voidaan sitä toteuttaa jo käytännön kokemuksen antamalla
tiedolla. Lisäksi laissa tai sen toimeenpanoasetuksessa sekä toteuttamisessa olevia puutteita voidaan vielä korjata ennen lain joutumista todelliseen tulikokeeseen vaikeamman
työvoimapoliittisen tilanteen aikana. Uskomme, että laki tulee osoittamaan toimivuutensa myös silloin ja tarjoamaan helpotusta yhä
suuremmalle määrälle työttömiksi joutuneita
ihmisiä.
Tähän saakka lain toteuttamisessa on selvitty suhteellisen pienillä kustannuksilla,
ovathan työttömyysmäärärahat pysyneet
käytännössä ennallaan tai jopa reaalisesti
alentuneet lain voimassaoloaikana. On luonnollista, että vaikeimpien aikojen ollessa tulossa tarvitaan työllisyyden hoitoon entistä
enemmän varoja. Näin olisi tosin tapahtunut
myös, mikäli uutta työllisyyslakia ei olisi
säädettykään. Uusi laki tarjoaa kuitenkin
paremmat ja tehokkaammat keinot hoitaa
työllisyyttä sekä tarjoaa jo merkittävästi varhaisemmassa vaiheessa työtä työttömäksi
joutuneelle henkilölle.

Arvoisa puhemies! Selonteossa todetaan,
että työttömyyspäivärahaa maksettiin vuonna 1989 siten, että peruspäivärahana sitä sai
noin 138 000 henkilöä ja palkkasidonnaisena
ansioturvana noin 166 000 henkilöä. Samalla
todetaan, että työttömyysturvaan käytetyt
määrärahat ovat jatkuvasti kohonneet varsinkin ansioihin sidotun päivärahan osalta.
Näin on käynyt siitä huolimatta, että työllisyystilanne on ollut jatkuvasti paranemaan
päin. Selitys tälle löytyy siitä, että ansiosidonnaisten päivärahojen taso on ollut jatkuvassa, suhteellisen nopeassa nousussa. Peruspäivärahan vastaavan tasoista kohoamista ei
ole tapahtunut, ja siksi ero pelkkää peruspäivärahaa ja toisaalta ansiosidonnaista päivärahaa saavien työttömien välillä on entisestään kasvanut.
SMP ei hyväksy työttömien asettamista
eriarvoiseen asemaan valtiovallan toimesta.
Mielestämme on kohtuutonta, että valtion
varoista turvataan osalle työttömistä jopa yli
10 000 markan suuruisia kuukausikorvauksia
toisten joutuessa tyytymään noin 2 500 markan suuruiseen korvaukseen. Nykyisessä järjestelmässä on runsaasti korjaamisen varaa
ennen kaikkea ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan osalta.
Sen lisäksi, että nykyinen järjestelmä aiheuttaa liian suuret erot eri järjestelmien
kautta maksettavien päivärahojen välillä, on
räikein epäkohta nykyisessä järjestelmässä
ansiosidonnaisen päivärahan kytkeytyminen
ay-liikeen jäsenyyteen. Mielestämme menettely hipoo kansalaisten yhdistymisvapauden
kyseenalaistamista. Voidaanko kansalaisia
velvoittaa liittymään varsin yksisilmäisesti
vasemmistolaista politiikkaa tukeviin ammattiliittoihin vain sen takia, että voisi saada
työttömäksi joutuessaan merkittävästi korkeampaa työttömyyskorvausta? Entistä kyseenalaisemmaksi tämän tekee vielä se, että
ay-liittojen työttömyyskassojen kuluista
maksaa valtiovalta suurimman osan. Ammattiliitot toimivat näin rahan välittäjinä ja
saavat tätä kautta itselleen ehkäpä ansiotonta ansionnousua. Nykyinen ansiosidonnainen
päiväraha tulee lopettaa ja siirtyä yhteen,
yhtenäiseen ja kaikille yhtä suureen Kansaneläkelaitoksen hoitamaan työttömyyspäivärahajärjestelmään.
Jos nykyinen ammattiyhdistysliikkeeseen
sidottu päivärahajärjestelmä romutetaan,
voidaan käytännössä peruspäivärahan tasoa
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korottaa nykyisestään tuntuvasti lisäämättä
siitä valtiolle aiheutuvia kustannuksia merkittävästi. Samalla kansalaisille tulisi todellinen ja vapaa mahdollisuus päättää kuulumisestaan ammattiyhdistysliikkeeseen. Ammattiliitot voisivat palata niille luonnollisesti
kuuluvaan toimenkuvaan eli palkansaajien
palkkaeduista neuvottelemiseen ja sopimiseen. Samalla ne joutuisivat tarkistamaan
toimintansa sellaiseksi, että kunkin alan
työntekijät ilman nykyisen kaltaista pakkojäsenyyttä suostuisivai maksamaan niille jäsenmaksunsa. Esittämällämme työttömyyspäivärahajärjestelmän uudistamisella pystyttäisiin parantamaan pientä peruspäivärahaa
saavien työttömien taloudellista asemaa merkittävästi. Valtiovallan tehtävä on turvata
tasapuolisesti kaikille kansalaisille riittävä
toimeentulo työttömyyden heitä kohdatessa
eikä suinkaan ylläpitää tai jopa luoda eriarvoisuutta kansalaisten keskuuteen.
Arvoisa puhemies! Selonteossa on todettu
myös se tosiseikka, että määräaikaistyöllistäminen on useiden työnantajien taholta todettu hankalaksi ja toivottu mahdollisuutta
pysyvämpään tai pidempään työllistämisjaksoon. Esimerkiksi monet kunnat ovat toivoneet, että niille työllistämisvelvoitteen kautta
tulleet työntekijät voisivat olla palveluksessa
ainakin vuoden ajan yhtäjaksoisesti. Tällä
tavoin pystyttäisiin työtehtävät saamaan
mielekkäämmiksi ja perehdyttämisjakson
osuus koko työssäoloajasta lyhyemmäksi.
Samalla työtehtävien suunnittelu saataisiin
pitkäjänteisemmäksi ja esimerkiksi kotipalvelujen käyttäjät, joita määräaikaistyöllistettyjen avulla kuntien toimesta hoidetaan, laadukkaamman ja turvallisemman tuntuisen
palvelun piiriin. Usein kunnat hoitavat määräaikaistyöllistettyjen avulla esimerkiksi vanhusten kotipalvelua, jolloin pitkäaikaisempi
työ- ja hoitosuhde olisi ensiarvoisen tärkeä
mm. vanhuksen turvallisuudentunteen herättämisessä. Alati vaihtuvat avustajat luovat
tietynlaista epämääräisyyttä ja epävarmuutta
palveluja saavien keskuuteen. Sama pätee
luonnollisesti myös kaiken työn suhteen, ei
vain kuntien kotipalvelutoiminnan.
Arvoisa puhemies! Selonteossa on myös
lyhyesti käsitelty työllisyyspolitiikan kansainvälisiä heijastumia ja tulevaisuuden näkymiä.
Mielestämme asiaa on käsitelty yllättävän
vähän verrattuna siihen painoarvoon, joka
sillä tulee tulevina vuosina valtiontaloudelle
263
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olemaan. Tällä hetkellä Pohjoismaiden kansalaiset elävät käytännössä yhteisellä työmarkkina-alueella pohjoismaisen sopimuksen
turvin. Parhaillaan maamme on käymässä
EY:n kanssa neuvotteluja ns. Ees-alueesta,
jolloin mitä suurimmalla todennäköisyydellä
myös Suomi tulee käytännössä mukaan
EY:n työmarkkinakäytäntöön. Muutaman
vuoden sisällä tämä merkitsee sitä, että minkä tahansa Ees-alueen maan kansalainen
voisi olla Suomessa työttömänä työnhakijana puolen vuoden ajan. Myös työttömien
sosiaaliset korvaukset tulisivat pitkälti yhteisen Ees-alueen säännösten piiriin eli EYkäytäntöön.
Odotettavissa oleva tilanne merkitsee sitä,
että haasteet Suomen nykyiselle työnvälitysjärjestelmälle ja ennen kaikkea työttömien
toimeentuloturvalle ovat varsin suuret. Mielestämme Suomen tulee pystyä käytävissä
Ees-neuvotteluissa turvaamaan se, ettei
maamme suhteellisen korkeita sosiaalisia
etuuksia, joihin työttömyysturva myös kuuluu, jouduta pitkällä tähtäyksellä jakamaan
kaikille mahdollisille Euroopan kansalaisille,
jotka päättävät valita työnetsimispaikakseen
Suomen. Tässä asiassa pätevät pitkälti samat
odotukset ja aavistukset kuin eduskunnassa
laajalti keskustelluu eläketurvan ja perheiden
sosiaaliturvan kohdalla. Tälläkään hetkellä
ei ole vielä täysin selvillä se, mitä mahdollinen Ees-sopimus tulee maamme sosiaalijärjestelmälle merkitsemään. Joutuuko Suomi
maksamaan korkeita sosiaalietuuksiaan esimerkiksi Etelä-Euroopan köyhistä maista
tulevien työntekijöiden perheille vai ei, on
epäselvää. Sama epävarmuus on pitkälti
myös työttömyysturvan osalta olemassa.
Todennäköisintä kuitenkin on se lopputulos, että emme pysty pitämään sosiaalisia
etuuksiamme vain omina nautintoinamme
vaan jaamme ne yhteisessä eurooppalaisessa
Suomessa. Pientä esimakua tästä on jo käytännössä saatukin pakolaisten koulutuksen
vietyä työministeriöitä useita miljoonia
markkoja varoja, jotka oli tarkoitettu työllisyyslain toteuttamiseen.
Lopuksi haluan vielä puuttua erääseen
seikkaan, josta puolueemme taholta on puhuttu jo vuosikausia: työttömyyskortistojen
putsaaminen henkilöistä, jotka eivät sinne
kuulu ja toisaalta siellä ollessaan vääristävät
tilastoja rumemmiksi kuin todellinen tilanne
on. Tällaisia henkilöitä on monenlaisia. On

4194

Keskiviikkona 14. marraskuuta 1990

alkoholiongelmaisia,
mielenterveydellisistä
vaikeuksista kärsiviä ja muutoin vain työrajoitteisia. Heidän oikea paikkansa olisi työttömyyskortistojen sijasta mielestämme sosiaaliturvan piirissä tunnustaen se valitettava
tosiasia, että he eivät ainakaan ilman pitkällistä hoitoa ja kuntoutusta kuulu työttömien
työnhakijoiden joukkoon edes vajaatyökykyisinä henkilöinä. Nykyinen tilanne on väärin niin heitä itseään kuin muita työttömiäkin kohtaan. Vaarana on nimittäin, että
yleistyy se väärä kuva, jonka mukaan suuri
osa työttömistä ei haluaisikaan tehdä töitä.
Tämä väite ei ole totta, mutta poikkeuksien
avulla on mahdollista tehdä yleistyksiä tässäkin asiassa.
Arvoisa puhemies! SMP katsoo, että työllisyyslaki on vastakkaisista ennakko-odotuksista huolimatta osoittautunut onnistuneeksi
ja toimivaksi. Varsinkin lain kansainvälisesti
harvinaisin puoli eli työllistämisvelvoite on
ollut oikeaanosunut toimenpide. Lain nyt
todennäköisesti joutuessa todelliseen tulikokeeseen ennustetuo laman tullessa Suomeen
tulee lakia hienosäätää, jos siinä havaitaan
uusia puutteita. Tarvitsemme toimivan ja
tehokkaan työllisyyslain, jonka avulla entisen
kaltaiset hätätila-ajat voidaan välttää tulevaisuudessa. Tämän lain avulla voimme sen
tehdä niin todella halutessamme. Muutoksia
tarvitaan sen sijaan työttömyyskorvauksien
rakenteeseen, kuten jo aikaisemmin totesin.
Ed. Kankaanniemi: Arvoisa puhemies! Työttömyys on ollut suomalaisen yhteiskunnan vakavimpia ongelmia lähes koko
itsenäisyytemme ajan. Pitkäaikaiseen yhteiskunnalliseen sairauteen, joka jossain laajuudessa aina kuuluu markkinatalousjärjestelmään, on haettu monenlaisia lääkkeitä. Kolmen neljän vuosikymmenen takaa muistuvat
mieliin työttömyystyömaat parakkikylineen.
Puolitoista vuosikymmentä sitten perustettiin
maahan kansallisen hätätilan hallitus silloisen työttömyyden tai työttömyysuhan johdosta. Monenlaisia keinoja on yritetty työn
järjestämiseksi kansalaisille.
Täystyöllisyyden saavuttaminen on tavoite, johon on pyritty ja johon kristillisen liiton
eduskuntaryhmän mielestä tuleekin pyrkiä.
Se on kuitenkin epärealistinen. Rakenteellinen työttömyys pitäisi saada mahdollisimman vähäiseksi pysyvin ja järkevin yhteiskuntapoliittisin keinoin. Alueellisesta ja

aloittaisesta kausityöttömyydestä ei ole mahdollista päästä kokonaan eroon, vaikka näidenkin minimointi on välttämätöntä.
Työttömyys aiheuttaa sen kohtaamalle
henkilölle ja hänen omaisilleen suuria taloudellisia ja henkisiä ongelmia. Taloudellisia
vaikeuksia helpotetaan työttömyysturvan
avulla. Sen sijaan henkisiä ongelmia ei ole
helppo ratkaista. Niihin ei itse asiassa ole
riittävästi kiinnitetty huomiota. Työttömyys
on joissakin tapauksissa vain yksi osatekijä
niiden vaikeuksien kimpussa, joihin ihminen
saattaa joutua ajautuessaan vaikeuksien kierteeseen.
Työn merkitys ihmiselle on hyvin keskeinen. Se on asunnon, vaatetuksen ja ruoan
ohella yksi keskeisimmistä perustarpeistamme. On erittäin tärkeää, että ihminen voi
tehdä työtä omalla kotiseudullaan lähellä
vakinaista asuntoaan ja perhettään. Työn
tulisi olla sisällöllisesti mielekästä ja palkkauksellisesti riittävän toimeentulon takaavaa. Onneksi työttömyystyömaiden aika on
takana. Vaikka niissä saattoi olla jotakin
romanttistakin, olivat ne pääosin jopa ihmisarvoa alentavia.
Länsimaisissa markkinatalousmaissa työttömyys kuuluu kansantalouden häiriötekijöihin inflaation, vaihtotaseongelmien ja korkotasovaikeuksien kanssa. Työttömyys on siis
yksi keskeinen mittari, jolla voidaan mitata
maassa harjoitetun talouspolitiikan onnistumista.
Tosin vahva tekijä työttömyyden määrässä
on myös väestöpolitiikka. Suomessa on takana sodan jälkeen syntyneiden suurten ikäluokkien työmarkkinoille tulo. Uutta työvoimaa ei suomalaisista enää tule viime vuosikymmenten tapaan. Päinvastoin kehitys on
kääntymässä täysin päinvastaiseksi. Tulevina
vuosikymmeninä suurin työvoimapoliittinen
ongelmamme on työvoiman riittävyys. Kun
syntyvyys on 1970-luvun alusta alkaen ollut
alhainen ja kun nuo pienet ikäluokat synnyttävät yhä vähemmän tulevaisuudessa, ajaudumme väestölliseen kriisiin ja katastrofiin
muutamassa vuosikymmenessä. Suomessa
tarvitaan väestöpolitiikkaa. Sellaista ei ole
ollut koskaan eikä ole tälläkään hetkellä.
On todennäköistä, että joudumme vielä
kerran tai pari kärsimään suuresta työttömyydestä, mutta ellei mitään poikkeuksellisia
ilmiöitä tapahdu ulkomaisen työvoiman suhteen, ajaudumme jo lähivuosina syvään työ-
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voimapulaan. Tällä hetkellä on puutetta esimerkiksi hoitoalojen työntekijöistä. Kun jo
tässä tilanteessa on työvoimapulaa, mikä
onkaan tilanne sitten, kun suuret ikäluokat
siirtyvät eläkeikään ja poistuvat heikkokuntoisina hoitoalojen palveluiden suurkuluttajiksi? Tämä kehitys on synkkä. Valitettavasti
meillä ei ole varauduttu millään tavoin tällaiseen kehitykseen. Kuka hoitaa kymmenen
vuoden kuluttua yhä suuremman vanhusten
määrän ja jatkuvasti kasvavan hoitoa tarvitsevan nuorten ja työikäisten joukon, kun
hoitajista jo nyt on puutetta? Ulkomaalaisetko?
Euroopan yhdentyminen avaa rajat Suomeen eurotyöntekijöille. Tuleeko MannerEuroopasta tänne kunnollista ammattityövoimaa, joka on valmis ryhtymään raskaaseen hoitotyöhön? Tuskin tulee. Suuri vaara
on se, että rajojen avautuessa maahamme
tulee työvoimaa, jonka pääasiallisena tavoitteena on Suomen kohtuullisen ansiosidonnaisen sosiaaliturvan piiriin pääseminen lyhyehköllä työssäolojaksolla täällä. On arvioitu,
että Euroopan yhdentyminen ei aiheuta
muuttovirtaa Suomeen. Jos näin on, on
edessämme oman työvoiman vähenemisestä
johtuvat vaikeudet työvoiman riittävyydessä.
Jos Suomeen ei tulekaan suuria määriä
ulkomaista työvoimaa, on suuri vaara, että
meiltä korkeasti ja kalliisti koulutettu nuorehko työvoima joko tilapäisesti tai pysyvämminkin siirtyy Manner-Euroopan työmarkkinoille. Tähän tulee varautua ennakolta.
Kokonaan oma lukunsa on idän suunnasta tuleva paine. On puhuttu suuristakin
määristä ihmisiä, jotka saattavat nälän, vilun, työttömyyden, ympäristösaasteiden ja
muiden vaikeuksien vuoksi lähteä liikkeelle.
Jos näin tapahtuu, ongelmamme muuttuvat
kokonaan. Tällainen mahdollisuus on todellinen, ja tähänkin on varauduttava monin
tavoin myös työvoimapoliittisesti.
Pakolaisten tai ainakin turvapaikkaa hakevien määrä on myös kasvussa. Suomeen
tulevien turvapaikkahakemusten käsittelyyn
on saatava kiireesti lisää nopeutta. Nykyinen
hidas käsittely on kohtuutonta monella tavalla. Nämä henkilöt on pantava asialliseen
työhön Suomessa heti heidän saavuttuaan
maahan. Työ on terveellistä ja tarpeellista ja
samalla antaa oikean kuvan siitä, millaista
Suomessa on. On erityisen vahingollista, jos
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Suomeen tulleet voivat viestittää tuloa suunnitteleville, että täällä saa hotellietuudet moniksi kuukausiksi ilman minkäänlaisia velvollisuuksia. Jos näin tapahtuu, saamme
varautua entistä suurempiin elintasoa etsivien joukkoihin.
Kristillisen liiton eduskuntaryhmä korostaa, että jokainen ihminen on arvokas ja
jokaista ihmistä tulee auttaa ja kunnioittaa.
Mutta ilman todellista syytä Suomeen saapuville, vain parempaa elintasoa etsiville, on
tehtävä etukäteen selväksi, että Suomi ei
heitä pakolaisiksi katso eikä sen mukaista
kohtelua heille osoita. Varsinainen pakolaisongelma on niin suuri ja kasvava, että linjan
on oltava tiukka ja selkeä, mutta ihmisarvoa
kunnioittava. Minkäänlaista rotuvihaa ei saa
herättää, ja helppojen irtopisteiden keruu
hädänalaisten ihmisten asioilla on edesvastuutonta ja täysin tuomittavaa.
Työvoimapolitiikkaan nähden on keskeisen tärkeää, että Suomessa harjoitetaan vastuullista väestöpolitiikkaa ja pyritään edistämään terveitä ja raittiita elämäntapoja. Näissä suhteissa Suomi on ollut viime vuodet
täydellisesti hunningolla. Hallitus on ollut
täysin sokea ja kykenemätön tekemään yhtään mitään näissä asioissa. Vaikka väestömme ikäkehitys menee kiihtyvää vauhtia kohti
katastrofia, ei minkäänlaisia toimenpiteitä
ole hallituksen taholta esitetty. Lasten, nuorten ja työikäisten osalta on ensiarvoisen
tärkeää, että alkoholin kulutus saadaan pikaisesti laskuun. Muutoin meillä on muutaman vuoden kuluttua kohtuuttoman suuri
joukko työkyvyttömiä yhteiskunnan hoitoa
tarvitsevia. Kristillisen liiton eduskuntaryhmä vaatii väestöpoliittista toimenpideohjelmaa kiireesti ja terveiden ja raittiiden elämäntapojen nostamista niille kuuluvaan arvoon pikimmiten. Emme halua puuttua ihmisten yksityiseen elämään, mutta vaadimme
yhteiskunnan päättäjiltä vastuuta ja tosiasioiden tunnustamista ja tämän mukaisia
johtopäätöksiä.
Kansantalous on saatava myös kuntoon.
Velkakierre syvenee valtion, kuntien, yritysten, perheiden ja yksittäisten ihmisten osalta.
Velanhoito uudella velalla johtaa kasvaviin
vaikeuksiin. Hallitus on epäonnistunut talouspolitiikassaan ja mm. todella suurituloisia suosineessa verouudistuksessaan. Tarvitaan pikainen ja selkeä suunnanmuutos. Uudella hallituksella on oltava selkärankaa ja
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ryhtiä tarttua epäkohtiin oikeudenmukaisuutta edistäväliä tavalla päinvastoin kuin
nyt on tapahtunut.
Arvoisa puhemies! Uusi työllisyyslaki antaa kansalaisille subjektiivisen oikeuden työhön. On muutamia asioita, joiden osalta
subjektiivisten oikeuksien säätäminen on perusteltua. Perusturva on tällainen. Lasten
päivähoidon osalta se on hyväksyttävissä.
Työn turvaaminen jokaiselle on myös tällä
tavalla perusteltua. Subjektiiviset oikeudet
ovat kalliita yhteiskunnalle. On kuitenkin
todettava, että on asioita, jotka ovat niin
tärkeitä, että muut saavat kustannuksista
riippumatta väistyä niiden tieltä. Työ on yksi
tällainen.
Eri asia on se, onko nykyinen työllisyyslaki subjektiivisine oikeuksineen sinänsä järkevä ja perusteltu. Olisiko esimerkiksi mahdollista samoilla taloudellisilla panoksilla
saada elinkeinoelämä kilpailukykyiseksi ja
näin työllistää ne ihmiset, jotka todella ovat
työkykyisiä ja -haluisia, siis verotus ja sosiaaliturvamaksut niin alhaisiksi, että työllistäminen kannattaisi? Tällöin ne, jotka eivät ole
työkykyisiä ja -haluisia, ohjattaisiin rehellisesti sosiaalitoimen puolelle. Näinkin voitaisiin menetellä, ja lopputulos saattaisi olla
kokonaisuutena nykyistä tuloksellisempi.
Uskon, että kansainvälisen kilpailun vapautuessa Suomessa on pakko alentaa kokonaisveroastetta. Se ei voi pitkällä aikavälillä
olla korkeampi kuin tärkeimmissä kilpailijamaissamme. Mieluummin sen tulee olla hieman alhaisempi ilmastomme ja etäisyyksiemme epäedullisuudesta johtuen. Veroasteen
alentaminen edellyttää julkisten menojen
karsimista. Työllisyyslain sisään rakennettu
sinänsä älykäs mekanismi on kallis. Sitä
joudutaan tarkastelemaan kriittisesti, kun
työttömyys kasvaa. Ihmiset on saatava nykyistä laajemmin tuottavaan työhön. Työllisyyslaki ei riittävästi ota huomioon tuottavuusnäkökohtia, sillä velvoitetyö, joka laman
aikana automaattisesti lisääntyy merkittävästi, on pääasiassa eräänlaista pakkotyöllistämistä, joka ei ole tehokasta eikä tuottavaa.
Se on hyväksyttävää, koska on parempi
ihmisten kannalta, että heillä on työtä kuin
se, että he elävät työttömyyskorvausten varassa. Harkintaa kuitenkin tarvitaan.
Kokonaisuudessaan on niin, kuten selonteossakin annetaan ymmärtää, että työttömien kannalta laki on merkinnyt parannusta.

