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Solo Sokos Hotel Torni Tampere
Kiitän luottamuksesta ja mahdollisuudesta käyttää tämä puhevuoro tässä arvokkaassa 
tilanteessa. Kansalaistoiminta, tässä työttömien toiminta, on tärkeä ja olennainen osa 

kansanvaltaista demokratiaa. Ja te täällä ja työttömät laajemmin sekä tänään ja aiempien  
sukupolvien työttömät ja niin uskon, tulevien sukupolvien työttömät ja tämän toiminnan 

tukijat teette arvokasta työtä työn ja työttömien oikeuksien puolesta sekä koko 
yhteiskunnan hyväksi koska työttömyys ja työn puute ovat koko yhteiskunnan sekä 

hyvinvoinnin suuri ja ratkaistava kysymys. Onnea järjestön 30 vuotistaipaleen 
juhlapäivänä!

1) Kansantaloustieteen tohtori: VTT Valtiotieteen tohtori kansantaloustiede pääaineena. 













• Tasapainotyöttömyysaste, Natural Rate of Unemployment NRU. Käsite lähtee työnantajien ja työnhakijoiden rationaalisista 
valinnoista. Lähtökohta painottaa tarjontaa ja markkinatalouden toimivuutta. Se on lähtökohdaltaan eri asia kuin: 

• Inflaatiota kiihdyttämätön työttömyysaste, Non-Acceleration Inflation Rate of Unemployment NAIRU. Käsite lähtee siitä, että 
työn puutteesta, jolloin työttömyys on pakonomaista, eikä ole työhakijasta riippuvaa. Markkinoiden toiminta synnyttää 
epätasapainoa. Työllisyyspolitiikka painottaa kysyntää.

• Aktiivisen työvoimapolitiikan ATP idea on että vähentämällä avoimien paikkojen ja työttömyyden samanaikaisuutta voidaan 
ylläpitää korkeampaa työllisyyttä ilman inflaatiopaineita.  

• Yhdistämällä kysynnän vaihtelujen ja niiden seurausten tasaamiseen 
aktiivisen työvoimapolitiikan keinot, haetaan yhtäaikaista ratkaisua 
kysynnän riittävyyteen ja kysynnän ja tarjonnan vastaavuuteen. 

• Keinovalikoimaan kuuluvat tällöin 1. työllisyystyöt ja työllistäminen työvoimatuilla (työnantajille ja  työnhakijoille kohdistetut) 
ja sekä työharjoittelu, 2. työvoimapoliittinen koulutus työttömille ja työsuhteessa oleville (mukaan lukien muutosturva) ja 
järjestettynä ja omaehtoisena laajennuksineen oppisopimuksiin ja työharjoitteluun, ja 3. monipuolinen työnvälitys. 

• Toimivaan kokonaisuuteen kuuluvat perus- ja ammatillinen ja muu koulutus, työmarkkinaratkaisut, työaikaratkaisut ja työajan 
työn organisointi, tulonjakoon liittyvät kysymykset, sosiaalipoliittiset ratkaisut siten, että ne tukevat työllisyyspolitiikkaa 
perusturvan turvaamisen rinnalla ja verotuksen kehittäminen. Toimivaan kokonaisuuteen kuuluvat laajemmin talous- ja 
elinkeinopolitiikan ratkaisut ja kestävän kehityksen kysymysten ottaminen huomioon.  Toimivassa kokonaisuudessa 
yhteiskunnalla on vastuu ja rooli samalla kun tuetaan omaehtoista toimintaa. Juuri nyt erityisenä painopisteenä on tarpeen 
ratkaista nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys painotamalla voimakkaasti lisää työn saamista muun ohella.







Aiemmin ammattiliittojen jäsenille oli jo pitkään 
maksettu työttömyyskassa-avustukset, jotka 
ovat nykyisin työttömyysturvan 
ansiopäivärahoja. Vuoden 1957 työllisyyslain 
säätämisen perään säädettiin 1.4.1959-
31.12.1959 voimassaollut laki 
työttömyysavustuksesta. Sitäkin jatkettiin 
30.6.1960 asti ja 1.1.1960 lukien astui voimaan 
työttömyyskorvauslaki. Tällä tavoin käynnistyi 
työttömyyskorvausten ja sittemmin 
työttömyysturvan peruspäivärahan 
maksaminen, jonka nykyisellään korvaa 
työmarkkinatuki lähes kokonaisuudessaan.









Täystyöllisyys Yhdysvaltojen Täystyöllisyyslaissa
Täystyöllisyyden ja Tasapainoisen kasvun laki, tunnetaan epävirallisesti nimellä Humphrey–
Hawkins Täystyöllisyyslaki lempinimellä Humphrey-Hawkins 1) voimaan 27.10.1978 
prsidentti Jimmy Carterin allekirjoittamana saatuaan kongressin ja senaatin valtaenemmistön 
tuen.
Aiemmin maan talouspolitiikka oli määritelty vuoden 1946 työllisyyslailla, joka rohkaisi 
liittovaltion hallitusta tavoittelemaan "maksimityöllisyyttä, tuotantoa ja ostovoimaa" 
yhteistyössä yksityisten yritysten kanssa. Oli tyytymättömyyttä tämän lain epämääräiseen 
sanamuotoon. 

Vastauksena työttömyystason nousuun 1970-luvulla edustaja Augustus Hawkins ja 
senaattori Hubert Humphrey loivat Täystyöllisyyden ja Tasapainoisen kasvun 
Lain. Laki nimenomaisesti kehottaa kansakuntaa pyrkimään kohti neljää 
perimmäistä tavoitetta: täystyöllisyys, tuotannon kasvu, hintavakaus ja kauppatase 
ja budjetti, jotka voivat olla ristiriidassa keskenään, jolloin on nähty, että 
täystyöllisyys on ensi sijainen Asettamalla nimenomaisesti vaatimuksia ja 
tavoitteita, jotka liittovaltion hallitukselle on saavutettava, laki on huomattavasti 
vahvempi kuin edeltäjänsä. 

1) Englanniksi Full Employment and Balanced Growth Act, unofficielly Humphrey–Hawkins Full 
Employment Act nick name Humphrey-Hawkins



Yhdysvaltain Täystyöllisyyslain pitkä nimike sisältää:

Laki, jolla muutetaan käytännön todellisuudeksi 

-kaikkien amerikkalaisten, jotka pystyvät ja haluavat työskennellä ja etsivät työtä, 
oikeus täysimääräiseen hyödylliseen palkalliseen työhön oikeudenmukaisella 
korvauksella; 

-vahvistaa liittohallituksen velvollisuutta käyttää kaikkia toteutettavissa olevia ohjelmia 
ja politiikkoja täystyöllisyyden, tuotannon ja reaalitulojen, tasapainoisen kasvun, 
riittävän tuottavuuden kasvun, kansallisten prioriteettien asianmukaisen huomioimisen 
ja kohtuullisen hintavakauden edistämiseksi; 

-vaatia presidenttiä joka vuosi asettamaan selkeät lyhyen ja keskipitkän aikavälin 
taloudelliset tavoitteet; saavuttaa yleisen ja rakenteellisen talouspolitiikan parempi 
integrointi; sekä parantaa talouspolitiikan koordinointia liittohallituksessa.

Laki vaatii presidenttiä asettamaan presidentin talousraportissa numeeriset tavoitteet 
seuraavan tilikauden taloudelle ja ehdottamaan politiikkaa, jolla nämä tavoitteet 
saavutetaan.



Täystyöllisyys Beveridge 1940-luvulla, kun avoimet paikat vastaavat työttömyyttä. Siinä 
on ongelma, että tällöin työttömyys voi olla korkeaakin.
Täystyöllisyys Arthur Okun (1962): 
"Kuinka paljon tuottoa talous voi tuottaa täystyöllisissä olosuhteissa?" … ” 
Täystyöllisyystavoite on ymmärrettävä pyrkimykseksi tuottaa maksimi ilman 
inflaatiopainetta.”
”Sodanjälkeisenä ajanjaksona keskimäärin jokaiseen yli neljän prosentin 
työttömyysasteen ylimääräiseen prosenttiyksikköön on liittynyt reaalisen BKT: n 
pieneneminen kolmella prosentilla.” Okun ei esitä suoraa kysymystä, mikä kasvun olisi 
oltava, että työllisyys paranee, vaikka hänen nimiinsä on laitettu kauan käytetty 
perustelu, että kasvun olisi oltava vähintään 3 %, että työllisyys paranee. Esitin 
21.8.2019 laskelmat, että tulevaisuudessa pitkään on riittänyt ja tulevaisuudessa 
riittää selvästi alle 2 %:n kasvu. Kuitenkin tämä riippuu tuottavuuskehityksestä, siitä 
kuinka työllistävää kasvu ja siihen vaikutetaan osaltaan työllisyyspolitiikalla, sekä 
työaikojen kehityksestä. 
Nykyisellään keskustellaan Yhdysvalloissa mm. siitä, että vaikka työttömyysaste 
saataisiin keskimääräisenä alas, se ei tarkoita täystyöllisyyttä, jos monissa 
väestöryhmissä työttömyys on kuitenkin erittäin korkeaa.