Erityisesti nuorten työttömien asema on ilahduttavasti parantunut. Myös pitkäaikaistyöttömyys on ongelmana vähentynyt uuden lain
myötä. Tämä on merkittävä myönteinen
saavutus.
Erittäin suurena epäkohtana on pidettävä
sitä, että työllistämisjakson pituus on yhä
kuusi kuukautta. Tähän ei mikään taho ole
tyytyväinen valtiovarainministeriötä lukuun
ottamatta. Työllistetyt, työnantajat ja työvoimaviranomaiset kärsivät tästä epäkohdasta.
Juuri kun henkilö on päässyt tehtäviinsä
sisälle, loppuu työsuhde. Uuden henkilön
kouluttaminen on ainaista puuhaa. Työllistetyille ei synny todellista motivaatiota työhön, ja vastenmielisyys koko järjestelmää
kohtaan kasvaa tällaisen epäkohdan vuoksi.
Se on vahingollista. SKL:n eduskuntaryhmä
vaatii, että hallituksen on syytä kiireesti
muuttaa säännöksiä niin, että työjakson pituuteen tulee joustavuutta.
Toinen räikeä epäkohta on alueellisia työttömyyseroja tasoittavan kertoimen suuruus.
Kerroin, jonka lakia säädettäessä annettiin
ymmärtää tulevan olemaan 1,5, onkin koko
voimassaolaajan ollut 1,8. Tämä on puhdas
säästöpäätös, joka kohdistuu ikävällä tavalla
heikoimpiin työttömyyskuntiin ja niiden
työttömiin. Kerroin on ensi vuonna alennettava 1,5:een. Näyttää siltä, että hallitus on
unohtanut sen, että Suomessa on erittäin
suuria alueellisia työttömyyseroja. Hallitus
lienee enemmän ponnistellut sinänsä tärkeän
Etelä-Suomen työvoimapulan kimpussa kuin
kehitysalueiden synkkenevien työttömyysongelmien ratkaisemiseksi. Monissa kunnissa
työttömyys on yhä vakava ongelma niin
kunnille kuin työttömyydestä kärsimään joutuville ja heidän perheilleen. Tätä emme saa
unohtaa edes kuohuvassa eurohuumassa.
Kolmas uuden työllisyyslain voimaantulon
yhteydessä tapahtunut huononnus on ollut
harkinnanvaraisten työllisyysmäärärahojen
voimakas leikkaus. Harkinnanvaraisilla työllisyysrahoilla on alueellisia ongelmia voitu
helpottaa järkevällä ja tehokkaalla tavalla.
Nykyinen hallitus on säästänyt väärässä kohdassa leikatessaan näitä varoja. Niitä tulee jo
ensi vuodelle lisätä erityisesti siksi, että työttömyys monilla alueilla uhkaa valtaisan konkurssiaallon seurauksena kasvaa huimasti.
Selonteko osoittaa, että valtio on itse
hoitanut lain mukaiset velvoitteensa kaikkein
heikoimmin. Niin yksityiset kuin kunnatkin
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ovat vastanneet omasta osuudestaan melko
tai jopa erittäin hyvin. On häpeällistä, että
valtio ei itse hoida vastuutaan lain toteutumisesta erityisesti velvoitetyöpaikkojen osalta. Parannusta kaivataan.
Työllisyyslain voimaantulo on aiheuttanut
paljon lisäpaineita työvoimahallintoon. Siirtyminen atk-järjestelmien käyttöön on parantanut palveluja ja saattanut ne ajan tasalle. Onkin annettava tunnustus ja kiitos työvoimahallinnolle, joka eri tasoilla on tehnyt
suuren työn palvelujen kehittämiseksi aivan
uuteen malliin. Asiat sujuvat nykyisin pääosin hyvin. Myös uusia palvelupisteitä on
avattu, ja näin palvelujen saavutettavuus on
kehittynyt myönteisesti. Avoimien työpaikkojen ilmoittamisessa työvoimatoimistoihin
on yhä puutteita, jopa itse valtiotyönantajalla.
Työvoimahallinnon kehittämisessä on vastedes kuitenkin pantava pääpaino muuhun
kuin byrokratian kasvattamiseen. Tehokkuus
ja palvelualttius ovat tärkeitä erityisesti tällä
sektorilla.
SKL:n ryhmä kiinnittää erityishuomiota
eri hallinnonalojen yhteistyön tarpeeseen.
Näyttää siltä, että yhteistyö ei vieläkään suju
kaikilta osin edes kohtuullisesti. On selvää,
että eri hallinnonalojen toimintojen, investointien ja muiden hankkeiden yhteensovitus
niin valtionhallinnon sisällä kuin suhteessa
kunnallishallintoon ja sen sisällä on vaikeaa,
mutta kuitenkin siihen pitää tehokkaasti
pyrkiä. Näin voidaan alentaa kustannuksia
ja tehostaa mm. työvoiman käyttöä.
Valtion teollisuuspolitiikka on ollut haparoivaa ja aiheuttanut liikehdintää työvoimankin suhteen. Erityisongelma on alihankkijoiden heikko asema suurten konkurssien
yhteydessä. Yksi suuri konkurssi saattaa ajaa
kymmeniä terveitä ja hyvin johdettuja pienyrityksiä turhaan vararikkoon. Ketjureaktio
tuo valtavasti ongelmia ja vaikeuksia ei vain
yrittäjille vaan myös suurelle määrälle työntekijöitä. Yritysten kaatuminen aiheuttaa
menetyksiä työntekijöille ja poikkeuksetta
vero- ja muita menetyksiä myös yhteiskunnalle. Uusien yritysten perustaminen johtaa
uusiin turhiin kustannuksiin. Kristillisen liiton eduskuntaryhmä vaatii, että hallituksen
olisi kiireesti ryhdyttävä toimenpiteisiin nykyistä tehokkaamman suojan saamiseksi tällaisten tilanteiden varalta. Tämä on kaikkien
osapuolten edun mukaista ja tulee halvem-
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maksi kuin kulkea konkurssiaaltojen kautta,
kuten nyt tapahtuu.
Suomalaisten työllistämisestä nykyisin keskeisimmän vastuun kantavat työvoimavaltaiset pien- ja keskisuuret yritykset ovat turhaan odottaneet nykyiseltä hallitukselta
palkkaperusteisista työnantajamaksuista luopumista tai järjestelmän muuttamista selkeästi nykyistä oikeudenmukaisemmaksi ja
kohtuullisemmaksi. Hallitus on kuitenkin ollut tässäkin asiassa yhtä saamaton kuin
edeltäjänsäkin. Kiirehdimme tätä uudistusta.
Koulutus on tärkeä työvoimapolitiikan
hoitokeino. Se on myös uuden työllisyyslain
yksi keskeinen väline. Ammatillisen tai työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen kehittäminen on ollut viime aikoina esillä. Nuorten
motivoiminen koulutukseen on suuri haaste,
johon tulee pyrkiä tehokkaasti vastaamaan.
Myös uudelleenkoulutustarve on jatkuvassa
kasvussa työelämän muuttuessa. Vastikään
hyväksytty uusi lainsäädäntö on tarpeen.
Toivottavasti se on toimintakelpoinen. Siihen
liittyy kaksi vaaraa, jotka erityisesti jäivät
mieltä vaivaamaan, kun työvoimapoliittista
aikuiskoulutusta koskevaa lainsäädäntöä ja
koulutustukiasioita täällä käsiteltiin.
Ensiksikin järjestelmä saattaa osoittautua
tavattoman kalliiksi yhteiskunnalle ja osin
myös elinkeinoelämälle. On välttämätöntä,
että kustannuksia seurataan tarkoin erityisesti suhteessa koulutuksen tehokkuuteen ja
tuloksellisuuteen.
Toiseksi ammatillinen tai työvoimapoliittinen aikuiskoulutus perustuu uuden lainsäädännön mukaan vahvasti markkinavoimien
varaan. On aiheellista kysyä, miten oppilaitokset tässä kilpailussa menestyvät. Kilpailu
on sinänsä hyvä, mutta tällaisissa asioissa se
saattaa johtaa kohtuuttomuuksiin. Markkinavoimien kylmät lait vietiin tässä asiassa
hämmästyttävän pitkälle. On syytä olla tarkkana mahdollisesti syntyvien ongelmien seurannassa. Järjestelmän voimaantulo tapahtuu jo ensi vuoden alussa, joten valmistautumisaikaa on liian vähän.
Uudella työllisyyslailla lienee myönteisiä
sosiaalipoliittisia vaikutuksia. Tosin tuloksia
ei riittävästi vielä ole. On luultavaa, että
velvoitetyö osaltaan johtaa terveeseen kehitykseen monella tavalla. Laiskatkin joutuvat
heräämään aamulla ja menemään työpaikalle. Se on tervettä. Perusteettarnasta työstä
kieltäytymisestä tulee seurata taloudellisia
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menetyksiä. Tämä joskus raa'altakin tuntuva
periaate on kuitenkin oikea ja perusteltu
sekä yhteiskuntataloudellisesti että moraalisesti. (Ed. Holvitie: Ihan oikein!) Yleensäkin
on hyödyllistä tavoitella työnteon arvostuksen kohottamista. Se vaikuttaa tervehdyttävästi koko yhteiskuntaelämään ja arvoihin.
Valitettavasti hallitus verouudistuksenaan
mursi tämän hyvän tavoitteen perustaa, kun
se ohjasi suuret verokevennykset huipputuloihin ja unohti pieni- ja keskituloiset vain
kasvavien liikevaihto-, ympäristö- ja muiden
veronkiristysten maksajiksi. Tällainen veropolitiikka ei edistä työnteon arvostusta.
Arvoisa puhemies! Lopuksi Kristillisen liiton eduskuntaryhmä kiinnittää vakavaa huomiota siihen epäkohtaan, joka on syntynyt
työttömyysturvan perusturvaosuuden jälkeenjääneisyydestä erityisesti suhteessa huomattavasti
kohonneeseen
ansioturvaan.
Työttömät ovat eläkeläisten ja sairaiden
ohella tässä yhteiskunnassa aivan kohtuuttomasti ja edesvastuuttomasti jaettuna kahteen
eriarvoiseen ryhmään. Ansiosidonnaisille
etuuksille on asetettava katto ja perusturvaa
on korotettava.
Kristillisen liiton eduskuntaryhmä painottaa selonteon perusteella ja omista lähtökohdistaan seuraavia näkökohtia:
Tulevien suurten ongelmien ratkaisemiseksi Suomeen on kiireesti laadittava laaja ja
seikkaperäinen väestöpoliittinen ohjelma, jolla pyritään tervehdyttämään väestö- ja työvoimakehitystä.
Hallituksen on otettava selkeästi vastuu
kansamme ja erityisesti nuorison elintapojen
kehityksen muuttamisesta terveeseen ja raittiiseen suuntaan, jotta tuleva työvoimamme
on työkykyistä.
Kansantalous on saatettava pikaisesti kuntoon, koska heikko talouspolitiikka johtaa
suurtyöttömyyteen.
Euroopan yhdentymisen työvoimapoliittisten vaikutusten laaja-alaista tutkimista tulee
nopeasti tehostaa.
Itä-Euroopan väestöliikehdintään on varauduttava tehokkaasti.
Suomeen tulleiden turvapaikan hakijoiden
asianmukainen työhönsaattaminen päätöksen odottamisajan alusta alkaen on järjestettävä ja päätösten antamista on heti nopeutettava.
Työvoimavaltaisten yritysten palkkaperusteisien maksujen määräytymisperusteet on

muutettava oikeudenmukaisiksi ja kohtuullisiksi viipymättä.
Jäykästä kuuden kuukauden työllistämisjaksomääräyksestä on siirryttävä joustavampaan järjestelmään mahdollisimman pian.
Alueellisten työttömyyserojen tasaamiskerroin on alennettava 1,8:sta 1,5:een viipymättä.
Harkinnanvaraisia työllisyysmäärärahoja
on lisättävä.
Perusturvauudistus, johon sisältyy osana
myös työttömyysturvauudistus, on toteutettava pikaisesti.
Ed. P u 11 i aine n: Arvoisa puhemies!
Eduskunta on itse velvoittanut hallituksen
antamaan käsiteltävänä olevan selonteon
vuonna 1987 annetun työllisyyslain työvoima- ja sosiaalipoliittisista vaikutuksista ja
toimeenpanosta. Pääministeri Harri Holkerin
hallitus toteuttaa näin eduskunnan omaa
tahdonilmaisua. Selonteko keskittyykin kuvaamaan työllisyyslain toimeenpanoa sekä
sen joitakin työvoima- ja sosiaalipoliittisia
vaikutuksia.
Työllisyyslaki tuli voimaan vuoden 1988
alusta lukien. Puolentoista kuukauden kuluttua sitä tullaan soveltaneeksi kolme vuotta.
Muutamaa viime kuukautta lukuunottamatta tämä kausi on ollut voimakkaan korkeasuhdanteen aikaa, jolloin on puhuttu enemmän työvoiman puutteesta kuin työttömyydestä. Työministeri Puhakalle ja hänen johtamalleen ministeriölle, jotka lienevät lähinnä vastuussa tämän selonteon sisällöstä, on
ansioksi laskettava, että selonteossa muistetaan koko ajan vallinnut suhdannepoliittinen
tilanne eikä hallituksen piikkiin laiteta mitään sellaista, mikä siihen ei kuulu.
Hallituksen aktiivisin toimenpide työllisyyslain soveltamisessa oli sen voimaantulon
porrastaminen pitkäaikaisten työllistämisvelvoitteen ja aluevelvoitteen eli lain 18 ja 19 §:n
osalta sekä ajallisesti että alueellisesti. Vihreän eduskuntaryhmän antama tuki teki
mahdolliseksi hankkeen läpiviemisen eduskunnassa. Nyt tiedetään, että tämän ratkaisun arvostelijoiden maalaamat uhkakuvat
eivät ole onneksi muuttuneet todeksi.
Vihreän eduskuntaryhmän vaatimuksesta
vakinaistettiin lähinnä Pohjois- ja Itä-Suomen
yliopistoissa ja korkeakouluissa 360 siihen asti
työllistämisvaroilla rahoitettua työtehtävää.
Kun valtiolla vakinaistettiin vuosina 1988-89
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yhteensä 650 tehtävää, jää hallituksen omaksi,
aktiivisesti osuudeksi 290 vakinaistamista.
Pohjois- ja Itä-Suomen yliopistoille ja korkeakouluille toteutetuilla tehtävien vakinaistamisilla on ollut ratkaisevan myönteinen
merkitys. Muun muassa Oulun yliopiston
kirjasto olisi joutunut sulkemaan osastoja,
jolleivät vihreät olisi tällä tavoin edesauttaneet
kirjaston kehittämistä. Samalla luotiin pysyvä
työpaikka monelle henkilölle, jolla oli ollut
tieto työstä mutta ei omasta panoksestaan sen
tekemisessä, kun palkkarahat tulivat työllistämisvaroista. Hallitus asetti myös toivomuksestamme kierrätystyöryhmän ja eduskunta
osoitti kierrätykseen lisämäärärahan, ja nämä
toimenpiteet aikanaan luovat myös uusia
pysyviä, järkeviä työpaikkoja.
Työllisyyslain voimaantulon porrastamisesta päätettäessä eduskunta hyväksyi joukon ponsia, joista yksi oli sovittu vihreiden
nimiin. Siinä edellytettiin työllistämisjakson
pidentämistä 6:sta 12 kuukauteen. Tälle, kuten niin monille muillekin eduskunnan hyväksymille ponsille on käynyt niin, että ne
ovat jääneet pelkiksi ulvahduksiksi maailmankaikkeuden äärettömyydessä. Selonteon
merkittävänä puutteena onkin pidettävä, että
näitä eduskunnan hyväksymiä ponsia ei esitellä eikä niihin myöskään järjestelmällisesti
vastata. Hallitus on luottanut lyhyeen poliittiseen muistiin.
Arvoisa puhemies! Työttömyys aleni vuoden 1986 puolivälistä lähtien yhtäjaksoisesti
kuluvan vuoden jälkipuoliskolle saakka,
mutta on aivan viime aikoina kääntynyt
jälleen nousuun. Näin työttömyysaste on
seurannut kääntäen suhdannekehitystä. Korkeasuhdanteen aikana on työllistynyt sellaisiakin henkilöitä, joilla matalasuhdanteen
aikana on vaikeuksia saada palkattua työtä.
Työttömien määrä aleni mainitun jakson
aikana lähes 50 000 henkilöllä. Työttömyysasteella mitattuna muutos oli lähes 2 prosenttiyksikköä myönteiseen suuntaan. Myös
työttömyysjaksot lyhenivät. Vuonna 1989
päättyneiden työttömyysjaksojen keskimääräinen kesto oli 14 viikkoa, mikä oli viikon
lyhyempi kuin vuonna 1987. Nuorisotyöttömyys on alennut vielä suhteellisesti nopeammin kuin työttömyys keskimäärin. Vuonna
1989 alle 25-vuotiaiden työttömyys kesti keskimäärin seitsemän viikkoa, joten se oli
puolta lyhyempi kuin kaikilla työttömillä
työnhakijoilla keskimäärin.
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Myös yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden määrä on voimakkaasti vähentynyt korkeasuhdanteen aikana. Vuonna 1987
heitä oli keskimäärin lähes 16 700, mutta
pari kuukautta sitten enää 2 600. Toistuvaistyöttömyydestä ei luonnollisesti vastaavaa
tilastoa ole käytettävissä. Puolitoista kuukautta sitten heitä oli työnvälityksessä yhteensä 6 300 henkilöä.
Arvoisa puhemies! Työttömyysasteiden
suhteelliset erot eivät kuitenkaan ole työllisyyslain voimassaoloaikana suhteellisesti
muuttuneet. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että
Lapin ja Kainuun työvoimapiirien työttömyysasteet ovat edelleen maan korkeimmat:
tuoreimmankin vuositilaston mukaan 1,92,1-kertaiset maan keskiarvoon verrattuna.
Lähtökohta suhdannekehityksen laskuvaiheeseen on siten Lapin ja Kainuun työvoimapiireissä huonompi kuin valtakunnan
muissa työvoimapiireissä.
Kunta- ja työvoimapiirikohtaiset työttömyysasteluvut eivät sinänsä kerro kaikkea
itse työttömyydestä. Taivalkoski Oulun läänin pohjoisosassa sopii hyvin analyysitapaukseksi. Taivalkosken virallinen työttömyysaste on nyt noin 11 prosenttia. Jos
valtion ja kunnan velvoitetyöllistämät lasketaan työttömiksi, mitä he rakenteellisesti itse
asiassa ovat, työttömyysprosentti kohoaa 21:
een. Viime viikolla kunnassa toimivan Haapalan Saha Oy:n hallitus päätti hakea yrityksen konkurssiin. Saha on parhaimmillaan
työllistänyt noin 100 taivalkoskelaista. Ensi
viikolla viimeiset 20 työntekijää siirtyvät
kortistoon. Sahan toiminnan lakkaaminen
nostaa kunnan työttömyysprosentin 25:een.
Kun kunta on ollut sahayrityksen osakkaana
ja lainan takaajana, aiheutuu konkurssista 2
pennin korotuspaine veroäyrin hintaan, johon itse työttömyyden kasvu aiheuttaa kumulatiivisesti muutenkin paineita.
Taivalkosken tapaus paljastaa hyvin työttömyyden rakenteellisen kokovartalokuvan
kehitysalueella. Yhden suhteellisen pienen
yrityksen toiminnan lakkaamisella on monipuolinen vaikutus kunnan työllisyys- ja taloustilanteeseen. Paikallisesti on kyllin riittävästi raaka-ainetta, energiaa ja taitotietoa,
mutta yhtäkkinen korkojen kallistuminen yhdistettynä jatkuvaan kustannusten nousuun
sekä laskusuhdanteen mukanaan tuomiin,
ehkä tilapäisiin markkinointiongelmiin tuottaa likviditeettiongelmia kustannuskriisei-
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neen. Ratkaisua etsitään konkurssista, jotta
todella suurilta tappioilta vältyttäisiin. Voi
perustellusti odottaa, että vastaavien tapausten lukumäärä nousee tuhansiin alkaneen
laskusuhdanteen aikana.
Taivalkosken tapaus paljastaa työttömyyden syntymisen perustavat mekanismit. Yritysten rahoitusrakenne ei ole riittävän vankka, jotta se kestäisi suhdannevaihteluiden
huonot ajat. Jalostusasteessakin voi olla merkittävästi toivomisen varaa. Yleisellä talousja finanssipolitiikalla on selvät vaikutuksensa
yritysten menestymiseen. Vaikutus on sitä
selvempi ja herkempi, mitä heikompi yrityksen rahoitusrakenne on. MaantieteeHäkin on
merkityksensä. Suomi on muodoltaan pitkä
ja sijainniltaan pohjoinen maa, joka on
aikojen saatossa tullut kuitenkin lähes kauttaaltaan asutetuksi. Pitkät etäisyydet merkitsevät kustannuksia, joiden suuruuteen vaikuttaa erityisesti polttoaineiden hintataso.
Yhteiskunta voi hallinnollisillakin ratkaisuillaan merkittävästi vaikuttaa sekä myönteisesti että kielteisesti yritysten toimintaedellytyksiin.
Kulloisenkin hallituksen toteuttama tai
sallima talous- ja finanssipolitiikka ovat mielenkiintoisella tavalla kytkyeessä työllisyyslain velvoitteisiin. Jos hallitus on hoitanut
asian niin, että maassa vallitsee työllisyyslakiinkin kirjattu täystyöllisyys, niin työllisyyslakia tarvitaan vain marginaalisesti. Työministeriö on silloin vain lähinnä työvoimapalvelujen antaja, jotta työnhakijat ja työntarjoajat kohtaisivat mahdollisimman nopeasti
toisensa. Työministeriön alaiset työvoimatoimistot ovat ikään kuin valmiusasemassa
työllisyyden hoitoon ja työttömyyteen liittyvien asioiden hoidossa.
Jos taas hallitus epäonnistuu talous- ja
finanssipolitiikan hoidossa siinä määrin, että
täystyöllisyysvelvoite ei toteudu, työllisyyslaki astuu velvoitteineen kuvaan mukaan. Työministeriön "lepolohkot" aktivoidaan. Työllisyyteen vaikuttavilla toimenpiteillä joudutaan täydentämään talouspolitiikan vaikutuksia
täystyöllisyyden
saavuttamiseksi.
Ihanne saattaisi olla työvoiman korkea-asteinen ja tasainen kysyntä, mutta se lienee
käytännössä mahdottomuus silloin, kun ensisijaiseksi ihanteeksi on asetettu markkinatalous, joka ei hyljeksi kasinotalouttakaan.
Arvoisa puhemies! Työllisyyslakiin on ympätty hallitukseen kohdistuva automaattinen