Yhdysvaltain keskuspankin FED:n kaksoismandaatti on inflaation rajoittaminen 
ja maksimityöllisyyden, täystyöllisyyden (sanaa täystyöllisyys ei ole mandaatissa 
– sitä yleisesti kuitenkin käytetään), edistäminen. EKP:n mandaatti inflaation 
rajoittaminen ja valuuttavakaus

Perustamisestaan vuonna 1913 lähtien Yhdysvaltain keskuspankilla, Federal
Reservillä (FED), on ollut selkeä kaksinkertainen tehtävä, kaksoismandaatti, 
minimoida inflaatio ja maksimoida työllisyys.



Suomessa vuoden 1957 työllisyyslaki sisälsi julkiselle vallalle velvoittavuutta järjestää työtä. 
Työllisyystöitä järjestettiin kuten yleisesti eri maissa kuitenkin ilman valtiolle asetettua 
velvoitetta Suomessa kuten ei muuallakaan sikäli kuin tiedän eli tietyllä varauksella tämä.
Vuonna 1972 hyväksyttiin Suomen hallitusmuodon 6 §:n toinen momentti, jonka mukaan 
”Kansalaisen työvoima on valtakunnan erikoisessa suojeluksessa. Valtiovallan asiana on 
tarvittaessa järjestää Suomen kansalaiselle mahdollisuus tehdä työtä, mikäli laissa ei ole 
toisin säädetty.” Säädön oli valtiovaltaa velvoittavampi kuin vuoden 2000 perustuslaki ja 
myös eduskunnan perustuslain tulkinta lakia v. 1972 säädettäessä. Asiaa käsiteltiin 
eduskunnan perustuslakivaliokunnassa, joka katsoi, että hallitusmuodon vaatimus täyttyy, 
kun julkinen valta pyrkii työttömyyden vähentämiseen ja työttömille maksetaan 
työttömyysturva.

Tämän jälkeen käynnistyi lain valmistelu, että työllisyyslaki vastaisi paremmin perustuslakia. 
Kesti kuitenkin 16 vuotta työllisyyslain voimaan tuloon siten, että valtiovallan velvoite oli 
järjestää työtä vuoden yhtäjaksoisesti tai kahden vuoden aikana vuoden työttömänä olleille 
pitkäaikaistyöttömille sekä kolme kuukautta työttömänä olleille nuorille. Heillä kaikilla oli 
subjektiivinen oikeus ja laki oli valtiovaltaa velvoittava kuitenkin rajatusti. 1990-luvun laman 
aikana v. 1992 säädös kuitenkin kumottiin.





Täystyöllisyyden perusajatus
Työttömyys on vähäistä ja lyhytkestoista
Työllisten osuus väestöstä on korkea 
-sekä siten, että kokoaikaisen työn kysyntä kasvaa 
-että omavalintaisten lyhyempien työaikojen lukumäärä kasvaa ja vaihtelee 
kysynnän vaihdellessa, jolloin 
-työelämään osallistuminen on olennaisesti nykyistä kattavampaa
-eikä ole pitkäaikaistyöttömyyttä eikä jatkuvaa toistuvaistyöttömyyttä ja 
-nuoret pääsevät työelämään ja työttömyys jää tilapäisesti ja lyhyeksi.
Prekariaattiongelma on jos työttömyys on korkeaa koska uusia lyhempi- tai 
pidempiaikaisia ja kokoaikaisia ja lyhemmän työajan töitä ei ole tarpeeksi.  
Täystyöllisyystilanteessa tämä ongelma on vähäinen.
Korkean työllisyyden tilanteessa toimeentulo perustuu työtuloon ja työhän 
perustuvaan sosiaaliturvaan nykyistä laajemmin ja sen rinnalla muun kuin 
ansiosidonnainen perusturva ja yhteiskunnalliset palvelut kyetään rahoittamaan



Hieman historiaa
• 1860-luvulle tultaessa senaatin talousosastossa oli viisi eri 

hallintohaaroja varten perustettua toimituskuntaa. Maanviljelyksen 
ja yleisten töiden toimituskunta perustettiin 1860. Vuonna 1888 
syntyi kauppa- ja teollisuustoimituskunta ja 1892 
kulkulaitostoimituskunta. Keskusvirastoja syntyi tie- ja 
vesirakennusten ylihallitus 1860, yleisten rakennusten ylihallitus 
1865, teollisuushallitus 1884 ja maanviljelyshallitus 1892. 