vastaiskuperiaate: Jos epäonnistut talouspolitiikassa, joudut sijoittamaan valtion varoja
työllistämisvelvoitteen hoitamiseen, mikä
taas kaventaa mahdollisuuksia käyttää yhteisiä varoja muihin hyvinä pidettyihin ja politiikan tekemisen kannalta houkutteleviin
käyttötarkoituksiin. Vastaiskuperiaate on siinä määrin pureva, nieleehän se helposti
miljardeja markkoja, että viisas hallitus toimii niin, että iskurin lyönti olisi mahdollisimman kevyt ja siihenkin olisi ennalta varauduttu. Korkeasuhdanteen aikana on säästettävä varallisuutta, jotta sitä voidaan käyttää laskusuhdanteen aikana toisaalta elvyttävään talouspolitiikkaan ja toisaalta työllisyyslain velvoitteiden mukaiseen toimintaan.
Pääministeri Harri Holkerin hallitus
epäonnistui talouspolitiikan hoidossa, kun se
arvioi suhdannekehityksen täysin väärin
vuonna 1987. Ryhdyttiin toteuttamaan elvyttävää talouspolitiikkaa, kun suhdannenousu
oli entisestään jyrkkenemässä. Juuri tämän
virhearvioinnin synnyttämistä ilmiöistä aiheutuvia eräitä laskuja on maksanut esimerkkitapauksemme Taivalkoskelta, Haapalan Saha Oy. Toisaalta selonteostakin käy
ilmi, että korkeasuhdanteen aikana hallitus
pyrki hillitsemään työllistämisvarojen käyttöä. Muun muassa harkinnanvaraisten työllistämisvarojen käyttö supistui minimiin,
jopa melkoisen työttömyyden alueella Pohjois-Suomessa.
Vaikeimpien Pohjois- ja Itä-Suomessa sijaitsevien työttömyysalueiden kannalta on
kolme seikkaa ratkaisevia: peruspalvelujen
saatavuus, maaseudun elinkeinojen, erityisesti maatalouden, tila ja yritystoiminnan menestyminen.
Hallitus on selonteossaan ymmärtänyt yhteiskunnan peruspalvelujen merkityksen ja
jopa ilmoittanut pyrkimyksekseen "joidenkin
työvoimapalvelujen antamisen syrjäseutujen
postitoimipaikoissa". Hallitukselta on jäänyt
kuitenkin tässä yhteydessä huomaamatta,
että sen alainen Posti- ja telelaitos on juuri
päättänyt lakkauttaa nämä postitoimipaikat.
Kun nyt hallituksenkin mielestä nämä postitoimipaikat ovat tarpeen myös työministeriön tarpeita varten, voidaan vain odottaa,
että hallitus pitää huolen siitä, ettei Posti- ja
telelaitos toteuta käytännössä lakkauttamispäätöstään. Tätä peruutusta odottavat syrjäseutujen ihmiset yksimielisenä joukkona.
Toinen huolenaihe on Pohjois- ja Itä-
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Suomen maatilojen kohtalo. Kun hallitus oli
julkistanut Gatt-tarjouksensa, maatilahallituksen pääjohtaja ehti ilmoittamaan, että
tavoitteena on joka toisen mainitun alueen
maatilan lopettaminen. Tämä tarkoittaa, että
niillä asuvien ihmisten odotetaan muuttavan
pois kotiseudulta. Jokainen keskimääräinen
muuttaja aiheuttaa uudella asuinalueellaan
noin miljoonan markan investointitarpeet.
Investoinneissa ovat silloin mukana niin
asunto- kuin työpaikkainvestoinnit ja osuus
yhteiskunnan rakentamiskustannuksista uuden asuinpaikan ympärillä. Kun kysymys on
tuhansista ja tuhansista uusista muuttajista,
nousee investointitarve miljardeihin markkoihin. Samalla jää rakennettu infrastruktuuri entisellä asuinalueella rappeutumaan.
On perusteltua aihetta selvittää, voitaisiinko
syrjäseutujen nykyisen infrastruktuurin säilyttämiseen perustuen löytää toimiva ratkaisu. Eräs vihreiden ehdottama ratkaisu on
rypsiöljyn ja etanolin valmistaminen viljelykasveista polttoaineeksi, jolloin koko peltoalaamme viljellen ei synny ylituotantoa. Pohjois-Suomessakin karjatilat voivat silloin jatkaa tuotantoaan.
Arvoisa puhemies! Näin asiaa lähestyen
nousevat avainasemaan yritystoiminnan
edellytykset. Eduskunta käsittelee parhaillaan maaseutuelinkeinolakia. Se tulee tarjoamaan monia keinoja, mutta yritystoiminnan
muihin edellytyksiin on myös kiinnitettävä
huomiota. Kilpailukykyiset tuoteideat ovat
luonnollisesti avainasemassa. Niiden lisäksi
tarvitaan riskirahoitusta ja yritystoimintaa
tukevaa vero- ja talouspolitikkaa. Valtiovallalla tulisi olla käytössään varoja riskirahoituksen ohjaamiseen yrityksiin, joiden tuotantoideassa ei sinänsä ole huomauttamista.
Kokonaistaloudellisesti
riskirahoitukseen
osallistuminen on valtion kannalta edullisin
ratkaisu. Se olisi pelastanut esimerkkitapauksemmekin eli Haapalan Saha Oy:n. Jos henkilö työllistyy kotiseudulleen työhön, jonka
hän varmasti osaa, on se myös koko yhteiskunnan etu ja yhteiskunnalle halvin ratkaisu.
Arvoisa puhemies! Työllisyyslain 1 §:n mukaan "tulee järjestää Suomen kansalaisille
mahdollisuus tehdä työtä". Kaikki työttömät
eivät kuitenkaan halua käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseen. Vuonna 1989 nuorista
työhön oikeutetuista 7 prosenttia ja pitkäaikaistyöttömistä 13 prosenttia ei ottanut työtä
vastaan. On merkittävää, että henkilöt ovat
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valmiit kieltäytymään työtarjouksesta tai
koulutukseen ohjauksesta, vaikka se voi lopettaa työttömyysturvan maksamisen. Sillä,
että henkilö näin menettelee, voi olla monimutkaiset syyt. Taustalla voi olla yhtä hyvin
ideologisia syitä kuin erilaisia henkilökohtaisia ongelmia ja sairauksia indikoivia syitä.
Meillä vihreillä on työnjohtotehtävissä toimivien henkilökohtaisia kokemuksia siitä,
kuinka vuosia kestäneen työttömyyskauden
aikana työstä vieraantuneet on saatu totutettua sellaiseen työhön, joka tuottaa heille
itselleen tyydytystä ja antaa mielekkyyttä
heidän elämäänsä. Vaikka tällaisia menestyksiä voidaan kirjata, on syytä yhtyä hallituksen tavoitteeseen pyrkiä katkaisemaan
pitkäaikaistyöttömyys mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä henkilön itsensä että
koko yhteiskunnan edun nimissä.
Arvoisa puhemies! Työllisyyslain säätämiseen liittyi värikkäitä yksityiskohtia, joita
täällä on jo ehditty toistaa. Nämä muistaen
on syytä kiinnittää huomiota siihen, että
nykyinen hallitus päätyy toteamaan, että
työllisyyslain toteuttaminen on käynnistynyt
pääosin myönteisesti. Hallitus ei siis esimerkiksi ehdota sen kumoamista. Yhdentyvä
Eurooppakin on saanut selonteossa yhden
virkkeen verran huomiota. Sanoma on, että
"tässä vaiheessa on vielä vaikea arvioida
työllisyyslain soveltuvuutta Euroopan työmarkkinoiden olosuhteissa". Näin varmasti
onkin, kun sen toimivuudesta edes matalasuhdanteen oloissa täällä kotimaassa ei ole
vielä saatu kokemuksia.
Ed. Kärhä merkitään läsnä olevaksi.
Työministeri Puhakka : Rouva puhemies! Opposition edustajina edustajat Väistö
ja Kankaanniemi käyttivät hyvin laajat puheenvuorot ja ihmettelivät, miksi ei sitä tai
tätä asiaa ole selonteossa tuotu esille. Tuntuu
vähän siltä, kuin edustajat eivät olisi lukeneet sitä eduskunnan lausumaa, johon perustuen selonteko hallituksen toimesta on annettu. Tällä selonteolla, myönnän sen, ei ole
pyrittykään vastaamaan kaikkiin niihin kysymyksiin, joita edustajat Väistö ja Kankaanniemi erityisesti puheenvuoroissaan peräänkuuluttivat, vaan pyritty vastaamaan
juuri siihen kysymykseen, jonka eduskunta
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itse edellytti eli "hallitus antaa kolmen vuoden kuluessa työllisyyslain voimaantulosta
selonteon lain työvoima- ja sosiaalipoliittisista vaikutuksista sekä toimeenpanosta". Tältäkin osin on sanottava niin, että hallituksen
selonteko on puutteellinen siitä johtuen, että
meillä tutkimus, selvitys ja seuranta ovat
parhaillaan käynnissä, ja täsmällisten johtopäätösten yhteenvetäminen tämän materiaalin perustalta ei ole ollut mahdollista. Näin
ollen pidän kohtuuttomana sen kritiikin, jota
esitettiin moniin selonteon ulkopuolelle meneviin asioihin.
Haluan muutamalla sanalla osaa esille
tuoduista asioista kommentoida.
Ensinnäkin lähtökohdasta, miten maassa
työllistetään ihmisiä, mikä on työllisyyslain
merkitys, mikä on yleisen talouspolitiikan,
kansantalouden kunnossa olemisen merkitys:
Vuonna 1987, kuten selonteon taulukosta 1
sivulta 26 käy ilmi, työllistettiin maassa
2 423 000 ihmistä. Tänä vuonna arvioidaan
työllistettävän 2 476 000 ihmistä eli yli 50 000
ihmistä enemmän. Näistä luvuista käy ilmi
se, että pysyvän työllistymisen edellytykset
hoidetaan parhaalla tavalla hyvän talouspolitiikan kautta. Tässä suhteessa hallitus voi
varsin tyytyväisenä todeta menneen kauden
onnistuneen. On pyritty luomaan kuva, että
maassa tällä hetkellä olisi kaikki huonosti.
On sanottava, että työllisyytemme on edelleen Euroopan korkeimpia suhteellisesti ottaen ja työssä olevan työvoiman osuus koko
työikäisestä väestöstämme on eräs maailman
korkeimpia, eli tässä suhteessa tilanne ei ole
niin murhaava kuin täällä on pyritty toteamaan.
Se, että talouspolitiikassa ja taloudellisessa
tilanteessamme on tällä hetkellä ongelmia,
on osin totta. Se johtuu siitä, että noususuhdanteessa lähes kaikki hinnoittelivat itseään
ulos, mikä johti hintatasomme nousuun, joka
näkyy sitten niin kotimarkkinoiden kuin
vientiteollisuuden huonona vientikykynä, kilpailukykynä, ja tähän tautiin haetaan sitten
lääkettä yhteisin keinoin.
Sitten minä pyrin muutamalla sanalla arvioimaan pysyvän tai tukityöllistämisen merkitystä. Kun olemme esimerkiksi työllisyyslain aluevelvoitetta työministeriön näkökulmasta hoitaneet, olemme pyrkineet koko
ajan kohdentamaan työllisyyslain 19 §:n mukaisille alueille eli aluevelvoitteen piirissä
oleviin kuntiin työllisyysperusteiset valtion-

avut investointeihin sekä sijoitusmenot työllisyyden turvaamiseksi, joilla määrärahoilla
osaltaan on ollut tavoitteena nimenomaan
luoda näille alueille pysyviä työpaikkoja.
Selonteossa ei ole tehty arviota, kumpi tie
olisi parempi: aluevelvoitteen mukainen tukityöllistäminen vai pysyvien työpaikkojen
rakentaminen. Mutta uskallan sanoa niin itse
ilman, että siitä olen hallitukselta kantaa
hakemassa, vaan työministerin näkökulmasta, että saattaisi olla parempi menetellä jopa
niin, että työllisyyslain 19 §:n aluevelvoitteen,
siis tukityöllistämiseen ohjattujen määrärahojen, sijasta varat käytettäisiin näitten
alueitten pysyvän elinkeinotoiminnan edistämiseen eli ei tukipaikkoihin vaan nimenomaan investointien avulla luotaisiin sinne
pysyvän työllisyyden edellytyksiä.
Tässä suhteessa toivon, että kun jatkossa
työllisyyslain täytäntöönpanoa seurataan, tätäkin kysymystä osaltaan varsin ennakkoluulottomasti pystyttäisiin arvioimaan ja eduskunta voisi tehdä aikanaan johtopäätökset,
kun seuraava hallitus todennäköisesti työllisyyslain osalta tulee eduskuntaa lähestymään.
Sama keskustelu liittyy myös aluevelvoitteen toiseen osaan, joka ed. Väistön puheenvuorossa tuli, eli kauppa- ja teollisuusministeriötä koskevaan kohtaan, jossa hän totesi,
että kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan rahojen käyttö on kohdentunut
huonosti maamme alueellista kehitystä silmälläpitäen. Minulla sattuu olemaan mukana katsaus alueelliseen kehitykseen, joka on
sisäasiainministeriön aluepoliittisen osaston
valmistelema, noin kuukausi takaperin julkaistu, josta katsauksesta käy ilmi seuraavaa
- nyt puhutaan käyvistä markoista. Investointiavustuksiin vuonna 84 käytettiin 254
miljoonaa markkaa, viime vuonna 452 miljoonaa markkaa, käynnistysavustuksiin 196
miljoonaa markkaa vuonna 84 ja 196 miljoonaa markkaa vuonna 89, kehittämisavustuksiin 19 miljoonaa markkaa vuonna 84 ja
92 miljoonaa markkaa vuonna 89. Eli vuonna 84 käytettiin näihin kolmeen tarkoitukseen 469 miljoonaa markkaa ja vuonna 89
taas 740 miljoonaa markkaa käyvässä rahassa.
Kauppa- ja teollisuusministeriönkin myöntämien avustusten kohdalla on varsin roima
kasvu siitä huolimatta, että maassa taloudellinen toimeliaisuus oli hyvin korkealla tasol-
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la, jolloin investointien osalta oli jopa selvästi nähtävissä ylikuumenemisia. Esimerkiksi
Lapin kohdalla oli tilanne, että siellä piti
jopa jarruttaa investointitoimintaa siitä johtuen, että rakennustoimintaan ei löytynyt
riittävästi työvoimaa. Aluepoliittiseen rahoitukseen on varsin paljon panostettu työministeriön puolelta työllisyysperusteisina investointiavustuksina ja sitten kauppa- ja teollisuusministeriön puolelta aluepoliittisen lain
perusteella myönnettyinä käynnistys- ja investointiavustuksina. Tässä suhteessa ed.
Väistön kanta ei perustu tosiasioihin.
Sitten on kiinnitetty huomiota työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen merkitykseen.
Itsekin pidän tärkeänä sitä, että 90-luvun
työmarkkinatilanteessa erityisesti panostetaan työvoimamme uudelleen- ja täydennyskoulutukseen eli työvoiman muutosvalmiutta
pidetään korkealla tasolla. Kun on selvästi
nähtävissä, että vanhat perinteiset ammatit
ovat häviämässä alta, työvoimamme selviytyminen tässä tilanteessa on mahdollista vain
siten, että sillä on mahdollisuus muuttaa
ammattia. Tällöin koulutuksen osuuden tulee
olla korostunut.
Mitä tulee itse työvoimapoliittisen aikuiskoulutuslain täytäntöönpanoon, josta täällä
todettiin, että se on huonosti menemässä
eteenpäin, on sanottava, että ensinnäkin
eduskunnasta tämä laki keväällä valmistui
hyvin myöhäisessä vaiheessa ja toisaalta
parhaillaan on eduskunnan käsittelyssä työvoimapoliittiseen aikuiskoulutuslakiin liittyvä yhden sosiaalisen etuuden maksatusta
koskeva säännösmuutos, joka on osaltaan
estänyt alemman asteisten säännösten valmistelun. Toivottavaa on nyt, että eduskunta hyvin nopeasti osaltaan tuon lainmuutoksen saa käsiteltyä ja pystytään täydellä
painollaan lain täytäntöönpanoa viemään
eteenpäin.
Ed. Väistölle voi ilouutisena kertoa, että
tänään ovat lähteneet niin hankintaohjeet
kuin myös työvoimapoliittisen koulutuksen
määrärahojen jako piireille, joten piirit pääsevät täystehoisesti työvoimapoliittista aikuiskoulutusta hankkimaan niiltä koulutuksen tuottajilta, jotka ovat valmiita sitä tarjoamaan, eli tässä suhteessa tilanne on osaltaan muuttunut. (Ed. Stenius-Kaukonen:
Rahat puuttuvat!) - Rahaa on budjetoitu
tulevan vuoden budjettiin 12 prosenttia
enemmän kuin tänä vuonna, eli siellä on
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varsin merkittävä kasvu sisällä, ja kysymys
on arviomäärärahasta.
Ostopalvelujärjestelmän peruslähtökohtanakin on ollut se, että pyritään katsomaan,
kuinka paljon koulutukseen sisältyy sellaisia
kustannuseriä, jotka mahdollisesti kilpailun
kautta voitaisiin sieltä karsia, eli parantamalla tehokkuutta voitaisiin ehkä saada vähemmällä rahalla enemmän laadukasta koulutusta. Kuinka siinä onnistutaan, sen aika tulee
näyttämään, mutta eduskunta on tämän lain
varsin laajan yksimielisyyden vallitessa säätänyt, ja näin ollen sitä nyt pyritään toteuttamaan. On korostettava, että kyseessä on
arviomäärärahamomentti, jolle momentin
perusteluihin on kirjattu 3,8 miljoonan oppilastyöpäivän käyttöoikeus, ja se tullaan käyttämään. Sen jälkeen, jos rahat eivät riitä,
tullaan hakemaan ylitystä tuolle arviomäärärahamomentille.
Edelleen on useissa puheenvuoroissa kiinnitetty huomiota harkinnanvaraisten määrärahojen vähenemiseen. Varsin voimakkaassa
noususuhdannetilanteessa, jossa Suomi on
elänyt, ja tilanteessa, jossa monilla aloilla ja
alueilla oli työvoimapulaa, ei ole nähty perustelluksi sitä, että harkinnanvaraisilla määrärahoilla ns. tervettä ammattitaitoista työvoimaa sidottaisiin kuntien tai valtion väliaikaisiin työtehtäviin vaan että nämä ihmiset
pyrittäisiin sijoittamaan meidän työvoimapalveluidemme kautta avoimille työmarkkinoille pysyviin työsuhteisiin, jotka ovat ihmisenkin kannalta paljon parempia kuin se,
että on tilapäistoimin työllistetty tehtäviin,
joissa jatkuvasti työsuhteen kesto on kiinni
siitä, kuinka paljon seuraavan vuoden budjetissa on kyseiselle momentille määrärahoja.
On sanottava, että harkinnanvaraisista
määrärahoista muotoutui myös kuntien ja
monien valtion laitosten ja virastojen keino
kiertäen saada normaaliin budjettirahoitukseen kuuluvaa työvoimaa. Tässä suhteessa
korkeasuhdanne antoi mahdollisuuden reivata tilannetta oikeaan suuntaan. Harkinnanvaraisilla määrärahoilla on pyritty turvaamaan se, että pystytään vajaakuntoiset siinä
laajuudessa kuin heitä on julkisen hallinnon
tehtäviin työllistettävissä tällä rahalla työllistämään sekä yrittäjiksi aikoville hoitamaan
ns. starttirahat ja toisaalta pystytään työllisyyslain täytäntöönpanoon liittyviin työnjohtotehtäviin palkattavat ihmiset palkkaamaan. Nämä ovat myös hoitautuneet.
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Kansainvälisestä osasta on vähän irvittykin, että sitä on vähän suppeasti käsitelty. Se
on totta, mutta on sanottava, että niin kauan
kuin Eta-neuvottelut EY- ja Efta-maiden
välillä ovat kesken, olisi vähän turha lähteä
spekuloimaan, mitä siinä ja siinä tilanteessa
mahdollisesti tapahtuu, koska eduskunta ei
omassa lausumassaan sitä edellyttänyt. Toisaalta on myös selvästi eriäviä näkemyksiä,
miten työvoima mahdollisesti tulisi liikkumaan tässä muutostilanteessa. Itse näen tilanteen siten, että mitään suurta työvoiman
liikkumista ei tapahdu Euroopan talousalueen puitteissa. Sen sijaan avoin kysymys
on se, miten mahdollisesti siinä tilanteessa,
että siirtolaisuutta tapahtuu, sitten menetellään, ja se liikkuminen saattaa olla paljon
suurempaa, mutta sitäkään ei ole haluttu
spekuloida sen enempää.
Haluan lopettaa vastauspuheenvuoroni toteamalla työmarkkinoiden toimivuudesta yhden asian. Kun ed. Vistbacka erityisesti
kysyi, miksi hallitus on tavallaan vähätellen
suhtautunut työllisyyslakiin, siihen ei ole
vähätellen suhtauduttu vaan kylmän harkitsevasti ja kriittisesti. Tässä suhteessa toivon
keskustelun jatkuvan saman henkisenä, koska näen, että työllisyyslailla on kiistatta ollut
hyvät vaikutuksensa erityisesti pitkäaikaistyöttömien eli ns. ongelmatyöttömien työllistämiseen ja nuorten työllisyyden hoitamiseen
sekä työvoimapalveluiden tehostamiseen. Samalla tämä laki saattaa pitää sisällään sellaisia elementtejä, jotka ovat jäykistämässä
suomalaisia työmarkkinoita, mitä on jatkossa hyvin kriittisesti arvioitava. Siinä suhteessa ei ole pyritty ylisanoin maalaamaan tilannetta, vaan sanomaan suurin piirtein tilanne
sellaisena kuin se on.
Ed. V ä i s t ö (vastauspuheenvuoro ): Arvoisa puhemies! Ministeri mainitsi, että työllisyys on ollut erittäin hyvä tämän hallituksen aikana. Näin todella on. Vaihtotaseen
vaje on kuitenkin huolestuttavasti kasvanut,
ja voidaan sanoa, että hyvää työllisyyttä on
ylläpidetty elämällä velaksi. Tässä suhteessa
on pelättävissä, että laskun maksun aika
tulee ja se heijastuu hyvin voimakkaasti toki
myös työllisyyteen ja ennen muuta niillä
alueilla, missä työllisyys tälläkin hetkellä
korkeasuhdanteen nyt ollessa päättymässä
on heikoilla.
Olen arvoisan ministerin kanssa aivan

samaa mieltä siitä, että pysyvän työllistämisen tavoitteen on oltava ensisijaisena. Ei tule
toimia niin, että työllistämisvelvoite täytetään keinotekoisesti, vaan tavoitteena toki
tulee olla pysyvä työllistäminen: yritystoimintaa ja elinkeinotoimintaa, niiden toimintaedellytyksiä, parantamalla luoda työpaikkoja.
Oli ilahduttavaa kuulla, että työvoimapoliittisen koulutuksen hankintaohjeet on vihdoinkin lähetetty ministeriöstä työvoimapiireihin. Nyt kuitenkin tilanne on jo sikäli
myöhässä, että koulutustarjousten pyyntö
kestänee pari viikkoa, vastausten antaminen
pari viikkoa, ja kun oppilashankintaan pitäisi esimerkiksi aikuiskoulutuskeskuksissa varata pari kuukautta aikaa, niin tässä suhteessa ollaan jo aika lailla myöhässä. Eduskunnasta työvoimapoliittista aikuiskoulutusta
koskeva lakiehdotus valmistui kevätistuntokaudella, ja sosiaalivaliokunnassa olimme
tuolloin jo sitä mieltä, että sen toteutuksen
aika jää liian lyhyeksi.
Ed. Kankaanniemi (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Ministeri Puhakka arvioi meidän puheenvuorojamme, mm.
minun puheenvuoroni sisältöä, siltä osin, että
se ehkä vähän laveasti kosketteli näitä kysymyksiä, joita selonteon otsikko antaisi keskustelun aiheeksi. Kuitenkin totean, että
selonteko aika monelta osin toteaa, että ei
vielä osata sanoa. Jos tältä pohjalta käydään
keskustelua, niin ei siitä kovin hedelmällistä
ehkä tule. Mielestäni hedelmällisempää on
katsella koko työvoimapoliittista kenttää,
asioiden kokonaisuutta, ja katsoa, minkälaista kehitystä on edessä, ja ilmoitella mielipiteitä siitä ja varautua tuleviin tapahtumiin.
Tulevaisuus on tärkeämpää kuin menneisyys.
Sitten näistä muutamista asioista.
Ensinnäkin harkinnanvaraisista työllisyysrahoista toteaisin, että esimerkiksi KeskiSuomen työvoimapiirissä niiden määrää on
pidetty kyllä erittäin tärkeänä tässäkin tilanteessa, eikä voi yhtyä siihen, että niitä käytettäisiin kiertäen kovinkaan paljon. Toki
sellaistakin tapahtuu, en kiellä, mutta ne
ovat joustavia ja tehokkaita, ja niitten tarve
on jatkuvasti hyvin merkittävä, ja ainakin
oma työvoimapiirini todella pitää niitä tärkeänä.
Usein on niin, että asuntopula ja työvoimapula kulkevat käsi kädessä. Kun ministeri
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totesi, että työvoimapulan vallitessa monilla
alueilla maassamme ei ole järkevää käyttää
harkinnanvaraisia määrärahoja jossakin
muualla. Tämä perustelu ei oikeastaan riitä
juuri sen tähden, että esimerkiksi asuntopula
ja työvoimapula ovat rinnakkain ja ihmisille
pitäisi kotiseudullaan pystyä järjestämään
työtä, ja harkinnanvaraisilla varoilla se voidaan tehdä.
Työvoimapoliittisen
aikuiskoulutuksen
osalta sanoisin, että hallitus ilmeisesti oli
hieman hidas tai sitten pani tavoitteeksi liian
nopean voimaantulon. Minun mielestäni
eduskunta ja sosiaalivaliokunta käsittelivät
jopa liian nopeasti tämän suuren uudistuksen. Olisi pitänyt voida paneutua vielä paremmin keväällä siihen kuin mihin aika antoi
myöden. Mutta toivotaan, että se on hyvä
järjestelmä. Pidän sitä tärkeänä.
Ed. P u 11 i aine n (vastauspuheenvuoro ):
Arvoisa puhemies! Ymmärsin, että ministeri
Puhakka on sitä mieltä, että työllisyyslain
19 §:n mukaisia alueellisia työllistämisvelvoitteita pitäisi kehittää siten, että luodaan,
niin kuin hän sanoi, pysyviä työpaikkoja.
Olen tässä aivan samaa mieltä hänen kanssaan.
Kuitenkin olennaista on se, mitä tarkoitetaan pysyvällä työpaikalla. Tarkoitetaanko
sillä sitä, että ruvetaan luomaan kokonaan
uusia työpaikkoja kokonaan uusien ideoitten
pohjalta perustamalla uusia yrityksiä, vai
toimitaanko niin, että olemassa olevia yrityksiä, joiden rahoitusrakenteessa on heikkouksia, pyritään parantamaan riskirahoitusosuudella, jolloin niistä tulee terveesti toimivia ja
taloudellisesti kestäviä yrityksiä? Olisin hartaasti toivonut, että arvoisa ministeri tarkentaisi äskeistä kannanottoaan sillä, mitä hän
tarkoittaa mainitulla kannanotonaan ja sisältyykö siihen riskirahoitusparantamisoperaatio.
Ed. Rajamäki (vastauspuheenvuoro):
Arvoisa puhemies! Työllisyyslaki on osoittanut toimivuutensa, ja nyt työllisyystilanteen
heiketessä on erityisesti syytä korostaa riittäviä määrärahoja ja harkinnanvaraisten
määrärahojen lisäämistä ja riittävyyttä. Samalla, kun ministeriölle on annettava tunnustusta työvoimapoliittisten keinojen monipuolistamisesta, soisi jatkoa seuraavan myös
työttömyysturvalain sisällön pohdinnan suh-
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teen. Eikö olisi aika nostaa koulutus- ja
työlinja enemmän etusijalle sen soveltamisessa?
Nyt on nähtävissä, että paikkakuntakohtaisesti tulee varsin rajuja työllisyyden romahduksia varsinkin silloin, kun suuret yritykset kokevat voimakkaita työpaikan menetyksiä tai konkursseja. Silloin tietysti työllisyyskoulutuksen ja kuntoutuspanostusten
ohella tulee kyllä vakavasti mieleen ihan
paikkakuntakohtaisia asioita omia paikkakuntiakin miettien: Eikö myöskin työttömyyseläkelain ja sen ikärajan joustavammalla
tulkinnalla voitaisi reagoida pahimmissa tapauksissa varsinkin silloin, kun työttömyys
kohtaa iäkkäämpiä naisia, joiden työllistäminen on muutoinkin käytännössä mahdotonta
näillä alueilla? Eli toivoisi tältä osin myöskin
joustavuutta, ettei oltaisi kovin sokeita ja
jäykkiä näiden ikärajojen soveltamisessa
myös eläkepuolella.
Ed. Steni us-Ka ukon en (vastauspuheenvuoro ): Arvoisa puhemies! Ministeri Puhakka puolusteli tätä työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen toimeenpanoa ja vetäytyi
eduskunnan taakse, että täällä on vielä lakiesitys käsittelyssä. Se on sosiaalivaliokunnassa, ja kokoomuksen rouvat ovat jarruttaneet,
ettei se ole mennyt eteenpäin. Me olemme
puolestamme olleet valmiit siihen, että se
saatettaisiin valiokunnasta valmiiksi.
Mutta ongelma ei ole tässä laissa, vaan
ongelma on siinä, että määrärahoja ensi
vuodelle ei ole riittävästi. Tietoni perustuvat
viime maanantaina Pirkanmaan kansanedustajien vierailun aikana saatuihin tietoihin.
Siis olimme vieraina Hämeen työvoimapiirissä, ja tilannetta luonnehdittiin lähinnä katastrofaaliseksi tässä vaiheessa, nimenomaan
tärkein syy on, että määrärahoja ei ole
riittävästi ensi vuodelle luvassa.
Ministerin selitys, miksi harkinnanvaraisia
määrärahoja ei ole lisätty taikka miksi niitä
on supistettu, oli todella ontuva. Ministeri
itse, niin kuin sanoin, on toistanut täällä
työllisyyslain marssijärjestyksen. Ensin on
käytettävä kaikki muut keinot, ja viimeisenä
vasta tulevat velvoitteet. Mutta hallitushan
on edennyt puuhun latvan kautta. Eikä tässä
ole kysymys siitä, että harkinnanvaraisilla
rahoilla pelkästään tervettä, ammattitaitoista
väkeä työllistetään. Nämä määrärahat on
myös tarkoitettu niiden henkilöiden työllis-
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tämiseen, joilla myöhemmin velvoite tulee
täyteen. Juuri sen takia, ettei aina jouduttaisi
siihen, että vasta viime hetkellä työllistetään,
näitä tarvitaan.
Erityisesti vajaakuntoisten osalta, niin
kuin totesin, Uudellamaalla ja eräissä muissa
työvoimapiireissä vajaakuntoisten asema on
heikentynyt juuri sen takia, että harkinnanvaraisia määrärahoja ei ole. Toivoisin, että
ministeri antaisi vähän paremman selvityksen
tähän asiaan. Muutenkin olisin toivonut
kommentteja niistä konkreettisista ehdotuksista, joita esimerkiksi toin esille, mutta
minkäänlaista kommenttia niihin ei kuulunut.
Ed. P. Lahtinen (vastauspuheenvuoro ):
Arvoisa puhemies! Ministeri puheenvuoronsa
alkuosassa totesi jotenkin siihen tyyliin, että
työttömyyden ja laman oloissa haetaan ratkaisuja ongelmiin, jotta työnantajat pärjäisivät jatkossakin. Tulee sellainen kuva, että
työnantajia tuetaan, on maassamme sitten
korkeasuhdanne tai lama. Tästä saa vähän
sellaisen kuvan kuin maatalousratkaisuissa,
joissa satoi taikka paistoi, niin aina valtio
maksaa. Tässä tulee vähän samanlainen
kuva, että työnantajat voivat nyt menetellä
samalla tavalla ja aina on valtio maksumiehenä.
Miksi ei työntekijöitten etuja turvattu silloin, kun korkeasuhdanteen aika meillä oli,
joka nyt on päättymässä ja jona aikana
työnantajat menettelivät täysin villisti ja ovat
nyt johtaneet työntekijät epävarmuuden tilanteeseen juuri työttömyyden osalta? Eikö
nyt pitäisi ministerinkin mielestä lisätä työllisyystukea työvoimapiireihin eikä suinkaan
supistaa?
Ed. Ala-Harja (vastauspuheenvuoro):
Arvoisa puhemies! Ed. Stenius-Kaukoselle
vastaisin, että hän on aivan oikeassa, että
työllisyyskoulutuslaki on vielä sosiaalivaliokunnassa sen takia, että sen valmistelu on
edennyt vähän eri tavalla kuin yleensä työllisyyslakien. Tätä ei olekaan valmisteltu kolmikantajärjestelmän puitteissa niin kuin
muut lait. Tämähän selvisi vasta valiokunnassa, ja siitä nousi ristiriita esiin. Lain
valmistelua on nyt jatkettu ja kinastelevat
osapuolet ovat asioita selvitelleet. Siinä mielessä emme ole voineet lakia viedä eteenpäin.
Kysymys on lähinnä työllisyyskoulutuksen

määrärahojen hallinnollisista kuluista, kuka
ne maksaa. Toivottavasti asia selviää niin,
että voimme viedä lain eteenpäin.
Muuten ihan vastaisin vielä: Mielestäni
työllisyyslaki on onnistunut hyvin nuorten
kohdalla erikoisesti. Aikaisemminhan tapahtui sillä tavalla esimerkiksi, että osa ammattikouluissa olevista nuorista jätti koulun kesken ja siirtyi työttömyyskortistoon asuen
kotona ja nauttien työttömyysrahaa. Tämä
epäkohta alle 20-vuotiaiden kohdalla on nyt
korjaantunut työllisyyslain myötä, koska
nuoret menettävät työttömyystuen, elleivät
he hakeudu joko koulutukseen taikka työhön, joten tämä on työllisyyslain hyviä saavutuksia.
Työministeri Puhakka: Rouva puhemies! Muutama kommentti vielä tähän keskusteluun.
Ed. Väistö totesi, että hyvä työllisyys on
ylläpidetty elämällä yli varojen. Valtiontalouden kannalta tarkastellen valtiontaloutta on
pyritty korkeasuhdanteen aikana parantamaan niin, että sillä on myös mahdollisesti
alenevan suhdanteen aikana varaa elvyttävään politiikkaan.
Mutta sen sijaan yksityisessä taloudessa,
oli sitten kysymys yrityksestä, yhteisöstä tai
yksittäisestä kansalaisesta, on kyllä tapahtunut varmasti yli varojen elämistä. 80-luvulla
kulutushyödykkeitten tuonti kasvoi 140 prosentilla, kun investointihyödykkeitten tuonti
kasvoi vajaalla 40 prosentilla. Se kertoo,
miten meillä on käytetty varoja. Mutta toisaalta on sanottava, että samanaikaisesti,
kun on eletty yli varojen, Suomessa investointitoiminnan osuutta lyötiin laimin teollisuudessa varsin paljon, mistä nyt osaltaan
maksetaan.
Vielä puutun työvoimapoliittiseen aikuiskoulutuslakiin. Kun väitetään, että ei ole
rahaa, niin olen käynyt työvoimapiirejä läpi
aivan varmasti yhtä monta kuin ed. SteniusKaukonen tai ed. Väistö ja olen myös saanut
informaation ja pyrkinyt näille kertomaan,
että olemme ensi vuoden budjetissa budjetoineet opetusministeriön pääluokkaan nykyisille ammattikurssikeskuksille, tuleville aikuiskoulutuskeskuksille, 30 prosenttia määrärahoja näiden kiinteitten menojen hoitamiseen
ja sitten ostopalveluun määrärahat työministeriön pääluokkaan, kun ne aikaisemmin
olivat yksinään opetusministeriön pääluokas-
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sa. Kun ne pannaan yhteen, niin sieltä löytyy
loppusumma, joka on kasvanut äsken mainitsemani 12 prosenttia. Tässä suhteessa rahaa on enemmän kuin tänä vuonna ja
koulutusmääriä ei ole nostettu. (Ed. SteniusKaukonen: Miten määrärahat jakautuvat eri
piireille?) Ei ole mahdollista, että tämän
perusteella voitaisiin tehdä se johtopäätös,
ettei koulutusvelvoitteita voida hoitaa. Kun
ollaan tilanteessa, jossa ei ole yhtään tarjousta yhdeltäkään koulutuksen tuottajalta ilmeisesti käytössä työasiainhallinnolla, niin piiripäälliköt ja piirit ovat ennakoimassa tilannetta, niin että veronmaksajien rahoja pitäisi
jakaa vapaammin kuin todellisuus edellyttäisi. Siinä suhteessa minä vastaan hallinnon
virkamiesten käyttäytymisestä eli älkää olko
huolissanne.
Mitä tulee ed. Pulliaisen kysymykseen,
mitä minä pysyvillä työpaikoilla tarkoitin,
niin halusin nimenomaan sanoa, että on
haettava kaikki keinot. Keran riskirahaston
perustaminen on avaus riskirahoituksen
suuntaan. Sitä on nopeasti kehitettävä niin,
että sillä on todellista merkitystä. Mutta
vastaavasti myös uusien, innovatiivisten
ideoiden toteuttamiseen pitää olla varoja
noilla alueilla eli kohdentaa niitä resursseja,
joita meillä on käytössä, mahdollisesti siten,
että synnytetään uusia pysyviä työpaikkoja,
jotka luovat muunkin vaurauden kehittymisen näillä alueille. Sen sijaan tukityöllistäminen, niin hyvä kuin se yksilön kannalta on,
on useimmiten korvaavaa toimintaa, joka
pysyäkseen yllä vaatii jatkuvaa veronmaksajien panostusta, eikä ihminen saa pysyvää
työpaikkaa sitä kautta.
Ed. Rajamäki kysyi työttömyysturvan ja
koulutuksen etusijalle asettamisesta. Nythän
on aikuiskoulutuksen osalta tehty hyvin merkittäviä, laajakantoisia uudistuksia tämän
hallituksen aikana. Itsekin olen samaa mieltä, että työttömyysturvaa edullisempia tulisi
olla aikuiskoulutuksen sosiaalipoliittisten ja
koulutukseen liittyvien etuuksien, jotta ihmiset hakeutuisivai työttömyysturvana olemisen sijasta koulutukseen. Tähän suuntaan
mm. erorahajärjestelmän uudistus on tehty,
ja on varmaan tarvetta jatkossa edelleen
asiassa edetä samalla tavalla.
Itse työttömyyseläkeikärajaan en olisi halukas puuttumaan varsinkaan sen jälkeen,
kun Kallion sopimukseen perustuen tehtiin
työttömyysturvalain muutos, jossa työttö-
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myyspäiväraha yli 55-vuotiaalle työttömälle
juoksee katkeamattomana 60 ikävuoteen
saakka, jolloin joustavuutta työmarkkinoidenkin kannalta tässä asiassa on olemassa.
Ed. Stenius-Kaukonen ei ollut tyytyväinen
sanomaani harkinnanvaraisien määrärahojen
kohtelusta. Kun työministeriö on osaltaan
harkinnanvaraisia määrärahoja budjetoinut
vuosittain ja omaa budjettiesitystään rakentanut, lähtökohtana on ollut se, että vajaakuntoisten työllistäminen hoidetaan sillä tasolla kuin se on aina edellisenä vuonna ollut
ja vastaavasti huolehditaan ns. starttirahoista
ja toisaalta työllisyyslain työnjohtotehtävien
hoitamisesta. Tässä suhteessa selitykseni on
hyvin aukoton.
Kun sanoin, että noususuhdanteessa on
perusteltua, että hyvä, ammattitaitoinen työvoima pyritään ohjaamaan avoimille työmarkkinoille, niin sekin on varmasti hyväksyttävä peruste. En usko, että ed. SteniusKaukonen tässä asiassa on eri mieltä kanssani. On tärkeätä, että ne teolliset toiminnot,
joilla kansallista hyvinvointiamme rakennetaan, pyörivät mahdollisimman täysitehoisesti, jotta pystytään pitämään mm. hyvää
sosiaaliturvaa yllä. Tässä mielessä en näe
mitään ristiriitaa sanomassani.
Ed. P. Lahtinen peräänkuulutti, miksei
työntekijäin etuja ole turvattu. Tällaista demagogiaa me voimme jatkaa, mutta varmaan
ed. P. Lahtinen tietää jo lähinaapureissa
olevista esimerkeistä, että hyvin toimiva ja
menestyvä yritys on pysyvän työllistymisen
ja kansallisen hyvinvoinnin perusta, jolle
näkyy muuallakin oltavan rakentamassa yhteiskunnan perusrakenteita. Tässä suhteessa
Suomessa on näin toimittu ja luulen, että se
on kansallisen hyvinvointimme tulevakin perusta. Täytyy pitää huolta siitä, että meillä
on toimiva yritystoiminta, joka työllistää,
pystyy maksamaan palkkaa ja hoitamaan
niitä velvoitteita, joita yhteiskunnalla on.
Ed. Stenius-Kaukonen (vastauspuheenvuoro ): Arvoisa puhemies! Se, mitä ministeri sanoi työvoimapiirien henkilökunnan
toimista, pakottaa minut vielä pyytämään
uuden vastauspuheenvuoron. Määrärahoja
on jaettu työvoimapiireittäin, ja jos kokonaisuus kasvaa, niin se saattaa silti merkitä sitä,
että sellaisissa työvoimapiireissä, joissa tarve
on suuri, kuten Hämeen työvoimapiirissä,
rahat eivät kuitenkaan ole riittävät. Niin
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kuin puheenvuorossani sanoin, nimenomaan
koulutus on paras tapa pyrkiä pysyvään
työllistämiseen. Tässä mielessä juuri siihen
pitäisi lisääntyvästi suunnata varoja.
Meille on annettu konkreettiset luvut siitä,
mitä alustavissa suunnitelmissa on Hämeen
työvoimapiirille osoitettu ja mitä on niissä
laskelmissa, joita työvoimapiiri on tehnyt.
Nythän uusi laki vaatii, että työvoimapiirissä
tehdään suunnitelma koulutuksesta. Työvoimapiiri on käyttänyt tähän runsaasti aikaa ja
tehnyt sen huolella. Jos nyt, niin kuin puheenvuorossani sanoin, ei näitä varoja osoiteta, niin koko suunnittelutyö, mikä on
tehty, on aivan hukkaan heitettyä. Mielestäni
on varsin ikävä se sävy, millä ministeri
äskeisessä puheenvuorossaan suhtautui työvoimapiireissä tehtyyn työhön. Varoja ei ole
osoitettu riittävästi. Niillä ei pystytä hoitamaan näitä asioita.
Harkinnanvaraisista määrärahoista ei ministerin selitys vieläkään tyydyttänyt. Muistutan vain siitä, että marssijärjestyksen piti
olla toinen. Nyt on yhteensä 452 miljoonaa
velvoiterahoja poistettu tältä vuodelta, joten
siellä olisi jo ollut rahoja käyttää harkinnanvaraisiin tarkoituksiin. On pakko toistaa
vielä kerran, että maassa on alueita, joilla
vajaakuntoisten työllistäminen on heikentynyt, ja koko maassa vajaakuntoisten työttömyysjaksot ovat pidentyneet, koska ainoastaan velvoiterahoja käytetään tähän. Tämä ei
vastaa sitä, mitä me olemme eduskunnassa
esittäneet.
Ed. Kautto: Arvoisa puhemies! Työ on
suomalaiselle arvokäsite. Tunnearvoltaan se
kuuluu samaan sarjaan kuin koti, uskonto ja
isänmaa. Meidät niputetaan erilaisissa tutkimuksissakin sen mukaisesti, mitä ammattia
edustamme ja mikä on sen mukainen tulotasomme. Loppupäätelmä on, että mitä korkeamman koulutuksen vaativa ammatti, sen
fiksumpi ihminen ja sitä korkeampi tulotaso
eli sosiaalinen asema ja päinvastoin. Sosiaalisen asemamme mukaisesti mitataan asumistamme, elintapojamme, terveyttämme, lastemme mahdollisuuksia, tulevaisuuttamme,
jopa todennäköistä kuolinsyytäkin jne. eli
meitä ihmisenä niin sisältä kuin päältä. Tässä
perusasetelmassa emme juuri eroa säätyjen
aikakaudesta. Meillä on kastijakomme, jossa
työttömät luetaan kastittomiin.
Samaa tunneperäistä arvoasennoitumista

on vielä paljon jäljellä suhtautumisessamme
yhteiskunnan palveluihin ja niiden kehittämiseen. Siitä on yhtenä esimerkkinä asennoituminen työvoimapalveluihin. Yhä vieläkin
työvoimatoimisto koetaan paikkana, johon
on mentävä, jos ei muutoin onnistuta. Sitä
kuvaa osittain on myös selonteon lausumassa. "Merkittävimmät työvoiman kysyntään
ja tarjontaan vaikuttavat toimenpiteet eivät
kuulu työministeriön toimialaan, vaan muuhun yhteiskuntapolitiikkaan." Työtä siis olisi, mutta ei kaikkia tarvittavia työkaluja. Se
myös osittain heijastuu työllisyyslain toimeenpanosta, tuloksista, johtopäätöksistä ja
kehittämistarpeista.
Tavoite "työvoimapoliittisilla toimilla tulee edistää työvoiman kysynnän ja tarjonnan
ammatillista ja alueellista sopeutumista työttömyyden torjumiseksi ja työvoiman puutteen ehkäisemiseksi" on hyvä työmääritelmä.
Huomattava osa tilastokirjauksista johtuu
kuitenkin siitä, että työvoima ja työpaikat
eivät kohtaa joko rakenteellisesti tai alueellisesti. Yhteiskunnan muilla sektoreilla, mm.
koulutus- ja aluepolitiikassa, ei ole täysin
osattu varautua tämän päivän tilanteeseen ja
haasteisiin. Myös täyttämättömät työpaikat
tulisi lukea epäonnistumiseksi siinä missä
työttömyyskin.
Työvoimatoimistoon voi työttömäksi hakeutua 17-64-vuotias työkykyinen kansalainen. Tavoitteena on oltava, että jokaista
työtöntä pitää kohdella yksilönä ja miettiä
siltä pohjalta hänen mahdollisuuksiaan.
Mutta karkeasti jaettuna tuntuu, että 1730-vuotiailla, noin 30---50-vuotiailla ja noin
50---64-vuotiailla on eri tavoin painottuneita
syitä työttömyyteen ja erilaisia asenteita työhön. Niitä analysoimalla voisi saada viitteitä
kehittämistarpeista.
Varsinkin nuoret pitävät työn sisältöä tärkeämpänä kuin työstä maksettavaa palkkaa.
Teollisuus saa todella käyttää hyväkseen
mainonnan kikat houkutellakseen nuoria
alalle, kun samanaikaisesti meneviin mainonnan, markkinoiden ja kauneuden ammatteihin on tulijoita enemmän kuin tarvetta.
Mielestäni tämä ongelma liittyy kuitenkin
pitkälti koulutukseen. Hyvin harva nuori
tietää vielä 14--20-vuotiaana, mitä haluaa
tehdä. Nuorten kohdalla koulutuksen, oppisopimusten ja joustavien työkokeilujen on
oltava lähtökohta. En myöskään ymmärrä
sitä, että koulutettuja nuoria on työttömyys-
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kortistossa tai koulutusta vastaamattomassa
työssä jossain päin Suomea, jos toisella
puolella on huutava tarve hänen työpanoksestaan. Näissä tapauksissa törmätään
useimmiten jälleen yhteiskunnan muuhun
sektoriin: asuntopolitiikkaan. Yksi syy on
myös se, että ammatillisessa koulutuksessa ei
ole riittävästi varauduttu ammattirakenteiden muutoksiin ja alueellisiin painotuseroihin. Koulutuksen onkin jatkossa kuljettava
nykyistä paremmin käsi kädessä työpaikkatarjonnan kanssa.
Tämän päivän 30--50-vuotiaat ovat ehkä
se ryhmä, joka eniten kyselee, mihin on
kadonnut työn ilo, ja potee stressiä ja burn
outia tehdystä ja tekemättömästä ja lipsahtaa
pahimmassa tapauksessa työelämän ulkopuolelle joko sairaana, kestojuoppona ja/tai
perheestä ulos nostettuna asunnottomana.
Työn sisältö, osallistumis-, koulutus- ja etenemismahdollisuudet sekä mahdollisuus työn
vaihtoon ovat näille ihmisille parasta ennalta
ehkäisyä työttömyyden suhteen. Usein 30
ikävuoden molemmin puolin on myös tärkeä
merkitys sillä, että työ soveltuu perheen
tarpeisiin. Hyvillä päivähoitopalveluilla, kohtuuhintaisilla asunnoilla, joustavilla työajoilla ja ammatin raskauden korvaavana palkalla saataisiin täytettyä mm. moni nyt avoinna
oleva sosiaali- ja terveydenhuoltotoimen työpaikka.
Eläketurvakeskuksen hiljattain tehdyn tutkimuksen mukaan 50 vuotta täyttäneet pitävät nykyistä vanhuuseläkeikärajaa liian korkeana. Samanaikaisesti kuitenkin lääkärit
ajoittavat varsinaisen vanhuuden alkamisen
kymmentä vuotta myöhemmäksi eli 75 ikävuoden tienoille. Työn lopettaminen, eläke ja
vanhuus eivät enää kuljekaan käsi kädessä.
Vakuutusyhtiöt ovatkin keksineet uuden oivallisen markkinaraon: varhaiseläkkeet.
Samainen yli 50-vuotiaita koskeva tutkimus kertoi myös sen, että he olisivat valmiita
jatkamaan työelämässä, jos työtä kevennettäisiin. Tässä ikäryhmässä on vielä paljon
ihmisiä, jotka ovat tehneet todella pitkiä
päiviä ja raskaita töitä. Lisäksi he ovat
joutuneet uuden teknologian haasteisiin ilman kunnon koulutusta. Heidän kanta- ja
olkapäilleen ryskyttävät myös ns. suuret ikäluokat. Jälleen on syytä kysyä: Ovatko yhteiskunnan muut sektorit, koulutus, varhaiskuntoutus jne., osanneet vastata työelämän
haasteisiin?
264 200305Y
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Selonteossa on lähdetty rehellisestä perusasetelmasta. Siinä on todettu, että lain voimassaoloaika on ollut lyhyt ja sitä on leimannut taloudellinen noususuhdanne. Nyt
sen sijaan olemme ennusteiden mukaan menossa laskusuhdanteen aikakauteen, joka
asettaa työllistämisvelvoitteet uudelle koetukselle. Vuosikymmenen lopulla meillä on
kuitenkin edessä voimakkaan ikärakennemuutoksen seurauksena yhä pienenevät työikäisten ikäluokat. Siksi mielestäni nyt saatuja kokemuksia on syytä analysoida tarkasti
etenkin niiden alueiden osalta, joilla on ollut
työvoimapulaa. Me voimme ottaa virheistä
oppia tulevien vuosien haasteita varten.
Arvoisa puhemies! Hallituksen selonteon
johtopäätökset ja kehittämistarpeet antavat
hyvät raamit jatkotyölle. Henkilökohtaisesti
toivoisin, että jatkossa lisäpainoarvoa annetaan työttömyyden torjunnan ohella työvoiman puutteen ehkäisemiselle. Tulevaisuuden
työvoimatoimistojen tulee olla myös työmarkkinoilla ensimmäinen eikä vihoviimeinen vaihtoehto. Työvoiman kysyntään ja
tarjontaan liittyvät tekijät on sidottava nykyistä kiinteämmin muuhun yhteiskuntapolitiikkaan.
Ihmisen elämänkaaren ja työelämän yhdentymisen muutosta on kuvattu lauseella:
"Hallitun ajan yhteiskunnasta yhteiskuntaan,
joka kieltää ajan." Minä ymmärrän sen niin,
että tulevaisuudessa ammattirakenteet ja eri
ammattien määrälliset tarpeet muuttuvat nopeasti ja vaikeasti ennakoitavasti ja että
työltä vaaditaan ominaisuuksia, jotka eivät
painotu työvuosiin, kestoon tai aikaan, vaan
jotka painottuvat työn sisältöön, sen joustavuuteen ja mielekkyyteen.
Arvoisa puhemies! Näen, että hallitun ajan
yhteiskunta on jo mennyttä aikaa.
Ed. A 1a- Harja (vastauspuheenvuoro ):
Arvoisa puhemies! Ed. Kautto mainitsi, että
koulutettujen nuorten pitäisi hakeutua toiselle paikkakunnalle, jos siellä on työtä. Olen
aivan samaa mieltä. Meillä tuijotetaan aivan
liian paljon siihen, että työn täytyisi olla
koti paikkakunnalla. Olen sitä mieltä, että jos
osa nuorisosta, koulutettu nuoriso, veivoitetaan tähän, niin yhtä hyvin muun väestön,
jokaisen, jolla on ammattitaitoa eikä työpaikkaa, pitäisi voida hakeutua sellaiselle
paikkakunnalle, jossa on työtä, eikä sidota
häntä kotipaikkakuntaan ja työttömyystur-
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van varaan, jos hänellä on halua muuttaa.
Toinen asia, johon täällä puututtiin, ovat
juuri nämä työttömät, jotka eivät olekaan
oikeastaan työllisyyshallinnon käytössä elikkä heistä ei saada millään työvoimaa. Tilastojen mukaan tällainen osa työttömyyskortistoissa olevista on noin 14 prosenttia, ja
suurin osahan heistä on sosiaalisesti kyvyttömiä, eli he ovat alkoholisteja tai muuten
syrjään siirtyneitä. Senpä takia meidän työttömyystilastojamme ei saada koskaan sellaisiksi, että oltaisiin nollatyöttömyydessä.
Nämä henkilöt ovatkin aivan väärällä paikalla, kun he ovat työttömyyskortistossa.
Heidän sosiaaliturvansa pitäisi varmistaa esimerkiksi toimeentuloturvan kautta, mikäli
heille ei saada työttömyyseläkettä ja sitä
kautta toimeentuloa, ja myös näitä alkoholisteja pitäisi pyrkiä kuntouttamaan.
Ed. Jokinen: Herra puhemies! Työllisyyslain heikkoudet käytännössä ovat kokonaan toista luokkaa, kuin ministeri eduskunnan puhujapöntöstä esitteli.
Erityisen suuren ongelman aiheuttaa edelleen lain vaikutus eläketurvaan. Jos laki
turvaakin työnsaannin oikeuden, se samalla
saattaa ratkaisevasti alentaa jo lähellä eläkeikää olevan eläketurvaa. Olisi jo aika tässä
yhteydessä selvittää se tuhansia suomalaisia
tänäkin päivänä kipeästi koskettava eläkeetujen karsinta, joka on tätä kautta ja lain
avulla tapahtunutta ansiotason laskua ja
joka jatkuu entisellään. Kun ammattityöntekijä on ollut yhtäjaksoisesti ansiotyössä korkeampipalkkaisena 30:kin vuotta, koko suurimman osan työajastaan, niin jos hän kuitenkin joutuu työttömäksi, niin tämän seurauksena ansiotaso laskee, jos näitä tilapäisiä
työsuhteita vielä saa. Nämä lasketaan sitten
mukaan ja näiden avulla myöhempikin eläketulo jää pienemmäksi kuin edellyttäisi oma
normaali ammattityö.
Työ on miehen ja naisen kunnia, sanoi
täällä ed. Rantanen aloittaessaan puheenvuoronsa. Joskus tuntuu, että sosialidemokraatit tässä talossa eivät lainkaan tunne sitä
todellisuutta, joka maassa vallitsee. Kaavoja
voidaan kyllä piirrellä ed. Rantasen taidolla
ja vaikka minkälaisia.
Jos työttömyys onkin vähentynyt viime
vuosina, ei se suinkaan ole nykyisen hallituksen aikaansaannosta, vaan yleisen tilanteen
aikaansaamaa. Tosin tälläkään hetkellä ei

kaikilla aloilla ole täystyöllisyyttä. Erityisesti
mm. naisvoittoiset tekstiilialan yritykset ovat
lisänneet työttömien määrää tämänkin vuoden aikana. Mikä firma on tehnyt konkurssin, mikä siirtynyt muille maille, sinne missä
palkat ovat vieläkin huonommat. Työllisyyden säilymisestä nykyisellään ei ole mitään
takeita, joten juuri tälle alueelle on kiinnitettävä vakavaa huomiota.
A- ja b-sektoreihin jakautuminen on myös
vakava uhkatekijä. Naiset ovat tässä maassa
yhä selkeämmin ja useammin b-joukossa.
Tuloerojen kasvaminen on viime vuosina
ollut huolestuttavan suurta. Jokainen palkkaratkaisu on tätä eroa kasvattanut, eikä
suuntaukselle ole näkyvissä minkäänlaista
muutosta. Vahvat järjestöt ja suuripaikkaiset
ovat tänäkin syksynä olleet vaatimassa kasvavaa osuutta. Sillä suunnalla ei ole minkäänlaista yhteisvastuuta, vastuun häivääkään. Pienipalkkaisten yhteisvastuuta vaaditaan ja edellytetään, että ellei näin tapahdu,
niin he ovat hallitusta kaatamassa ja budjettia sotkemassa. Kun hallituksen taholta niin
monin sanoin ylistetään työllisyyslain vaikutusta hallituspuolueiden edustajien toimesta,
on se turhaa itsekehua, sillä noususuhdannehan tilanteen on korjannut, eivät suinkaan
hallituksen toimet, kuten jo totesin.
Jos nyt joudutaan tilanteeseen, joka oli
1970-luvun suurten työttömyyslukujen aikaan niin Suomessa kuin koko Euroopassa,
ei näillä suurilla puheilla tilannetta korjata.
Aikakautemme 1990-luvulla on jopa entistä
haavoittuvampi. Vaarana on, että viimeisetkin firmat karkaavat pois maasta ja konkurssiaalto lähtee liikkeelle.
1987 työllisyyslaki saatiin aikaan sen taustalla vallinneen työttömyyden perustalta. Sen
jälkeen suhdanteet muuttuivat ja noususuhdanne vaikutti tilanteeseen ratkaisevalla tavalla. Tilanne muuttui monella tavoin. Sitä
seuranneet suuret muutokset Euroopassa
ovat osaltaan vaikuttaneet työllisyyden muutoksiin myös Suomessa ja tulevat ilmeisesti
vaikuttamaan edelleen. Alueelliset näkökohdat ovat edelleen eräs vakavasti varteenotettava tekijä.
Osittain työkykyisten tarpeiden huomioon
ottaminen on myös vakava haaste tämän
päivän Suomessa. Meillä on esimerkiksi liikenteen vammauttamia nuoria jo tuhansia ja
heidän määränsä kasvaa vuosi vuodelta.
Myös muusta syystä vammautuneet ja uudel-
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leen työelämään mukaan pyrkivät ovat suurissa vaikeuksissa. Vaikeuksia lisää huomattavasti myös näitä asioita haitavien virkamiesten ote asiaan. Liian usein ongelman
kanssa kamppaileviin ihmisiin tai heidän
omaisiinsa suhtaudutaan ylimielisen töykeästi, jopa loukkaavasti. Tämä ei ole vähäinen
asia, jolla nujerretaan vaikeuksissa eläviä
ihmisiä tämän päivän Suomessa.
Vajaakuntoisten työllistäminen jatkuvaan
työskentelyyn on ensiarvoisen tärkeää. Esimerkiksi Turun talousalueella epävarmuuden
jatkuminen vuodesta toiseen on herättänyt
erittäin vakavaa huolestumista. Jos tilanne
on saman suuntaineo myös muualla maassa,
on todella aihetta puuttua asiaan sen vaatimalla vakavuudella. Kaiken kaikkiaan kysymys vajaakuntoisten työllistämisestä on
myös mitä parhainta, tehokkainta ja kustannuksiltaan vähäisintä tukea vaativaa sosiaalipuolen vastuuta. Tuottavassa työssä, vaikka osapäiväisessä, ihminen on kokonaan
toisessa asemassa kuin odottaessaan päivien
kulumista asunnossaan. Tämä on myös hyvinvoinnin ja yhteiskunnan parantamisen
kannalta vajaatyökykyisille ja vammaisille
parhainta yhteiskunnan hoitoa.
Työ on ihmisen perusoikeus. Tämä tavoite
ja periaate on nimenomaan vajaakuntoisten
kohdalla vielä tärkeämpää kuin terveiden.
Tästä aiheesta ovat edustajat keskustelun
aikana jo tuoneet esiin runsaasti mielipiteitä
ja painottaneet tarvittavien määrärahojen
välttämättömyyttä. Melkein jokaisessa puheenvuorossa asia on ollut esillä. Kysymys ei
siis ole vähäinen, vaan hyvin kipeänä koettu
eri puolilla Suomea.
Kun jälleen kerran on jaettavana ns. joulurahoja eri tarkoituksiin hallituksen omassa
piirissä, olisi hartaasti toivottava, että valtio
ja hallitus ottavat tämän keskustelun aikana
runsaasti esillä olleen määrärahatoiveen vajaatyöllisten aseman parantamisesta niin vakavasti, että heitä ei heitetä työttömiksi
rahan puutteen johdosta. Sen parempaa joulurahaa tuskin voidaan odottaa eri puolilla
Suomea.
Vajaakuntoisten työllistäminen tilapäisesti
ja lyhyiksi ajanjaksoiksi on todella vaarallista. Työllisyyden katkeaminen tai sen uhka
on heidän kohdallaan sellainen painolasti ja
painajainen, joka olisi poistettava välittömästi. Se heijastuu ei vain hänen läheisiinsä vaan
ympäristöön kaikkialle.
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Työttömien eriarvoistaminen on sellainen
epäkohta, jota vasemmistoliiton taholta on
ankarasti moitittu. Miksi heillä, joilla on
omaisuutta, rahaa ja turvallisuutta, on oikeus saada suurempaa päivärahaa kuin heillä, joilla on suuret asuntovelat, opiskeluvelkoja ja vielä velkaa ruokakauppaankin.
Tämä suomalainen eriarvoisuuden yhteiskunta ei kohtele kansalaisiaan tasa-arvoisesti
edes lainsäädäntöä laatiessaan. Vielä vähemmän on oikeudenmukaisuutta lakeja käytäntöön sovellettaessa. Tämä ilmenee käytännössä juuri eläketurvan osalta mitä karkeimpina epäkohtina. Mitkään valitukset ja oikeuden vaatiminen ei tuo tulosta. Vakuutusyhtiöt taas karsivat tai jättävät etuudet maksamatta jopa täysin selvissä tapauksissa, eikä
tässä auta eläkejärjestöjen kamppailukaan.
Jopa täysin selvissä tapauksissa näitä jätetään korvaamatta.
Olen pitkään vaatinut oikeutta mm. eräälle henkilölle Turusta. Hänen nimensä on
Oiva Suni. Hän tuli autokolarin johdosta
pysyvästi työkyvyttömäksi jo pari vuosikymmentä sitten. Tämän työssä tapahtuneen
onnettomuuden ja lääkärienkin mukaan siitä
aiheutuneen täydellisen työkyvyttömyyden
on tulkittu aiheutuneen jo ennen olleista
tekijöistä myöhemmin vakuutusyhtiöiden
tarkastelussa. Perheen ja kyseisen henkilön
hyvin tuntien tiedän tässä tehdyn törkeää
vääryyttä. Kuinka paljon vastaavia vääryyksiä Suomessa lienevätkään tänä päivänä vakuutusyhtiöt tehneet? Ehkä sittenkin Euroopan neuvoston laintulkitsijat saavat joskus
suomalaiset vakuutusyhtiötkin jonkinlaiseen
vastuuseen. Tämä ei suinkaan ole ainoa
vääryys, johon kuluneiden kahden vuosikymmenen aikana olen oikeutta vaatinut, ja
usein se myös on jäänyt saamatta.
Eläketurva, jonka oletetaan järjestyvän
työelämään tulon myötä, ei ole lainkaan
selvä asia. Onko nykyisessä työllisyyslaissa
tätä puolta ja aluetta millään tavoin parannettu? Eläke- ja vakuutusmaksut kyllä peritään pennilleen, mutta kun tulee korvausten
aika, ei asia ole lainkaan selvä. Oman tuntemukseni perusteella minun on todettava,
että Suomi ei suinkaan ole millään tavoin
oikeusvaltio. Kaukana siitä. Oikeutta täällä
kyllä saavat rikkaat ja hyvätuloiset. Heille
kuuluu jopa täysin maksuton käynti kuntoutuslaitoksissa hoidossa sekä lentäminen niihin ja takaisin.
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Näitä etuja ei ole työttömillä eikä pienituloisilla työelämässä mukana olevilla. Sen
sijaan juuri heidän verotaakkaansa on lisätty, jotta suurituloisille on saatu helpotuksia.
Suurituloiset voivat väittää, että heillä on
sopimuksiin perustuvat oikeudet. Sopimuksia ne todella ovat, mutta kuka maksaa
kulut?
Työllisyyslain työvoima- ja sosiaalipoliittiset vaikutukset eivät näihin epäkohtiin vaikuta. Tuntuu siltä, ettei todellisia ongelmia
hallituksessa tunneta. Näiltä tiedoilta suljetaan silmät ja korvat, kuten tähänkin asti on
tehty. Se, mitä tämän päivän aikana on
tämän asian yhteydessä edustajien toimesta
tuotu täällä esiin, on vakavaa tekstiä, joka
m~nisterin ja hallituksen tulisi ottaa huomiOon.
Ed. T ö r n q v i s t: Herra puhemies! Olisi
tarve vastata monestakin asiasta ed. Jokiselle, mutta luulen, ettei tämä ilta riittäisi
siihen. En aio siis vastata yhteenkään.
Herra puhemies! Meillä kansanedustajilla
tuskin kenelläkään on kokemuksia työttömäksi joutumisesta. Jos eduskuntavaalien
jälkeen ensi maaliskuussa jollakulla olisikin,
olisi meidän toimeentulomme turvattu. Todennäköisesti saisimme ansioon suhteutettua
päivärahaa. Siksi meidän on vähän vaikea
paneutua ongelmiin työttömän ihmisen lähtökohdista käsin.
Me puhumme usein työttömyysprosentista: millainen työttömyysprosentti on eri
paikkakunnilla. Nykyäänhän se taitaa vaihdella 2 ja 9 prosentin välillä. Mutta kun
ihminen joutuu työttömäksi, hän viis veisaa
siitä, paljonko työttömyysprosentti on hänen
paikkakunnallaan. Hänen kohdallaan työttömyysprosentti on täysi 100. Työttömäksi
joutuminen on henkilön itsensä kannalta
usein hyvin vaikea asia. Joutuuhan hän
punnitsemaan elämänsä arvot uudelleen,
miettimään, millä tulee toimeen, miksi ihmiskunta ei enää tarvitse hänen työpanostaan.
Vaarana on ajautuminen muidenkin yhteiskunnan toimintojen ulkopuolelle. Ajatellaan,
että kun ei kerran työpanosta tarvita, miksi
osallistua esimerkiksi järjestö- tai muihin
luottamustehtäviin.
Työllisyyslaki on auttanut monia työttömäksi joutuneita ihmisiä saamaan otteen
uudelleen elämään ja työhön. Katkaiseehan
työhön uudelleensijoittuminen ~ vaikkakin

vain puoleksi vuodeksi ~ sen toimettomuuden ja tarpeettomuuden tunteen, jota työtön
kokee. Eikä työstä saatava palkka ole suinkaan vähäisin asia.
Vastuu työllisyyslain täytäntöönpanosta
on työvoimaviranomaisilla eli piireillä ja
työvoimatoimistoilla. Suurin käytännön vastuu työllistämisestä on kuitenkin jäänyt kuntien harteille, eikä se ole aivan ongelmaton
asia. Vaikka työllistettyjen palkkaukseen ja
sosiaaliturvamaksuihin saadaan kohtuullisesti valtionapua, jää kunnille itselleenkin aikamoinen taloudellinen vastuu ja vastuu myös
työn järjestämisestä.
Kotikuntani kuuluu niihin, joissa on korkea työttömyysaste. Kunta työllisti viime
vuonna yli 200 henkilöä ja aikoo myös
työllistää ensi vuonna. Rahavaroja työllisyyden hoitoon kunta käytti viime vuonna 3,5
miljoonaa markkaa nettona. Siihen on myös
lisättävä työnjohto-, materiaali- matka- ym.
kulut. Ensi vuoden talousarviossa kunnan
netto-osuudeksi on arvioitu 3,7 miljoonaa
markkaa.
Kun kuntien talous on viime vuosina
heikentynyt mm. verotulojen pienentymisen
ja omassa kotikunnassani myös väestötappion johdosta, nousee kysymys: Tekevätkö
valtio, sen virastot ja laitokset, kaikkensa
oman osuutensa hoitamiseksi? Monissa yhteyksissä olen huomannut, että valtiolla on
tehostamisen tarvetta osuutensa hoitamiseksi. Onneksi suuresta työttömyydestä kärsivät
kunnat saavat työllisyysvaroja eri investointeihin, joilla kompensoituu aika suuressa
määrin myös kuntien omavastuuosuus.
Kaiken kaikkiaan tilanne ei ole ongelmaton kuntien eikä valtion kannalta. Molemmille on asetettu paineita ja velvoitteita
henkilöstömäärän supistamiseksi. Kuinka
kunta voi esimerkiksi lomauttaa henkilöstöä,
jos se samanaikaisesti joutuu työllistämään
työttömiä? Jo pelkkä ajatus lomautuksista
aiheuttaa ristiriitoja vakituisen henkilöstön ja
työttömien välillä. Sama koskee myös valtiota, mm. metsähallitusta, jolla on aikomus
lomauttaa ensi vuonna noin 1 000 henkilöä.
Samanaikaisesti metsähallituksella on ja täytyy ollakin työllistämisvelvoite.
Kuinka mielekkääksi itse työllistetyt kokevat työnsä kunnassa, ja kuinka vakinainen
henkilöstö heihin suhtautuu? KTV eli Kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain liitto
on tehnyt seurantatutkimuksen asiasta. Tut-
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kimus toteutettiin kahdeksalla erilaisella
paikkakunnalla, ja kyselyyn vastasi 200 työllistettyä ja lisäksi kunnan vakituista henkilökuntaa.
Selvitys osoitti, että työllistämisjärjestelmä
ei ole pystynyt murtamaan työmarkkinoiden
tavanomaista jakoa miesten ja naisten töihin.
Työllisyysvaroin palkatut naiset sijoittuivat
perinteisesti toimistotehtäviin, terveyskeskuksiin sekä vanhain- ja päiväkoteihin. Miehet sijoittuivat puolestaan katu- ja talonrakennus-, puisto-, metsä- ja urheilualueiden
töihin. Toimistotöihin kunnat palkkaavat
koulutettuja työntekijöitä, mutta ammattitaidottomat nuoret ja iäkkäät pitkäaikaistyöttömät osoitetaan katu- ja talonrakennustöihin. Lähes puolella vastanneista työtehtävät
vaihtuivat päivittäin. Joka kymmenennelle ei
ollut osoitettu mitään täsmällistä työtehtävää. Yksittäisenä paikkakunnalla tällaisten
ilman työtehtävää olevien osuus saattoi olla
jopa 30 prosenttia. Teknisellä sektorilla oli
aivan ylivoimainen osuus. Kun terveydenhuollon ja sosiaalitoimen työpaikoilla on
pulaa työvoimasta, pystytään myös tukityöllistetyille niissä osoittamaan pysyvämpiä töitä. Näillä työpaikoilla käytetään työllisyystuella palkattuja henkilöitä myös lomitus- ja
sijaistehtäviin. Vaikuttaakin siltä, että määrätyillä hallinnonaloilla kunnat pidättyvät
tarpeellisilta henkilöstölisäyksiltä hoidattarualla työt ja tehtävät työllistettyjen voimin.
Tutkimus osoitti myös varsin selvästi sen,
että tarjotut työt ja tukityöllistettyjen koulutus eivät vastaa toisiaan. Naisista noin kolmannes, mutta miehistä vain 16 prosenttia
oli saanut koulutustaan vastaavaa työtä.
Kuntien vakituiselle henkilöstölle lankeaa
käytännössä hyvin suuri vastuu työllistettyjen työhönopetuksessa ja perehdyttämisessä.
Perehdyttämiseen tarvittavien voimavarojen
puute koetaankin suurena ongelmana henkilöstön keskuudessa. Töiden sisällössä ja opetuksessa ilmenevistä puutteista huolimatta
tukityöllistetyt suhtautuivat työhönsä myönteisesti. He viihtyivät työssään hyvin, kokivat
tekemänsä työn tarpeellisena ja tärkeänä. He
katsoivat tekemänsä työn olevan tulevaisuutensa kannalta hyödyllistä. Noin kolmannes
tutkituista arvioi myös työnsaantimahdollisuuksiensa parantuneen työllistämistuen
myötä.
Kuva työllisyysvaroin palkattujen henkilöiden asemasta työelämässä piirtyi tuon
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tutkimuksen mukaan selvänä. Kunnat näkevät heidät reservityövoimana, jota voidaan
vapaasti liikutella tarpeen mukaan. Työllistettyjen vastauksista saatava kuva tukityöpaikoista saa vahvistuksen vakinaisen henkilöstön antamista vastauksista. Voidaan puhua tukityöllistettyihin kohdistuvasta kahdenlaisesta kulttuurista. Toisaalla on solidaarinen ja hyväksyvä asenne, joka näkyy erityisesti naisvaltaisilla työpaikoilla, missä on
työvoimapulaa. Näillä työpaikoilla työllisyysvaroin palkattujen henkilöiden työt koettiin välttämättöminä, perehdyttäminen oli
paremmin järjestetty ja arviot töistä suoriutumisista myös myönteisempiä. Toisaalta
teknisen sektorin työpaikoilla työllisyysvaroin palkattujen henkilöiden työt koetaan
toisarvoisina. Perehdyttäminen ja työnjohto
ontuu ja arviot töistä selviytymisistä olivat
varauksellisia.
Näin kerrotaan KTV:n seurantatutkimuksessa. Paljon muutakin siinä kerrotaan. Tuo
tutkimus antaa vakavan haasteen miettiä
sitä, miten työllistäminen kunnissa, valtiolla
ja laajemminkin voitaisiin hoitaa siten, että
niin työllistetyt kuin henkilöstökin kokisivat
asian mielekkääksi. Joka tapauksessa työllisyyslaki on osoittautunut tarpeelliseksi, mutta sen koettelemuksen ajathan ovat vasta
edessä päin, niin kuin moni on täällä todennut, varsinkin, jos työttömien määrä laskusuhdanteen alkaessa lisääntyy.
Ed. V ä i s t ö (vastauspuheenvuoro ): Herra
puhemies! Ed. Törnqvist otti tärkeän asian
esille, kun hän puhui kuntien taloudesta ja
voimavarojen ehtymisestä. Kuntien edellytykset vastata alueensa palvelujen tuottamisesta kuten myös edellytykset panostaa elinkeinotoimintojen kehittämiseen ovat heikentyneet, vaikka kunnallisveroäyrejä on taas
tänä syksynä hyvin monissa kunnissa jouduttu korottamaan, kun vastuuta valtiolta on
tälläkin tavoin siirtynyt kuntien kannettavaksi. Kuitenkin pysyvän työllistämisen kannalta juuri elinkeinotoimintoihin pitäisi kunnissa olla resursseja.
Ed. Törnqvist ei kuitenkaan puuttunut
selonteossakin mainittuun alueellisten työllisyyserojen tasaamiseen eikä siihen, että vastuu velvoitteiden täyttämisestä on jäänyt,
kuten selonteossa todetaan, yhä enemmän
työllisyysmäärärahojen varaan. Tämä johtuu
siitä, että sekä kauppa- ja teollisuusministe-

4214

Keskiviikkona 14. marraskuuta 1990

riö että maa- ja metsätalousministeriö kuten
muutkin hallinnonalat ovat vetäytyneet työllistämisvastuusta entistä enemmän. Tämä on
tietysti muodostumassa ed. Törnqvistin ja
oman maakuntani entistä suuremmaksi ongelmaksi.
Ed. T ö r n q v i s t (vastauspuheenvuoro ):
Herra puhemies! Osittain pitää paikkansa se,
mitä ed. Väistö sanoi, että KTM ja maa- ja
metsätalousministeriön hallinnonala ovat vetäytyneet työllistämisvelvoitteestaan. En oikein tiedä, tarkoittiko hän esimerkiksi investointi- ja käynnistysavustusten myöntämistä,
jossa esimerkiksi erityisaluekunnille ei ole
myönnetty rahoja ylärajaan asti eli siihen
rajaan asti, johon olisi mahdollisuus myöntää. Luulen, että nyt kun on ollut tällainen
pitkä noususuhdanne, niin KTM:kin on
miettinyt sitä, että olisi aika yrittäjien ja
yritysten tulla omillaan toimeen ja sitten, kun
laskusuhdanne alkaa, voitaisiin panostaa
enemmän.
Kaiken kaikkiaan työministeriön antamat
määrärahat investointeihin ovat kyllä auttaneet työllistämään ihmisiä eri kunnissa Pohjois-Karjalassakin. Se on minusta sillä tavalla
hyvä asia, että kunnat voivat toteuttaa hyvin
ajankohtaisia hankkeitaan. Toiselta puolen
tietysti työllisyysmäärärahat tulevat aika nopeasti, ja jos kunnilla ei ole tarpeeksi hankkeita ja hankkeiden valmius ei ole sitä tasoa,
että nopeasti voitaisiin työllisyysmäärärahat
ottaa vastaan, niin aikamoisia ongelmia syntyy kunnissa.
Ed. P. Lahtinen: Arvoisa puhemies! En
aio olla aivan yhtä fiksu kuin ed. Törnqvist
oli puheenvuoronsa alussa, vaan aion muutamalla sanalla vastata ed. Vistbackan puheenvuoroon, kun hän otti esille ammattiyhdistysliikkeen jäsenmaksut ja siihen tietysti
oleellisesti liittyen työttömyyspäivärahan
sekä pakkojäsenyyden, niin kuin hän mainitsi.
Kun kuuntelin ed. Vistbackan vuodatusta,
tuli mieleeni puhuja, jonka verokirja ei ole
koskaan ollut porvarilla, koska hän ei tiennyt, että ammattiyhdistysjäsenyys ei ole pakollista ja että jäsenmaksuja käytetään työntekijöiden etujen parantamiseksi niiltä osin
kuin valtio tai työnantaja eivät niitä hoida eli
osaltaan työttömyyspäivärahan korjaamiseen
ja että jäsenet itse maksavat ja sitoutuvat
jäsenmaksuun ilman pakkoa.

Ihmettelin puheenvuorossa myös sitä, ettei
ed. Vistbacka kiinnittänyt lainkaan huomiota siihen, miten maassamme jopa sakkojen
avulla työnantajapuoli on sidoksissa omaan
työnantajaliittoonsa STK:hon eli Suomen
Työnantajain Keskusliittoon. Heidän etunsa
ja oikeutensa sanelee ulkopuolinen taho eli
KOP ja SYP pääasiassa. Jos ed. Vistbacka
olisi sellaisessa asemassa, että hän voisi
turvata työntekijöiden edut ja oikeudet ilman
ammattiliittojen apua, ymmärtäisin hänen
huolensa ammattiyhdistysliikkeen jäsenyydestä, muuten en.
Arvoisa puhemies! Kuten valtioneuvoston
selonteossa todetaan, valtion maksamat työttömyysturvamenot ovat laskeneet hyvän työmarkkinatilanteen vuoksi voimakkaasti.
Myös valtionosuus on supistunut olennaisesti
työttömyyskassoille maksettavien korvausten
osalta. Toisin sanoen valtiolle on jäänyt
säästöä näiden korkeasuhdanteen vuosien
aikana. Sama koskee myös työttömyystoimistoja, joiden saarnat valtionosuudet ovat
supistuneet, mutta työmäärä on kyllä lisääntynyt mm. uudelleenkoulutuksen ja työhön
ohjaamisen vuoksi.
Hämeen työvoimapiiri saa valtion tukea
noin 60 miljoonaa markkaa vuodessa. Tämä
summa jakautuu siten, että palkka- ja vuokramenot kuluttavat tuosta potista leijonanosan eli 87 prosenttia, joten työvoimapiirin
käyttöön jää varoja näitä toimintoja varten
13 prosenttia, joka rahaksi muutettuna on
7,3 miljoonaa markkaa. Tällä summalla tulisi työvoimapiirimme selvitä niistä vaikeuksista, jotka näkyvät Hämeen työllisyystilanteessa.
Suurimmatkin metalliyritykset lopettavat
toimintansa, 1omauttavat tai lyhentävät
työntekijöittensä työaikoja. Tekstiili- ja vaatetus- sekä jalkinealat ovat loppuneet lähes
kokonaan piirimme alueelta. Jylhävaaran
tehdas Valkeakoskella lopetti toimintansa ja
irtisanoi koko henkilökuntansa. Tampellan
tehdas on suurissa vaikeuksissa uuden tehtaansa sijoittamisen kanssa ja siellä on tulossa lomautuksia sadoille työntekijöille sekä
myös irtisanomisia. Tämä tietää käytännössä
sitä, että mikäli työnantaja ei halua uudelleenkoulutusta näille henkilöille, on edessä
280 työntekijän lomautus ja sitä kautta
irtisanominen. Myös Tampellan Tamrocktehtaalla ja Messukylän konepajalla tulee
lomautuksia.
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Valmetin Tampereen tehdas yhdessä Nokialla sijaitsevan Linnavuoren tehtaan kanssa
lomauttaa 1 700 työntekijää. Sekä pieniä että
keskisuuria yrityksiä kaatuu joka päivä, joista muodostuu suuri joukko työttömiä työnhakijoita. Tämä yksinkertaisesti siitäkin syystä, että pankit vetävät sijoittamiaan varoja
pois pienyrityksistä. Siinä eivät starttirahat
paljon auta.
Työvoimapiirin ilmoituksen mukaan avoimia työpaikkoja oli Hämeen työvoimapiirin
alueella vielä maalis-huhtikuussa tänä
vuonna noin 6 000. Tämä luku on laskenut
elokuuhun mennessä 2 500 avoimeen työpaikkaan. Tämä johtuu siitä, että työpaikat
ovat vähentyneet työnantajien toimenpiteiden johdosta vähentää työvoimaansa, eikä
siitä, että työllisyyslaki olisi tullut apuun.
Kun hallitus on nimennyt itse itsensä
hallitun rakennemuutoksen hallitukseksi, tulisi sen huolehtia myös nyt lamaa odottelevan teollisuuden vastuuUoman työsuhdepolitiikan seurauksista. Ei olisi lainkaan pois
suljettua se, että hallitus jakaisi säästyneitä
työllisyysvaroja piirien käyttöön, kun ne
parhaiten tietävät, minne niitä ensi sijassa
tulisi käyttää. Huonoin tapa on jättää käyttämättä jääneitä varoja ministerin käytettäväksi, joka saattaa käyttää niitä vaalilupausteosa kattamiseen eikä sinne, missä niitä
tarkoituksenmukaisemmin voitaisiin käyttää.
Työllisyystilanteen vaikeutuessa määrärahoja
tulisi työvoimapiireihin lisätä jo siitäkin syystä, että avustavan ja ohjaavan henkilöstön
määrä säilyisi sellaisena, että sillä voidaan
välttämättömimmät toiminnot hoitaa.
Hämeen työvoimapiiri tuli työllisyyslain
piiriin vuoden 1989 alusta lukien. Piiri saa
siis valtiolta 60 miljoonaa, kun tarve olisi
nykyiset tarpeet huomioon ottaen 90 miljoonaa markkaa. Alijäämä on siis melkoinen, ja
työttömyys lisääntyy koko ajan. Koulutuksen tarve olisi noin 5 000 työntekijää vuositasolla, mutta piiri on yltänyt vain 2 576
työntekijän koulutukseen.
Työvoimapiirimme arvion mukaan työllisyystilanteemme on nopeasti heikkenemässä
vuoden 1991 alusta. Työttömien määrän
arvioidaan ylittävän 6 prosentin rajan. Tämä
tietää epävarmuutta elinehdoissa suurelle
osalle työssä käyvää väestöä ja heidän perheitään. Työllisyyslaki ei ole kohdannut nykyisessä muodossaan niitä henkilöstön jäseniä, jotka työnantajien toimenpiteiden vuoksi
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ovat menettäneet työpaikkansa ja joille koko
asuma-alueella ei ole ammattia vastaavaa tai
edes korvaavaa työtä. Nykyisen velkakierteen aikakautena on vuoden tai puolen vuoden työttömyysjakso sellainen, että sen seuraukset näkyvät pitkään perheen taloudessa.
Siksi työttömyysturvan tulisi olla sellainen,
että sen turvin perhe voi elää tasapainoista
elämää ja työtön sinä aikana koulutuksen
kautta hankkia itselleen uuden ammatin.
Sellaisen murroksen aikana, joka vallitsee
esimerkiksi Hämeen työvoimapiirin alueella,
ei voida auttaa muuten kuin lisäämällä taloudellisia resursseja käytettäväksi nopeasti
pahenevan työttömyyden ehkäisemiseksi.
Uusia teollisuustyöpaikkoja ei synny yhtä
nopeasti kuin vanhoja työpaikkoja kaatuu.
Arvoisa puhemies! Työllisyyslaki sinänsä
ansaitsee kohtuullisen arvosanan. Onhan se
antanut mahdollisuuden työntekijöille vaatia
työpaikka tai uudelleenkoulutusta riippumatta siitä, onko hallitus tai ministeri halunnut
tähän tarkoitukseen määrärahoja antaa vai
ei. Se on parantanut pitkäaikaistyöttömien
mahdollisuuksia sijoittua uudelleen työelämään. Työllisyysjaksot voisivat kuitenkin
olla pidemmät, esimerkiksi vuoden mittaisia,
ja velvoitteet työllisyyden hoidosta yksityisellä sektorilla kovemmat kuin nykyisessä laissa
ovat.
Ed. Laine: Herra puhemies! Vajaa parisenkymmentä vuotta sitten maassamme vallitsi hätätila. Niin ainakin silloin väitettiin.
Paljonko oli työttömiä? Jos oikein muistan,
työttömien määrä oli 60 OOO:n tienoilla. Nyt
työttömiä on puolitoista kertaa enemmän.
Hätätilasta ei puhuta. Työttömien määrä on
näin suuri siitä huolimatta, että meillä on
tämä kauan kaivattu ja muutamia vuosia
sitten säädetty työllisyyslaki. Työttömiä on
paljon, mutta puhujia vähän kuten seinällä
oleva lista osoittaa ja kuten kuva salissa nyt
näyttää. Tämä on jossain määrin hätkähdyttävä tilanne. Ei ole aihetta jakaa kiitoksia
tästä tilanteesta, koska työttömien määrä on
kuitenkin niin suuri kuin tällä hetkellä on ja
tilanne näyttää pahenevan.
Täällä on käsitelty eräissä puheenvuoroissa 70-ja 80-luvun työllisyystilanteita, työttömien määriä ja muistaakseni ed. Rantanen
viittasi myös niihin. Haluaisin tässä yhteydessä muistuttaa, että hallituksen tavoitteena
eräässä vaiheessa 70-lukua oli saada työttö-
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myysaste alenemaan 2,5 prosenttiin. Se oli
siis erään hallituksen tavoite, en tällä hetkellä
muista pääministerin enkä työministerin nimeäkään. Kului kuitenkin jonkin aikaa, kunnes tuo tavoite korotettiin siten, että hallitus
asetti työttömyysasteen tavoitteeksi 5 prosenttia. Tällä hetkellä ollaan jossakin lähituntumassa, ehkä 4 prosentin seutuvilla.
Ollaan kansanedustaja Urpo Leppäsestä
mitä mieltä tahansa, hänen toimistaan ennen
ja nyt, niin ehkä tämän työllisyyslain osalta
on kuitenkin vielä sanottava, että vaikka itse
laki ei hallituksen ja eduskunnan käsittelyn
tuloksena muodostunut sellaiseksi kuin esimerkiksi vasemmalla istuvat kansanedustajat
olisivat halunneet, niin tuolla lailla oli kuitenkin suuri merkitys ja siitä käytiin ankara
taistelu, niin kuin täällä aikaisemmin on
puheenvuoroissa osoitettu.
Vaikka työllisyyslain tavoitteet ja lain soveltamisesta saadut kokemukset ovat voittopuolisesti myönteisiä, ei saa kuitenkaan sulkea silmiä niiltä puutteilta ja heikkouksilta,
jotka edelleen vallitsevat. Näiden syyt ovat
löydettävissä lain sisällöllisistä heikkouksista
mutta myös lain soveltamiskäytännöstä. Pahimpia heikkouksia ovat nimenomaan työjaksojen lyhyys ja myös työllisyyslain perusteella työllistettyjen palkkauksen pienuus
varsin monissa tapauksissa. Tyytymättömyyttä aiheutti ainakin alkuvaiheessa sellainen käytäntö, että palkattaessa työllisyyslain
perusteella työntekijä työhön samalla työnnettiin ulos aikaisemmin työllistetty työntekijä. Tämä taas perustui niihin asetuksiin,
joita annettiin, tai asetusten tulkintaan.
Työllisyyslaki ei ole estänyt työttömyyden
syntyä, jopa sen lisääntymistä. Siitä on esimerkkinä tilanne Turun työvoimapiirin ja
erityisesti Turun työvoimatoimiston alueella.
Avoimet työpaikat vähenivät peräti 46 prosentilla Turun työvoimatoimiston alueella
viime vuoden syyskuun ja viime syyskuun
lopun välisenä aikana. Koko Turun työvoimapiirin alueella avoimien työpaikkojen vähennys oli noin 40 prosenttia. Työttömien
työnhakijoiden määrä kasvoi Turun työvoimatoimiston alueella vuoden sisällä 10 prosentilla. Työttömyysaste olikin Turussa viime
syyskuun lopussa 4 prosenttia eli yli maan
keskiarvon, joka oli siinä vaiheessa 3,8.
Turun työvoimapiirissä oli viime syyskuun
lopussa 15 000 työnhakijaa, joista työttömiä 6 100. Turun ohella työllisyystilanne oli

viime syyskuun lopulla ja varmasti tänään
vaikea mm. Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste viime syyskuun lopulla oli 3
prosenttia.
Työttömien määrän kasvuun Turussa, Uudessakaupungissa ym. Turun työvoimapiirin
alueella vaikuttaa eniten tilanne tekstiili- ja
ompelutyön sekä metalli- ja konepajatyön
aloilla. Työttömiä on aika runsaasti myös
talonrakennusalalla sekä hotelli- ja ravintolatyön alalla.
Olen edellä halunnut tuoda esiin nämä
Turun seudun työllisyystilannetta kuvaavat
luvut ensinnäkin sen vuoksi, että varsin
yleisesti luullaan tilanteen siellä olevan maan
keskiarvoa parempi, mutta todellisuus Turun
työvoimatoimiston osalta on kuitenkin päinvastainen. Olen kertonut tilanteesta myös
siksi, että esimerkiksi uudet omistusjärjestelyt telakkatoiminnan piirissä ja myös eräillä
muilla aloilla Turussa ovat aiheuttamassa
epävarmuutta työllisyystilanteen kehityksestä
tulevaisuudessa. Työvoimaviranomaisten tuleekin mielestäni varautua tehostettuihin toimiin siltä varalta, että tilanne on vaikeutumassa, niin kuin nyt pelätään.
Kun kuuntelin ed. Holvitien puheenvuoroa, joka oli kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro, jäin hieman ihmettelemään sitä, että
ed. Holvitie ei lainkaan nähnyt niitä ongelmia, joihin edellä viittasin. Ed. Holvitie
kehui tavattomasti vallitsevaa tilannetta, ja
hän näki vain avoimia työpaikkoja mutta ei
lainkaan sitä, että on huomattava määrä
työttömiä Turun seudulla ja tilanne on siis
pahenemassa.
Olen halunnut edellä mainitun kertoa
myös sen vuoksi, että hallitus ei toistaisi
budjettikäsittelyn jälkeen samaa virhettä,
jonka se teki viime tammikuussa. Nimittäin
välittömästi sen jälkeen, kun eduskunta oli
budjetin käsitellyt, kuten muistamme, hallitus päätti jäädyttää huomattavan määrän
niitä varoja, joilla työllisyyttä oli tarkoitus
hoitaa, työkohteita rakentaa, ja huomattavin
osa tästä jäädytyksestä kohdistui nimenomaan Turun työvoimapiirin alueelle. Haluan tämän muistuttaa sen vuoksi, että hallitus ei nyt tätä virhettä toistaisi, vaan jos
eduskunta rahaa rakennuskohteisiin myöntää budjettikäsittelyn tuloksena, hallitus
myös näitä varoja ryhtyy käyttämään.
Ed. Stenius-Kaukonen ja eräät muutkin
ovat kiinnittäneet huomiota siihen tilantee-
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seen, joka vallitsee vajaakuntoisten työllistämisen osalta. En palaa mihinkään numeroihin ja lukuihin tältä osin. Haluan muistuttaa
siitä, että eräissä maissa on lain tasoisia
säännöksiä siitä, miten yritysten pitää palkata vajaakuntoisia työhön määrätty määrä.
Kun ed. Stenius-Kaukonen ehdotti työllisyyslakiin säädettäväksi erityissäännöstä vajaakuntoisten työllistämistä silmälläpitäen,
minusta se on erittäin hyvä ajatus. Toivon
myös vakavasti, että hallitus ryhtyisi valmistelemaan tällaista lainmuutosta.
Ministeri Puhakan varsinainen selontekopuheenvuoro päätyi siihen toteamukseen, että
ei voida vielä nähdä, miten työllisyyslaki
soveltuu yhdentymisen olosuhteisiin. Tuskinpa tätä asiaa kukaan voi todella tarkasti
nähdä, mutta monet tutkijat ovat päätyneet
sellaiseen käsitykseen, että yhdentymiskehitys
tulee joka tapauksessa aiheuttamaan Suomessa lisää työttömyyttä, joskin on myös arvioitu, että joillakin aloilla saattaa syntyä myös
uusia työmahdollisuuksia. Joka tapauksessa
hallituksen on syytä varautua pahimman
varalle myös lähtien siitä, että eduskunnan
enemmistö on toteuttamassa sellaisen yhdentymisratkaisun, jonka seuraukset saattavat
vaikuttaa työttömyyden lisääntymiseen.
Olisin vielä halunnut ed. Holvitien puheenvuoroon viitaten todeta, kun hän heitti vasemmalle sellaisen väitteen, että vasemmiston
edustajat aina vaativat yrityksille lisää veroja, että sikäli kuin olen voinut seurata eduskunnassa tapahtunutta keskustelua verotuksesta, eiköhän tilanne ole ollut sellainen, että
hallitus on yleensä pyrkinyt keventämään
yritysten verotusta ja erityisesti suosinut suuria yrityksiä, suosinut myös omaisuuden
omistajia, suurituloisia. Tällöin vasemmiston
piirissä, ainakin vasemmistoliiton edustajien
keskuudessa, on vastustettu tällaista suuntausta. Ei meillä ole paljon ollut mahdollista
edes ajatella reaalisesti sellaista tulosta, että
tässä talossa yritysten verotusta lisättäisiin.
Mutta tosiasia on se, että vaikka maassa on
kymmeniä, satoja sellaisia yrityksiä, jotka
vuosikausiin eivät ole maksaneet esimerkiksi
valtion tuloveroa, siitä huolimatta samat
yritykset ja lukuisat muut ovat saaneet uusia
helpotuksia muiden veromuotojen kevennysten kautta, esimerkiksi liikevaihtoveron keventämisen muodossa. Tätä linjaa hallitus
jatkaa. Halusin tämän ed. Holvitielle vastauksena kertoa.
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Ed. Rantanen kantoi puheenvuorossaan
kaunaa niille, jotka aikoinaan vaativat työllisyyslain täysimittaista toteuttamista välittömästi, ja katsoi puheenvuorossaan, että työllisyyslain toteuttamisen porrastus on ollut
jokin sellainen tekijä, joka on tehnyt siitä
laista paremman, ja käytäntö on muodostunut paremmaksi. Ei hän eikä kukaan muu
ole esittänyt yhtäkään esimerkkiä siitä, että
työllisyyslain soveltaminen olisi ollut parempaa sen johdosta, että sen toteutuminen
määrättyjen pykälien osalta porrastettiin kolmelle vuodelle. (Ed. Knuuttila: Virhehän se
oli, porrastaminen!) - Olisi ollut erinomainen asia, jos laki olisi todella astunut kaikkien työvoimapiirien osalta heti voimaan,
koska nythän siitä ovat vuosien ajan joutuneet kärsimään ne, jotka jäivät työtä vaille
sen johdosta, että lakia ei koko maassa
toteutettu välittömästi. - Siis tällä halusin
torjua kansanedustaja Rantasen polemiikin.
Edustajat Sasi ja Ajo merkitään läsnä
oleviksi.
Ed. A i t t on i e m i: Herra puhemies! Ed.
P. Lahtinen pääsi täältä karkuun, mutta
haluan hänen puheenvuoronsa johdosta todeta ensinnäkin, että ammattiliittojen jäsenmaksut ovat käytännössä olleet pakollisia.
Jos niitä ei ole maksettu, on joskus joutunut
jopa sakinhivutuksen kohteeksi, joka tapauksessa syrjityksi työelämässä, sehän tiedetään varsin hyvin. Tällaiset väitteet ovat
totuuden kiertämistä.
Mitä tulee ed. P. Lahtisen huomionosoituksiin ed. Vistbackan pitämän ryhmäpuheenvuoron suhteen ja koskien siellä ansiosidonnaisen työttömyysturvan sekä valtion
päivärahan välistä suhdetta, tämä on tietysti
ongelmallinen tilanne, mutta meillä on ryhmässä ollut se näkemys, että hallituksen
taholta pitäisi suorittaa perusteellinen selvitys tältä osin ja - mikäli katsotaan tarpeelliseksi - ryhtyä sitten toimenpiteisiin sillä
tavalla, että työttömyyspäiväraha olisi kaikille sama, yhteinen, samalta luukulta tietyllä
tavalla saatava.
Tilannehan on nimittäin se, että on vähän
sama kysymys ansiosidonnaisen ja valtion
työttömyyspäivärahan välillä kuin kansaneläkkeiden ja työeläkkeiden välillä. Nykyiset
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työväenpuolueet, vaikka kauniita eduskunnassa puhuvat, eivät välitä juurikaan valtion
päivärahaa saavan asemasta sen paremmin
kuin kansaneläkkeellä olevan ihmisen asemasta. Välitetään vain niistä, jotka saavat
työeläkettä ja jotka ovat maksaneet jäsenmaksuja, ja toisaalta sitten työttömyyspäivärahan osalta niistä, jotka ovat ammattiliittojen jäseniä ja maksaneet jäsenmaksuja myös.
Totuus on tämä. Te ette välitä yhtään mitään
näistä muista, jotka ovat tietyllä tavalla
yhteiskunnan kontolla - kauniita puheita
eduskunnassa, mutta se on nähty monessa
suhteessa myös aikaisemmin viittaamani kansaneläkeuudistuksen osalta. (Välihuutoja) Tunnen hyvin nimeni, tunnen hyvin nimeni!
Olen hyvin otettu, kun tunnetaan näin kovaa
kiinnostusta minun suhteeni.
Varsinaisesti, kun menen selontekoon, haluan todeta, että täällä on yritetty nostaa
entisen ministerin, ed. U. Leppäsen osuutta
työllisyyslain isänä. Totuushan tietysti on,
että hän on tehnyt aikoinaan merkittävän
työn. Toisin sanoen sosialidemokraattien puheenvuorossakin olisi ollut ehkä syytä todeta
muutakin kuin puhua tietyllä tavalla hänen
hurmahenkisyydestään asian yhteydessä.
Minä totean sen, että kun työllisyyslakia
viime eduskunnan loppuvaiheessa käsiteltiin,
en ollut silloin täällä, mutta tiedän siitä
tietysti jonkin verran, kyllä siinä burmahenkisyyttä tarvittiin, jos kaikki muut hallituspuolueet olivat yhtä miestä ja yhtä pientä
ryhmää vastaan ja mies sitten viimeisenä
päivänä pääsee siihen tulokseen, että saa
pitkään ajamansa työllisyyslain eduskunnassa ajetuksi läpi, työllisyyslain, jota nyt kilvan
kehutaan joka puolelta. Ed. U. Leppänen on
hurmahenkinen. Tällä hetkellä hän raivaa
uusia uria Sikojenlahden rannalla Karibianmeren tuntumassa. Olin sanoa: "Rauha hänen muistolleen!" Mutta en sano niin, vaan
siunausta hänen yrityksilleen uusien kansainvälisten ulottuvuuksien luomisessa.
Mitä tulee työllisyyslakiin - tämä on
henkilökohtainen näkemys, joka ei paljon
ketään tietysti lämmitä - sanoisin niin, että
työllisyyslailla kaikkein tärkein vaikutus on
se, että sen kautta nuoret ihmiset saadaan
pitämään tuntuma työelämään. Toisin sanoen sen kautta heidät työllistetään, vaikkakin väliaikaisesti, kuitenkin siten, että he
tuntevat, että työn tekeminen elämässä on
hyvin tärkeätä; on varsin sosiaalinen luonne

tällä työllisyyslailla. Näin minä uskon varsin
monen muunkin ajattelevan, ja tämä siinä
asiassa lienee totuus.
Mutta jos katsotaan työllistämistä yhteiskunnan kannalta, kyllä työllisyyslailla aika
heikot vaikutukset on sikäli, että jos ihminen
suunnittelee tulevaisuuttaan, hankkia asuntoa, perustaa perhettä jne., täytyy toki olla
luottamus siihen, että on pysyvä työpaikka
yhteiskunnassa, johon voi tarpeensa ja tarkoituksensa, perheen, asunnon ja muut, perustaa. Sitä on vaikea kyllä työllisyyslain
antamin mahdollisuuksin perustaa. Näin ollen yhteiskunnassa tietysti ensiarvoisena pyrkimyksenä on se, että kansalaisille varattaisiin mahdollisuus saada itselleen pysyvä työpaikka, joka mahdollistaa sitten myös muut
elämän tarpeet, joista äsken mainitsin.
Täällä on puhuttu, sosialidemokraatitkin
kai pitävät edelleen ohjelmassaan sitä, että
pyritään täystyöllisyyteen. Tämä on utopistinen pyrkimys ainakin laskennallisesti, koska jos täystyöllisyyden ulkoisena ilmauksena
pidetään sitä, että työttömyyskortistot ovat
tyhjillään, sehän ei tule koskaan toteutumaan, jos työttömyyskortistojen sisältö on
se, kuin se on tänä päivänä. Siellähän on osa
sellaisia ihmisiä, jotka ovat työkyvyttömiä ja
työhaluttomia. Sitten siellä on osa, joihin
olen aikaisemminkin monta kertaa puuttunut, jotka ovat työkykyisiä mutta työhaluttomia ja ovat tehneet sosiaalipummin osasta
tietyllä tavalla taiteen. Halutaankin elää yhteiskunnan kustannuksella millä vippaskonstilla hyvänsä. Mutta menemättä tähän asiaan
enempää totean, että kortistoissahan totta
kai tulee olemaan aina työttömiä.
Sitten toinen näkemys tästä asiasta. Tietysti saattaa olla, että sitä on poliittisesti
arveluttavaa esittää: Täystyöllisyyshän on
yhteiskunnan kannalta myös hyvin arveluttava. Se tiedetään yksittäisillä alueilla, kirvesmiesten osalta Lapissa, joista aikaisemmin
mainittiin. Kun siellä on täystyöllisyys ja
pula työvoimasta, kuten olen eduskunnassa
aikaisemmin maininnut, sellaisetkin kirvesmiehet, joilla ei ole ollut mitään muuta
tekemistä kirvesmiehen ammatin kanssa,
kuin että ottivat kirveen oikeinpäin käsiinsä,
nostivat 270 markan tuntipalkkaa.
Jos työvoimapula Suomessa on todellista,
sillä on selvästi merkitystä siihen, ellei sitä
jollakin konstilla pystytä estämään, että kustannustaso tulee nousemaan hillittömästi.
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Minä uskon, että mikään poliittinen puolue,
myöskään sosialidemokraattinen puolue, ei
mieliä asiaa niin, että täystyöllisyys olisi
yhteiskunnassa mahdollista. Siinä on tietyt
haittavaikutuksensa tietyllä tavalla. Viisaammat varmasti ymmärtävät sen, mitä tarkoitan. Täystyöllisyys on siis pelkkä fraasi, ed.
Laine. (Ed. Laine: Kuitenkin perustuslaissa
mainittu!)
Mitä tulee ulkomaalaisiin - en nyt ala
puhua pakolaisista, ed. Laine, saatte olla
aivan rauhassa - haluan kuitenkin todeta
sen asian, että Suomessa on perusteltu tiettyjä ulkomaalaispoliittisia näkemyksiä sillä,
että meillä on työvoimapula. Nykyinen tilanne ja tulevaisuus valitettavasti, kasvava työttömyys, vievät pohjan pois tältä ajattelulta.
Näen myöskin asian niin, että jos Suomessa halutaan ulkomaalaisia käyttäen torjua
työvoimapulaa joskus myöhemmin, kun sellaista ehkä saattaa olla, se saattaa tapahtua
kyllä siirtolaisuuden merkeissä niiden ihmisten vastaanottamisella, jotka haluavat tulla
tekemään tänne työtä, ovat sitten paluumuuttajia Ruotsista, jotka ovat selviä ammatti-ihmisiä valtaosin, tai muita, jotka jo
tullessaan haluavat tulla tekemään tänne
työtä ja ilmoittautuvat Suomessa siinä tarkoituksessa. Kun he saavat työluvan, ovat
heti valmiita menemään työhön ilman, että
yhteiskunnan pitäisi elättää heitä. Todellisuudessa eräitä parinkymmenentuhannen
kuukausikustannuksella henkilöä päälle elätetään sillä varjolla, että heistä saataisiin
jotakin työvoimareserviä. Niistä ei saada
mitään, joita tarkoitan.
Sen sijaan kyllä paluumuuttajista Ruotsista, siirtolaisista muutenkin maailmalta, jotka
ovat ammatti-ihmisiä ja työhalukkaita, työvoimapulan uhatessa meille on hyötyä, äsken
mainitsemistani ei koskaan muuta kuin riesaa. Mutta tällä hetkellä todennäköistä on,
että jos katsotaan yleisesti, seuraavien vuosien aikana vuoteen 1995 saakka meillä ei
mitään työvoimapulaa ole. Tosin saattaa olla
tietyillä ammattialoilla, mutta siitä me kyllä
selviämme, kunhan työvoimapoliittista koulutusta lisätään, avataan ihmisille mahdollisuuksia hankkia ammattitaito jollakin sellaisella alalla, jolla heillä on pysyvän työpaikan
ja toimeentulon mahdollisuus.
Ed. K n u u tt i 1a: Herra puhemies! Ensiksi ed. Aittoniemelle työllisyyslain historiasta:
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Edellisessä eduskunnassa ed. Aittoniemi ei
ollut paikalla seuraamassa eikä tietysti voi
tuntea yksityiskohtia kuin puheiden ja joidenkin kirjoitusten perusteella. Tuskin pöytäkirjojakaan on tullut luettua, koska ne
ovat aika pitkät tämän asian osalta. Mutta
eduskunnan pöytäkirjat kuitenkin kertovat
sen, minkä kyllä ed. Aittoniemikin toi esille,
että ministeri U. Leppänen oli todella tässä
kysymyksessä aktiivinen ja ansaitsee kyllä
tunnustuksen näin jälkikäteenkin todettuna.
Olisin toivonut, että hän olisi tähänkin keskusteluun ollut entisellä asiantuntemuksellaan osallistumassa.
Mutta häntä oli tukemassa suuri joukko
eduskunnassa. Laki hyväksyttiin loppujen
lopuksi yksimielisesti. Siinä kädenväännössä,
jota kieltämättä tapahtui monen vuoden
aikana, itse asiassa neljän vuoden aikana hallitusohjelmassa oli sovittu, että työllisyyslaki säädetään, ja se säädettiin todella viimeisenä yönä ja viimeisenä hetkenä, kun sillä
eduskunnalla oli mahdollisuus enää lakia
säätää - olin yksi niitä, jotka avoimesti
tukivat sekä istuntosalissa että monissa niissä
taustakeskusteluissa, joita käytiin, ministeri
U. Leppästä. Olisin ollut kunnianhimoisemman työllisyyslain kannalla, niin kuin eduskunnan pöytäkirjat toteavat. Olin mm.
asiantuntijana perustuslakivaliokunnassakin,
jätin sinnekin muutaman sivun muistion,
jossa eräät muutosehdotukset, joita pidin
esillä, on dokumentoitu. (Ed. Aittoniemi: Ei
yksi pääsky kesää tee!)
Vuosien 1968-69 vaihteessa, ed. Aittoniemi, kirjoitin tekemäni eduskunta-aloitteen
pykälään lauseen: "Valtiovallan asiana on
tarvittaessa järjestää Suomen kansalaiselle
mahdollisuus tehdä työtä." En tiennyt silloin, että siitä tulisi kiistakysymys työllisyyspolitiikassamme vuosikymmeniksi ja se tulisi
sisältämään tulevaisuudessa säädettävän, nyt
puheena olevan työllisyyslain ensimmäisen
eli lain tarkoituksen ilmaisevan pykälän.
Tässä oli hiukan varhaisempaa historiaa
vuosikymmenten takaa tähän keskusteluun.
En myöskään voinut aavistaa, kuinka huonosti keskeisimpään perustuslakiimme kahden eduskunnan hyväksymänä ja presidentti
Kekkosen vahvistamana otettu uusi positiivinen perusoikeus, oikeus työhön, tulisi käytännössä toteutumaan.
Edellisen eduskunnan säätämä työllisyyslakikaan ei tätä perusoikeutta toteuta. Se on
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valitettavasti vain askel, kylläkin oikeaan
suuntaan. Sen vuoksi se voitiin säätää edellisessä eduskunnassa tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Muun muassa eduskunnan
perustuslakivaliokunnan tulkinnat osoittavat
työnsaannin oikeuden turvaamisessa oltavan
vasta puolitiessä. Samalla on todettava, että
yhtä huonosti olemme pystyneet toteuttamaan tai halunneet toteuttaa yhtä YK:n ed. Aittoniemi, puhuitte äsken täystyöllisyyttä vastaan - YK:n määrittelemää ihmisoikeutta, oikeutta työhön, Ilon eli kansainvälisen työjärjestön suosituksia ja Pohjoismaiden työmarkkinasopimusta.
Kun yksityiskohtaisemmin arv101mme
työllisyyslakimme toteuttamista, joka on selonteon varsinainen tarkoitus, on esitettävissä monia positiivisiakin näkökohtia, mutta
myös perusteltua kritiikkiä. Väärinkäsitysten
välttämiseksi haluan kuitenkin todeta, että
keskeistä työnsaannin oikeuden toteuttamisessa on, että maassa harjoitetaan oikeaoppista talouspolitiikkaa, mikä täällä on jo
tullut esillekin, jossa työllisyystavoite on keskeisellä sijalla. Näin ei asianlaita ole kuitenkaan meillä ollut eikä monissa muissakaan
vastaavan talousjärjestelmän maissa. Myönteisenä esikuvana kyllä voisimme kääntää
katseemme sosialidemokraattisesti hallittuun
Ruotsiin viime vuosien osalta ja joskus 70luvun alkupuolella, kun siellä oli sosialidemokraattinen hallitus. (Ed. Aittoniemi: Siellä
ei ole mitään hyvää!) Siellä tilanne on ollut
toisin: Työttömyys ollut näinä aikoina oleellisesti alempi kuin muissa markkinatalousmaissa ja myös Suomessa, ja se on ollut
hallituksen määrätietoisen politiikan seurausta eikä mitään muuta.
Myönteisimpänä uuden työllisyyslain seurauksena voi todeta, että yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden määrä on oleellisesti vähentynyt, selonteon mukaan vuoden
1987 yli 16 OOO:sta noin 3 OOO:een. Myös alle
25-vuotiaiden työttömyyden vähentyminen
oleellisesti on myönteistä. Alle 20-vuotiaiden
osaltahan selonteossa ilmaistu 60 prosentin
vähennys vuonna 1989 lain voimaantuloa
edeltäneeseen tasoon verrattuna on selkeästi
tämän lain seurausta. Näistä ja muutamista
muista työllisyyslain vaikutuksista on ollut
myös selvää hyötyä työttömyyden uhan alaiselle ihmiselle, mikä on tietysti lain perimmäinen tarkoitus.
Kun toimintaa arvioidaan Suomen halli-

tusmuodon velvoitetta vasten vielä tarkemmin, ensiksikin vuonna 1987 suoritettu lain
porrastus voidaan asettaa kyllä kyseenalaiseksi, niin kuin täällä on tehty. Tämä on
tehtävä senkin vuoksi, että hallitus ja erityisesti valtiovarainministeriö ei ole lunastanut
niitä reunaehtoja, joita mm. sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän taholta tuolloin
asetettiin, ja jotka myös osittain ponsien
muodossa eduskunta lähes saman sisältöisinä
hyväksyi. Harkinnanvaraisia määrärahoja on
lisäämisen sijasta jopa vähennetty ja niiden
käyttötarkoitusta supistettu. Mitään työllisyyslisäbudjettia, josta oli puhe myös eduskunnan ponsien kohdalla työllistämisen toteuttamiseksi, ei ole annettu, vaikka tämänkään vaatimattoman lain tavoitteet eivät ole
työllistämisen osalta toteutuneet niiden erityisryhmienkään osalta, mitkä siinä oli otettu
työllistämisen kohteeksi. Laiminlyöntiä korostavat vielä edellisen hallituksen taholta
eduskunnassa annetut lupaukset harkinnanvaraisien työllistämismäärärahojen säilyttämisestä silloinkin, kun uusi työllisyyslaki
tulee voimaan ja sisältää velvoitetyöllistämisen eräiden nuorten ja pitkäaikaistyöttömien
osalta sekä tiettyjä velvotteita alueellisesta
työllistämisestä.
On muistettava, että valtiolla on perustuslain tasoinen työllistämisvelvoite. Siitä Suomen ei pidä luopua edes Eurooppa-huumassakaan, johon luopumiseen Uusi Suomi oli
viime sunnuntain numerossaan viitannut.
Työllistämisvelvoite ulottuu työllisyyslain
velvoitetyöllistettäviä laajemmalle, jokaiseen
Suomen työttömyysuhan alaiseen kansalaiseen.
Annetun selityksen mukaan lain toimeenpanon porrastusaikataulua ei nopeutettu
eduskunnan toivomuksen mukaisesti. Hallituksen mielestä velvoitteen täyttäminen
osoittautui vaikeaksi. Tämä ilmoitettu syy ei
pidä paikkaansa, vaan kysymyksessä olivat
ilmeisesti muut syyt, lähinnä kai halu vähentää valtion menoja, niin kuin selonteostakin
käy ilmi. Tämä ei ole kuitenkaan riittävä syy
jättää noudattamatta perustuslakia, ei siinäkään tapauksessa, vaikka monet hallitukset
vuosien kuluessa ovat syyllistyneet samaan
laiminlyöntiin hallitusmuodon työnsaannin
oikeuden toteuttamisen kohdalla.
Kunnat ja yksityiset yritykset sekä yhteisöt
ovat yleensä kiitettävästi työllistäneet velvoitetyöllistettäviä, mutta valtion laitokset ovat
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olleet sangen passiivisia. Se osoittaa sen, että
valtionhallinnossa huonosti tajutaan perustuslain velvoitteiden, vieläpä erityislainsäädännöllä varmennettujen, tarkoittavan myös
valtion virkatoimintaa. Tästähän on mm.
perustuslakivaliokunnan tulkintakin vuodelta 1980 sen käsitellessä hallitusmuodon 6 §:n
2 momentin sisältöä ja merkitystä. Viime
kädessä tästäkin kantaa vastuun tietysti kunkin hallinnonalan ministeri eikä yksin työvoima- tai työministeri.
Selonteossa ei nähdä aihetta työllisyyslain
muuttamiseen tähänastisten kokemusten perusteella. Kuitenkin esimerkiksi kuuden kuukauden työllistämisjakso on todettu aivan
liian lyhyeksi kaikkien osapuolten kannalta.
Sosialidemokraattien mielestä jaksoa olisi
pidennettävä. Minusta luontevaa olisi jatkaa
työllistämisjakso yhteen vuoteen tässä vaiheessa.
Moniin ilmeisiin epäkohtiin kiinnitti huomiota perustellusti myös ed. Stenius-Kaukonen. Niitä en halua nyt toistaa.
Selonteossa todetaan asetetun valtion töissä korkeimmaksi palkkamääräksi Al7-palkkaluokka. Suomessa eduskunnan säätämä
työsopimuslaki lähtee kuitenkin siitä, että
työstä aina maksetaan vähintään alan valtakunnallisen yleisen työehtosopimuksen mukainen palkka, ns. vähimmäispalkkapykälä,
jonka vasemmistoeduskunta vuonna 1970
viime metreillään sääti äänestysten ja kovan
kädenväännön jälkeen. Tästä periaatteesta
on pidettävä kiinni myös työllisyyslain nojalla työllistettyjen kohdalla. Työsopimuslakia
sanotaan työelämän perustuslaiksi, ja ainakin vasemmistolle se on ollut hyvin tärkeä
asia tähän saakka. Sen takia nostin tämän
yksityiskohdan esille.
Lopuksi haluan vielä todeta, että tämä on
kuitenkin ollut kaiken kaikkiaan myönteinen
askel työttömien ja työttömyyden uhan alaisten kannalta, mutta riittämätön työnsaannin
oikeuden toteuttamiseksi. Siksi kyllä odotan
uusia toimenpiteitä tai olisin odottanut niitä
jo tämänkin eduskunnan aikana.
Työllistämisjakson pidentäminen yhteen
vuoteen nuorten ja pitkäaikaistyöttömien
kohdalla maksaisi selonteon mukaan valtiolle puolitoista miljardia markkaa. Tiedän, että
tämä on suuri summa valtiovarainministeriössä, mutta se on pieni summa, kun on
kysymys yhden keskeisen perusoikeuden toteuttamisesta. Sen vuoksi, kun tämä on
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perustuslain velvoitekin, odotan edelleen hallitukselta tällaista askelta ja esitystä.
Ed. Lahti-Nuuttila: Arvoisa puhemies! "Työ hakkee miehen eikä mies työtä."
Kotiseutuni vanha kansanviisaus ei ole kovin
usein hellinyt työvoimaa, naisia ja miehiä.
On jo valmiiksi arvioitu työllisyyttä työllisyyslain voimassaoloaikana ja koko 1980luvulla. Uusien työpaikkojen syntyminen
hallituksen politiikan ansiosta ja työttömyyden määrätietoinen alentaminen ovat tosiasioita. Joillakin alueilla ja joillakin toimialoilla on ylletty tilanteeseen, jossa työ hakee
tekijäänsä. Tämä kuva ei kuitenkaan kerro
kaikkea, ongelmia ja haasteita riittää. Työttömien määrä on taas yli 100 000.
Selonteko antaa joka tapauksessa vakuuttavan näytön hallituksen otteesta määrätietoiseen työllisyyspolitiikkaan. Työllisyyslain
epäkohdatkin tunnustetaan, mm. kuuden
kuukauden työllistämisjakson lyhyys. Kehittämistarpeet selonteossa myös laskusuhdannetta ajatellen tiedostetaan.
Työllisyyslain tavoitteiden kannalta on
keskeistä huolehtia harkinnanvaraisten työllisyysmäärärahojen riittävyydestä, on sitten
kysymys valtion, kuntien ja kuntainliittojen
tai yksityisen sektorin työllistämistoimista.
Näiden määrärahojen niukkuus korostuu
laajan väestöpohjan työvoimapiireissä, koska
määrärahat jakaantuvat työttömyysprosentin
eivätkä työttömien absoluuttisen määrän
mukaan. Käytännössä tämä merkitsee eteläisen Suomen jäämistä epäedulliseen asemaan
harkinnanvaraisten määrärahojen jaossa.
Kuitenkin mahdollisuuksia esimerkiksi vajaakuntoisten työllistämiseen mm. kuntasektorilla eteläisessä Suomessa olisi huomattavasti enemmän kuin tällä hetkellä kyetään
toteuttamaan.
Harkinnanvaraisien määrärahojen korottaminen kieltämättä merkitsee tämän sektorin menojen nousua, mutta vastaavasti se
vähentää sosiaalitoimen menoja. Työllistettyjen ei työllistämisjakson aikana pääsääntöisesti tarvitse turvautua toimeentulotukeen.
Väheksyä ei voi myöskään työllistämisen
inhimillistä merkitystä. Työtulo merkitsee
yksilölle suurempaa taloudellista itsenäisyyttä kuin sosiaalitoimen kautta tulevat avustukset. Työllisyyslain tavoitteiden kannalta
on keskeistä saada edellä mainitut määrärahat sellaiselle tasolle, että ne tarjoavat tosia-
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siallisen mahdollisuuden toteuttaa työllisyyslakia myös tältä osin.
Arvoisa puhemies! Julkiset työvoimapalvelut ovat kehittyneet ja tehostuneet. Tällä
linjalla pitää jatkaa. Rohkeasti olisi ryhdyttävä pohtimaan myös sitä, onko lainkaan
tarpeellista vahvistaa eri tavoin liikeperiaatteita noudattavaa yksityistä työnvälitystä.
Suomessahan ei ole täydellistä työnvälitysmonopolia. Työvoiman vuokrauksen harjoittamiseen myönnettyjä lupia on tietääkseni
voimassa noin 400 yrityksellä ja 35 järjestöllä
on lupa työn välittämiseen.
Käytettävissä olevan työvoiman määrä ja
saatavuus, sen laatu ja koulutustaso eivät
muutu, olipa asialla julkinen tai yksityinen
työnvälitys. On myös muistettava, että julkinen työnvälitys on osa työvoimapalveluja.
Yhdessä esimerkiksi ammatinvalinnan ohjauksen, koulutustietopalvelun, työllisyyskoulutuksen ja kansainvälisen harjoittelun
kanssa muodostuu toisiaan tukeva kokonaisuus, jolla työmarkkinoiden toimivuutta parannetaan. Olennaisia ovat myös julkisten
työvoimapalvelujen tehtävät aikuiskoulutuksen, ammatillisen kuntoutuksen sekä alueellisen liikkuvuuden edistämisessä. 186 työvoimatoimiston ja 1 700 atk-päätteen muodostaman valtakunnallisen reaaliaikaisen verkoston palvelevuus, lisänä erilaiset tiedotustoiminnan keinot, on välttämättömyys niin
työnhakijoille kuin työnantajillekin maksuttomana ja kattavin tiedoin työvoiman saatavuudesta ja hankinnasta sekä avoimista työpaikoista. Työmarkkinoiden toimivuutta pitää edistää, ei jäykistää. Tämä onnistuu
selvästi parhaiten julkisten työvoimapalvelujen avulla.
Ed. Alaranta: Herra puhemies! Lyhyesti haluaisin puuttua muutamaan asiaan, jotka ovat täällä jo monessakin puheenvuorossa
olleet esillä, mutta jotka mielestäni vaativat
vielä alleviivausta.
Keskustelussa on useaan kertaan todettu,
että selonteko perustuu eduskunnan edellytykseen siitä, että hallitus antaa kolmen
vuoden kuluessa työllisyyslain voimaantulosta tällaisen selonteon. Sen sijaan mielestäni
vähemmälle huomiolle ovat jääneet eduskunnan samassa tilanteessa asettamat muut edellytykset kuten työllistämisjakson pituus, josta kaksi edellistä puhujaa, edustajat Knuuttila ja Lahti-Nuuttila, molemmat puhuivat.

Eduskuntahan edellytti selvitettäväksi, miten
kuuden kuukauden työllistämisjaksoa voitaisiin pidentää erityisesti nuorten kohdalla
yhteen vuoteen. Tuon esille kaksi tähän
ongelmaan liittyvää käytännön asiaa.
Esimerkiksi valtionhallinnossa on työttömiä nuoria ohjattu sellaisiin melko vaativiinkin tehtäviin, jotka vaativat kouluttamista.
Kun kokemattoman nuoren kouluttaminen
vie tällaisessa virastossa yhden tai useammankin vakituisen viranhaltijan työajan, siitä
seuraa töiden ruuhkautumista ja muitakin
paineita. Kun sitten yksi ihminen on saatu
koulutetuksi ja pääsee työnsä alkuun, hänen
työllistämisjaksonsa päättyy, ja edessä on
taas uuden henkilön kouluttaminen samaan
tehtävään. Tämä on monissa virastoissa aiheuttanut hankaluuksia vakituisen työntekijäkunnan keskuudessa, ja jatkuvasti kansanedustajat varmaan saavat kirjeitä ja toivomuksia tämän käytännön ongelman hoitamisesta.
Toinen ongelma on se, että esimerkiksi
verotoimistoissa ja ehkä muuallakaan ei voida tällaisilta työllistetyiltä työntekijöiltä vaatia vaitiolovelvollisuutta. He ovat väliaikaisia
ja käymässä olevia työntekijöitä, ja tästä
aiheutuu määrättyjä ongelmia. Ainakin tämän kaltaisia käytännön ongelmia voitaisiin
poistaa, jos työllistämisjaksoa jatkettaisiin
eduskunnan edellyttämällä tavalla kuudesta
kuukaudesta yhteen vuoteen.
Tiedän, että tällaisen asian yhteydessä on
opposition edustajan vaarallista puhua ikävistä asioista, koska sellainen puhe leimataan
mustamaalaamiseksi ja ihmisten pelotteluksi,
jopa maailmanlopun ennustamiseksi, mitä
voimakasta ilmaisua usein hallitusta lähellä
olevat tahot ja kansanedustajat käyttävät
meillä päin Pohjois-Suomessa vieraillessaan.
En halua puhua perättömiä enkä mustamaalata. Maailmanlopun puhumisesta olen sitä
mieltä, että siitä pitäisi puhua enemmänkin
nykyään, mutta se ei taas kuulu tähän
yhteyteen. Ei voi kuitenkaan mitään sille,
että monien asiantuntijoiden mielestä on
selviä enteitä ja merkkejä työllisyyskehityksen voimakkaasta huonontumisesta.
Ed. Pulliainen otti vihreiden ryhmäpuheessa esille yhden tällaisen synkän kunnan eli
Taivalkosken Oulun läänistä ja totesi, niin
kuin lehdistä on voitu lukea, että siellä yhden
sahan toiminnan loppuminen aiheuttaa 70100 henkilön joutumisen työttömiksi. Ei kai
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tämänkään tosiasian mainitseminen ole mitään mustamaalausta. Se on vain yhden
tosiasian ääneen lausumista, ja sehän merkitsee Taivalkosken työttömyysasteen nousemista Suomen ennätyslukuun eli 25 prosenttiin.
Toivon ja esitän, että maan hallitus asettaisi pikaisesti projektiryhmän, jollaisia on
tällaisessa tilanteessa aikaisemminkin asetettu, selvittämään niitä keinoja, joilla Taivalkoskella nyt äkillisesti eteen tullut tilanne
voidaan selvittää. Kun ministerin poliittinen
sihteeri on sieltä meiltä päin, niin toivon, että
hän voisi antaa ministerille tarkempia tietoja
tilanteesta, niin ei tarvitse haaskata eduskunnan kallista työaikaa tähän enempää.
Pohjois-Suomen työvoimapiirien ennusteet
ovat masentavia laajemminkin kuin vain
yhden kunnan osalta. Koko Oulun työvoimapiirin alueella ennustetaan 5,5 prosentin
tietämillä pysytelleen työttömyyden kohoavan ensi vuonna 6,7 prosenttiin. Vastaavasti
Kainuussa arvioidaan työttömyyden kasvavan selonteossa mainitusta 7,8 prosentista
9,3 prosenttiin ja Lapissa 7,6 prosentista 8,5
prosenttiin. Korostan, että nämä tiedot ovat
uudempia kuin selonteon tiedot. Nämä ovat
olleet lehdissä työvoimapiirien antamina.
Eräs mieluinen mainittava asia tässä yhteydessä on se, että kunnathan ovat onnistuneet työllisyyslain soveltamisessa odotettua paremmin. Suomen Kunnallisliiton tietojen mukaan kaikkiaan 52 kuntaa on työllistänyt enemmän kuin lain vaatiman 2
prosenttia. Monissa kunnissa on käytetty
mielikuvitusta työpaikkojen tarjoamisessa.
Muun muassa Pudasjärven kunnassa Oulun
läänissä on palkattu runsaasti hoitajia lapsille, vanhuksille ja vammaisille, ja kokemukset ovat olleet kaikkien osapuolien kannalta myönteisiä. Tämäkin on myönteisenä
asiana ja varmaan hallituksenkin kunniaksi
syytä todeta.
Arvoisa puhemies! Kun tämä on isänpäivän jälkeinen viikko, haluan lopuksi todeta
erään työttömyysturvan epäkohdan. Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä, jonka mukaan työttömyysturvan lapsikorotus tulee olemaan yhdestä lapsesta 22
markkaa, kahdesta lapsesta 32 markkaa ja
kolmesta tai useammasta lapsesta yhteensä
41 markkaa. Uusimpien tilastotietojen mukaan, eli nämä ovat vuoden 1981 tilastotietoja, on sellaisia työttömyyskorvauksen pe-

4223

rusturvan varassa eläviä perheitä, joilla on
yksi lapsi, yhteensä 17 627 perhettä; sellaisia
perheitä, joissa on kaksi lasta, 11 643; ja
perheitä, joissa on kolme tai useampia lapsia,
6 809 perhettä. Prosentteina nämä luvut ovat
12,7; 8,4; ja 4,9 perheistä. En voi pitää
oikeana sitä, että perheen jokaista lasta ei
oteta huomioon lapsikorotusta myönnettäessä. Jokainen lapsi on ns. kulutusyksikkö niin
kuin nykyään rumasti sanotaan ja nimenomaan kuluttaja ja turvan tarvitsija myös
työttömyydestä kärsivässä perheessä. Olemme tästä asiasta mielipiteitä lausuneet esimerkiksi valiokuntatyöskentelyssä, mutta tiedämme, että epäkohta ei korjaannu, ellei
hallitus sitä esitä korjattavaksi.
Lopuksi haluan vielä liittyä niiden puhujien joukkoon, jotka ovat keskustelussa toivoneet huomiota vajaakuntoisten kansalaisten työllistämiseen. Muistutan vanhasta periaatteesta, jonka mukaan yhteiskunta on
niin vahva kuin sen heikoin lenkki.
Ed. P. Leppänen: Herra puhemies!
Hyvät työtoverit! Tämä selonteko, joka on
meidän ruodittavanamme, on mielestäni hyvin pintapuolinen. Se ei ole tarkastellut sitä
tärkeää sektoria, joka tässä on käsittelyn
alla.
Kun muistelee historiaa hieman taaksepäin, niin ei voi välttyä ajatukselta, miksi
työttömän aseman korjaaminen voi olla Suomessa niin vaikeaa. Työllisyyslain korjaaminen viime kerralla, mm. kun sitä porrastettiin, työttömien aseman parantaminen, olivat
kovan kädenväännön kohteena eduskunnassa, ja se ei suinkaan ole työttömien kannalta
paras asia.
Ihmetellä myös täytyy sitä, mistä on useasti puhuttu täällä: Niitä kustannuksia ei tunnusteta Suomessa, joita työttömyys ja työttömät yleensä aiheuttavat yhteiskunnalle, kuten useat laitospaikat, joihinka pitkäaikaistyöttömät ohjautuvat. Mielestäni myös se
palaute, joka on tullut työllisyyskoulutuksen
kohdentamisesta, osoittaa, ettei kohdentaminen ole käsitykseni mukaan onnistunut ainakaan kaikilla alueilla, kun joillakin alueilla
koulutetaan liikaa väkeä ja toisilla on työvoimapula.
Työttömyyden alueelliset erot eivät ole
supistuneet, niin kuin aikoinaan odotettiin.
Niitä myös valtiovalta voisi omalta osaltaan
tasoittaa, mikäli haluaisi tukea työvoimaval-
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taisten yritysten perustamista alueille, joilla
on työvoimaa ja ihmisillä perusasiat kunnossa: asunto ja palvelut. Ruuhka-Suomen osalta, jos ajatus on se, niin kuin jotkut ovat
esittäneet oikeiston suunnalta, että työvoimaa pitäisi pakkoliikuttaa Ruuhka-Suomeen, niin ne ongelmat, mitä sen myötä
tulee, jatkuvasti kärjistyvät niin muuttajien
kuin jo täällä asuvien osalta. Mielestäni tämä
ei ole oikeata työvoimapolitiikkaa. Mielestäni ihmiset muuttavat vapaaehtoisesti kyllin
riittävästi Suomessa. Nämä ongelmat, jotka
kärjistyvät Ruuhka-Suomessa jatkuvasti,
vaativat lisää resursseja, ja sekin maksaa
yhteiskunnalle, kuten poliisitoimi, sosiaalitoimi ja asuntotoimi.
Mielestäni hallituksen tulisi vetää kiireellisesti sellaiset johtopäätökset, että se antaisi
välittömästi uuden työllisyyslakiesityksen,
jolla korjattaisiin ne puutteet, jotka voimassa
olevaan lakiin sisältyvät, ja tällä tavoin
ongelma saataisiin poistettua, joskaan työttömyysongelmaa ei koskaan pystytä poistamaan.
Mitä tulee työllisyyteen ja työvoimapolitiikkaan, kun tavalla tai toisella mennään
yhteiseen suureen kaupalliseen Eurooppaan,
niin se kai meille vielä on jossain määrin
tuntematon. Kun selontekoa luin, en kovin
paljon löytänyt sellaisia ajatuksia, joihin hallitus olisi kiinnittänyt huomiota tulevaisuutta
ajatellen. Työttömyyden lasku alkoi jo ennen
lain voimaantuloa, ja kun laki tuli voimaan,
kunnat työllistivät mielestäni hyvin, mutta
valtio ja yksityinen sektori eivät ole siinä
onnistuneet jostakin syystä. Ihmettelen, miksi valtiosektori ei ole onnistunut, koska
senhän pitäisi olla nimenomaan valtion ja
eduskunnan ohjauksessa.
Täällä on jo varmasti monissa puheenvuoroissa kiinnitetty huomiota työllisyyslain moniin epäkohtiin, mutta en aio puuttua kuin
kahteen.
Laissa oleva kuuden kuukauden raja oli jo
alun perin väärin, kun se sinne säädettiin, ja
siitähän täällä äänestettiin aikanaan. Kun
ajatellaan esimerkkitapauksia, joita on tullut
tietoonikin, niin kaveri joutuu tavallaan ojasta allikkoon, kun hänet työllistetään määräajaksi ja hän tietää, että lopputili odottaa
sinä päivänä, kun se on määrätty. Mitä
ongelmia se tuo muille kuin työntekijälle
itselleen? Se tuo niitä ongelmia, että sille,
joka häntä työnjohtaa tai työopastaa, se on

turhauttavaa työtä, koska hänkin tietää, että
työntekijä lähtee pois.
Mitä tulee pitkäaikaistyöttömiin, niin sen
palautteen mukaan, mikä on tullut lähinnä
kunnista, siellä ei ole pystytty hoitamaan
mm. työnjohtoa. Kaveri on viety työmaalle,
mutta on myös semmoisia valitettavia tapauksia, että ei ole neuvottu edes työtä. Se
on varmaan turhauttavaa ainakin työntekijän kannalta, jos pitää aikaa polttaa jossain
kohteessa eikä ole johtoa, joka neuvoisi edes
työtä. Eri kunnat ovat myös toimineet eri
tavoin. On syntynyt eriarvoisuutta myös
työvoimapiirien välillä, mutta kaiken pahinta, mikä näissä yleensä on, on se, että se
vaikuttaa henkilön eläkkeeseen. Tämä on
epäkohta, joka mielestäni on pakko välittömästi korjata. Ei voi ajatella niin, että
ihminen sillä työpanoksella, jonka laki velvoittaa hänet tekemään, alentaa omaa eläkettään, kun tällä hetkellä eläke lasketaan
viimeisistä työvuosista. Tähän pitää pystyä
löytämään korjaus, ja uskoisin, että tämä nyt
ainakin ministerin tietoon meni, kun hän on
paikalla.
Mutta lopuksi, arvoisa puhemies, toivoisin
että vaikkakin työttömyyden määrä on laskenut, niin siitä huolimatta työttömiä on
liian paljon. Se kertaantuva kustannuserä,
joka tulee niin nuorten, kun ne sortuvat
tuonne katukuvaan, kuin pitkäaikaistyöttömienkin osalta, on suuri. Halvempi vaihtoehto on työllistää heitä kuin maksaa pieni
ropo, että osa heistä on juomassa kaljaa
baareissa päivittäin.
Ed. Lahti - N u u t t i 1a : Herra puhemies!
Vaikka ed. P. Leppänen olisi kaikessa muussa sanomassaan oikeassa, siinä ed. Leppänen
oli väärässä, että selonteko olisi pintapuolinen. Se oli puhujalta kyllä kohtuuton heitto
aivan puheenvuoronsa aluksi.
Tämä selonteko antaa erittäin perusteellisen tiedon työllisyyslain työvoima- ja sosiaalipoliittisista vaikutuksista sekä toimeenpanosta. Tiedot ovat ymmärtääkseni tarkkoja,
tutkimusta on käytetty hyväksi, johtopäätöksiä on tehty ja kehittämistarpeita ilmaistu.
Työministeri Puhakka : Herra puhemies! Muutama kommentti käytettyjen puheenvuorojen johdosta.
Kuntien ja valtion tehtävien hoidon tasosta on työministeriön näkökulmasta avoimesti
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tunnustettava se, että kunnat ovat varsin
hyvin hoitaneet työllisyyslain mukaiset velvoitteensa. Valtion kohdalla on ollut ongelmia, ei niinkään siksi, etteivät valtion virastot ja laitokset pääosin olisi olleet valmiita
oman osuutensa hoitamaan, vaan siitä johtuen, että on maassa alueita, joilla ei ole
valtion työtehtäviä juuri lainkaan. Jos valtio
siellä hoitaisi tehtäviään, se edellyttäisi joko
työvoiman siirtämistä tai uusien, ehkä tarpeettomien tehtävien luomista. Tässä suhteessa valtion tehtävien hoitaminen on vaihdellut vähän maan eri osista riippuen.
Miten työllisyyslaki on kunnallistalouden
kannalta toiminut: Tietojemme mukaan kunnat ovat korvaustasoon, jonka työllisyyslaki
työllistettävää kohden määrää, pääosin tyytyväisiä. Tässä suhteessa ei erityisiä ongelmia
ole esiintynyt.
Ed. P. Lahtinen heitti vähän ilkeästi sanoessaan, että hallituksen tulisi jakaa säästyneet työllisyysmäärärahat eikä jättää niitä
ministereiden vaalityöhön. Tekisi mieli jättää
se omaan arvoonsa, mutta haluan sanoa
rauhallisesti, että me olemme pyrkineet kaikki ministeriön käytössä olevat varat jakamaan piireittäin niin, että ne kaikki tulevat
mahdollisimman
tarkoituksenmukaisesti
käytettyä työllisyyden hoitoon, ei tuhlaten
vaan tarkoituksenmukaisesti. Tämän vuoden
velvoitetyöllistämismäärärahoja on säästynyt
siksi, että kun tämän vuoden budjettia tehtiin, työllisyystilannetta ei osattu ennakoida
niin hyväksi kuin se muodostui ja velvoitetyöllistämismäärärahoja varattiin yli tarpeen.
Varat on nyt lisäbudjeteilla säästetty, minkä
senkin mielestäni pitäisi olla hyväksyttävää.
Muutama sana näistä vaikeasti työllistettävistä, joihin osittain ed. Aittoniemikin
puuttui: Me kävimme tämän vuoden kevättalvella työvoimatoimistoittain läpi ne työnhakijat, jotka eivät olleet työllistyneet normaaleilla toimenpiteillä. Heitä oli noin
14 000 ihmistä eli noin 14 prosenttia työttömistä työnhakijoista. Heidän kohdallaan todettiin työvoimaneuvojan ammattitaitoon
perustuvissa arvioissa, että he eivät työviranomaisten keinoin ole työllistettävissä. Ministeriö kehotti vielä uudelleen työvoimaneuvojia tässä asiassa ponnistelemaan. Kesän
jälkeen on tilannetta tarkasteltu uudelleen.
Yllätykseksemme heistäkin vielä hyvin moni
oli työllistettävissä. Jos todella panostetaan
näiden ihmisten kuntouttamiseen työelä265 200305Y
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mään, hyvin monessa tapauksessa siinä myös
onnistutaan. Se vaatii kyllä normaalia työnvälitystä paljon enemmän virkatyötä, mutta
mielestäni se on perusteltua, sillä jokainen
menetetty työntekijä, kuten täällä on usein
todettu, on yhteiskunnalle paljon kalliimpi
kuin se, että hänen työkykyisyytensä pyritään pitämään yllä.
Ed. Knuuttila puuttui siihen, että lain
reunaehtoja ei ole hallituksen toimesta täytetty. Hallitus on selonteossaan vastannut
esityksiin työllistämisjaksojen jatkamisesta
todeten, että ainakin nuorten kohdalla saattaisi olla perusteltua harkita joustavampaa
työllistämisjaksoa: esimerkiksi 3-9 kuukautta, jolloin paikallisten olosuhteiden ja tilanteen pohjalta voitaisiin asiaa uudelleen arvioida. Mutta sekin on tarkoitus tuoda eduskunnan käsittelyyn yhtenä osana sitä kokonaisuudistusta, joka tämän seurannan jälkeen on valmisteilla.
Minä haluaisin asian perusfilosofiaan muutamalla sanalla puuttua. Pidän hyvin tärkeänä
sitä, että täälläkin keskustelussa on kiinnitetty
huomiota siihen, että yleinen työllistäminen
hoidetaan parhaiten talouspolitiikan ja pysyvien työllistämisratkaisujen kautta. Tässä suhteessa siihen on erityisesti panostettava niin
työministeriön työvoimapalveluun, koulutukseen, ammatinvalinnan ohjaukseen ja työnvälitykseen liittyvien toimintojen kautta kuin
myös muiden ministeriöiden omilla sektoreillaan.
Toisena ratkaisuna on sitten tukityöllistäminen. Tukityöllistämistä on arvosteltu, kun
siihen liittyy työsuhteen määräaikaisuus. Lakia säädettäessä itsekin olin edellisessä hallituksessa neljä vuotta ministerivaliokunnassa
tämän lain valmistelutyössä mukana, oli peruslähtökohtana se, että velvoitetyöpaikkaa
ei olekaan tarkoitettu pysyväksi työllisyyttä
turvaavaksi toimenpiteeksi, vaan pitkäaikaisen työttömyyden katkaisemiseen ja ihmisen
kuntouttamiseen avoimille työmarkkinoille
joko tämän työllistämisjakson tai sitä seuraavan koulutuksen avulla.
Henkilökohtaisesti en usko keskustelun
päättyvän, jos työllisyysjaksoa jatkettaisiin
välittömästi 6:sta 12 kuukauteen. Vähän ajan
päästä sanottaisiin, että sen tulisi olla 24
kuukautta, koska 12 kuukauttakin on määräaikainen työsuhde. Siitä seuraisi samanaikaisesti työmarkkinoilla sen tyyppistä jäykistymistä, joka todennäköisesti vaikeuttaisi jo
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koko yhteiskunnan tiettyjä perustoimintoja.
Pidän hyvin tärkeänä, että pitkäaikaistyöttömyyden katkaiseminen on meillä perustana
työllisyyslaissa. Yhtä tärkeänä pidän sitä,
että katkaisemiseen liittyy myös muita toimenpiteitä: kuntouttamiseen, koulutukseen
ja työvoimaneuvontaan liittyviä palveluksia,
joilla pyritään ihmisen pysyvän työllistämisen edellytyksiä osaltaan parantamaan.
En myöskään ymmärrä sitä keskustelua,
jota muun muassa ed. P. Leppänen ja ed.
Alaranta osaltaan puheenvuoroissaan viljelivät todeten, että on kauheata, kun ihmistä
joudutaan kouluttamaan tässä työsuhteessa.
Minusta on tärkeätä huomata se, että tällainen laki on säädetty, jolla yhteiskunnan
velvoite tavallaan tunnustetaan kuntien ja
valtion kautta hoidettavaksi. Siitä seuraa se,
että jokaiseen työsuhteeseen sisältyy työnopastus. Pidän työllistämistapauksissa erityisen tärkeänä, että on järjestetty työnopastusta, ihmisen kouluttamista omaan työtehtäväänsä. Niiden viran- ja toimenhaltijoiden,
jotka ovat läheisessä työsuhteessa työllistettävän kanssa, pitää kokea se osana työtään.
Se on osa tämän lain velvoitetta: kouluttaa ja
kuntouttaa ihmistä avoimille työmarkkinoille, jota kautta hänen pysyvä toimeentulonsa
voitaisiin aikanaan ratkaista.
Pidänkin tärkeänä sitä, että tämänkin
keskustelun perusteella voidaan nähdä suuntaviivana 1990-luvun työmarkkinoille ja työmarkkinapolitiikkaan se, että on panostettava erityisesti ikääntyvän työvoiman koulutukseen niin, että heidän työmarkkinakelpoisuutensa säilyy mahdollisimman hyvin:
heidän kuntouttamiseensa, etteivät he rampaudu ennen aikojaan, ja edelleen työpaikan
laatuun niin, että se motivoi ja pitää hänen
kehityskykyisyytensä ja osallistumisedellytyksensä hyvinä. On panostettava myös tehokkaaseen työnvälitykseen. Jos ei näillä
tempuilla onnistuta, luotakoon velvoitetyöllistämismenettelyllä ihmiselle työn oikeus,
jolla hänen pitkäaikaistyöttömyytensä pyritään katkaisemaan.
Herra puhemies! Osaltani kiitän keskustelusta, jota pidin erittäin hyvänä. Olkoon
tämä eväänä työllisyyslain jatkovalmistelulle.
Ed. P. Leppänen: Arvoisa puhemies!
Yritän ymmärtää ministerin ajatuksia parissa
seikassa. Yksi on tämä työnopastus, johon jo

puutuin. Ne henkilöt, jotka joutuvat näitä
tehtäviä hoitamaan monissa köyhissä kunnissa, tekevät sen muun työn ohella. Kunnissa on nyörit vedetty tiukalle ja se aiheuttaa ongelmia, joihin viittasin. Tästä asiasta
olen kuullut työntekijöiltä sekä työnjohtajilta.
Toinen asia: ministeri perusteli minusta
huonosti tämän puolen vuoden työllistämisjakson. Tässäkin se palaute, mikä yleensä
kentältä tulee kansanedustajille, puhuu sen
puolesta, että jakson pitäisi olla 12 kuukautta. Ongelmia olisi todella vähemmän kuten
myös yhteiskunnalle kustannuksia.
Ed. Lahti-Nuuttilalle sanoisin vielä, että
selonteon loppupäätelmän lukiessa näyttää
siltä, että eväät on todella vähissä.
Ed. K n u u t t i 1a: Herra puhemies! Keskustelussa ovat tulleet kyllä melkein kaikki
argumentit esille, mitä voidaan esittää. Tämän jakson pidentämisen suhteen esimerkiksi nuorten osalta: Kun opiskelijoille jää yksi
välivuosi, kun he eivät saa opiskelupaikkaa,
olisi ihan luontevaa, että työllistäminen jatkuisi koko vuoden tai lähes koko vuoden.
Viittasin jo varsinaisessa puheenvuorossani
Ruotsiin puhuessani niistä mahdollisuuksista, mitä valtiovallalla on vastata paremmin
näihin haasteisiin. Muistinvaraisesti siellä on
julkisen hallinnon palveluksessa tai julkisesti
työllistettyjä noin 60 prosenttia ja meillä 40
prosenttia. Ero oli noin 20 prosentin luokkaa. Tämä kertoo sen, että vastaavanlaisessa
yhteiskuntajärjestelmässä yhteiskunnan panos voi todella olla oleellisesti toisenlainen
kuin meillä. Me olemme tulevina vuosina
sidotut Eurooppaan ja muuhunkin ympäröivään maailmaan. Eduksi olisi, jos Suomi
voisi kansainvälisilläkin forumeilla vaikuttaa
niin, että muissakin maissa - myöskin näissä kapitalistisissa maissa- tehtäisiin vastaavia järjestelmiä kuin Suomessa. Ruotsissahan
sellainen on ja eräissä muissakin maissa
tietääkseni. Tietysti se vähentäisi paineita
kansainväliseltä taholta, joita nyt on jo
esitetty. Kysymyksessä on kuitenkin yksi
ihmisoikeus. Me suomalaiset mielellämme
hurskastelemme ja taistelemme ihmisoikeuksien puolesta muualla maailmassa, mutta
unohdamme YK:n ensimmäisenä mainitun
ihmisoikeuden. Se on oikeus työhön. Sen voi
asiakirjoista tarkistaa, kuka haluaa.

Selonteko työllisyyslain vaikutuksista

Ed. M ä k i pää : Arvoisa puhemies! On
syytä sanoa muutama sana, kun illan mittaan olen kuunnellut näitä asioita.
Ed. P. Leppäselle haluan huomauttaa, että
kun olin aikanani Porin torilla ja yritin siellä
puhua, että hyvät toverit, niin nämä toverit
sanoivat, että älä koskaan käytä puheessasi
sanaa toveri. Sanon nyt: ed. P. Leppänen
käyttäköön tästä lähtien sanoja "hyvät sisaret ja veljet".
Mutta työllisyyslaki on todella suonut
inhimillisesti katsoen työn oikeuden etenkin
nuorille ja pitkäaikaistyöttömille. Monen
suusta on tänäkin iltana kuultu toive, että
työllistämisjakson pituudeksi tulisi vuosi
kuuden kuukauden sijasta. Katseet tietysti
kohdistuvat nyt työministeriöön, joka välittää nämä terveiset maamme hallitukselle.
Täällä on myös puhuttu työvoimapulasta,
ja toisaalta on odotettavissa työttömien määrän lisääntyminen, sillä näinäkin päivinä
lomautukset ja irtisanomiset ovat totisinta
totta.
Kun ed. Lahti-Nuuttila mainitsi, että työllisyysasioiden järjestäminen käy parhaiten
julkisten työvoimapalveluiden kautta, tulisi
maan hallituksen ja etenkin työministeriön
käynnistää kaikki mahdolliset toimenpiteet,
jotta työvoimatoimistojen kirjoilla olevat
työttömät mahdollisuuksien mukaan voidaan kouluttaa niille aloille, joilla tänä päivänä on työvoimapulaa. Kuten meidän edustajamme mainitsi, tulisi ne ihmiset, jotka
työvoimatoimiston kirjoille eivät kuulu, siirtää sosiaaliluukun puolelle ja antaa heille
toimeentuloturvat ja muut.
Edelleen ed. Lahti-Nuuttilalle haluan huomauttaa, että antaa kaikkien kukkia, eli
annetaan niiden 35 järjestön myös harjoittaa
työvälitystehtävää, vai näkeekö edustaja siinä jotain pahaa?
Kuten SMP:n ryhmäpuheenvuorossa myös
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mainittiin, sosiaalivaliokunnassa on työttömyysturvauudistus. Olen ja myös muut
SMP:n eduskuntaryhmän jäsenet ovat sitä
mieltä, että hallituksen pitäisi ryhtyä toimenpiteisiin, jotta ns. peruspäiväraha ja ansioon
suhteutettu päiväraha poistettaisiin ja jokaiselle työttömälle taattaisiin inhimillinen perustoimeentuloturva. Tänä päivänähän peruspäiväraha on runsaat 100 markkaa ja sillä
työtön ei kerta kaikkiaan tule toimeen. Näillä toimenpiteillä meillä on mahdollisuus antaa jokaiselle työttömälle esimerkiksi 200
markkaa päivältä.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Toinen varapuhemies: Asian käsittely keskeytetään.
Pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon
1) Laki- ja talousvaliokunnan mietintö n:o
29 (HE n:o 35)
2) Laki- ja talousvaliokunnan mietintö n:o
30 (HE n:o 199)

Toinen varapuhemies: Eduskunnan
seuraava varsinainen täysistunto on ensi perjantaina kello 13, kyselytunti huomenna torstaina kello 17.
Täysistunto lopetetaan kello 20.03.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Erkki Ketola