• 27.11.1918 asetuksella senaatti muutettiin valtioneuvostoksi ja 
senaatin toimituskunnat päätettiin nimittää ministeriöiksi. Tästä tuli 
nimi kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö, joka nimi säilyi yli 
puoli vuosisataa kunnes perustettiin Työvoimaministeriö 23.1.1970 
asetuksen allekirjoittajana presidentti Urho Kaleva Kekkonen ja 
esittelijänä silloinen kulku- ja yleisten töiden ministeri Veikko Helle, 
josta siten tuli ensimmäinen työvoimaministeri. Vuoden 1989 alusta 
työvoimaministeriö muutettiin työministeriöksi, kun mukaan otettiin 
työelämäasiat. Vuoden 2008 alussa kauppa- ja teollisuusministeriö 
ja työministeriö yhdistettiin työ- ja elinkeinoministeriöksi TEM:ksi.



Asetus työvälitystoimista säädettiin 29.10./2.11.1917 Pietarissa 
ja se astui voimana 1.6.1918. Periaate oli maksuton työnvälitys. 
2.11.1917 annettiin sosiaalihallituksen ja sen työnvälitysosaston 
tehtäväksi  johtaa kunnallista työnvälitystä. 18.12.1917 annettiin 
asetus sosiaalihallituksesta tehtävänä hoitaa työnvälitystä ja 
muuta työttömyyden vastaista toimintaa, työriitojen sovittelua 
ynnä muita työnantajan ja työntekijän välisiä suhteita tullen 
voimaan 1.1.1918. Nämä tehtävät siirrettiin 
teollisuushallituksesta. 24.10.1941 Kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriöön perustettiin työvoimaosasto, työvoiman 
hankintaa ja sen sääntelyä, työvelvollisuutta, työnvälitystä, 
työttömyyttä sekä työpaikkatarkastusta koskevat asiat. 
27.3.1926 säädettiin työnvälityslaki ja uudelleen 23.7.1936 
(voimaan 1.1.1937). 2.6.1959 säädettiin 1.1.1961 voimaan 
astunut työnvälityslaki, jonka mukaan työnvälitystä hoitaa 
vastuunalainen ministeriö.



• Vuonna 1957 säädettiin määräaikaisesti voimassa ollut työllisyyslaki, joka oli voimassa 
1.1.1957-31.12.1959 ja sitten vielä 30.6.1960 asti. 1.7.1960 astui voimaan pysyvästi voimassa 
oleva työllisyyslaki. 

• Vuoden 1957 työllisyyslaissa oli velvoittavuutta järjestää työtä. Lain 1 §:n mukaan valtion on 
yleisin talouspoliittisin toimenpitein edistettävä työvoiman sijoittumista työmarkkinoille pitäen 
tavoitteena työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainon saavuttamista. 

• Jos kausiluontoisista, rakenteellisista tai suhdanteista johtuvista tahi muista syistä kuitenkin 
esiintyy tai uhkaa syntyä työttömyyttä, valtion ja kuntien tulee ryhtyä erityisiin työllisyyden 
turvaamiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin. Näihin toimenpiteisiin luetaan myös työllisyyden 
ylläpitämiseksi tarkoitettujen valtion lainojen myöntäminen. … 

• 2 § Jollei 1 §:ssä mainituilla toimenpiteillä pystytä työllisyyttä turvaamaan, on pyrittävä 
järjestämään erityisiä työttömyyttä ehkäiseviä työllisyystöitä.

• 4 § Kunnan velvollisuus sijoittaa työttömyyskortissa olevia työntekijöitä sen järjestämiin 
työttömyystöihin määräytyy kunnalle vahvistetun työhönsijoittamisvelvollisuuden perus- ja 
jatko-osuuden perusteella. 

• 6 § Työllisyyden turvaamiseksi järjestettyihin kunnan töihin työttömyyskortistosta osoitetut 
työntekijät otetaan huomioon kunnan työhönsijoitusosuutena siinä tapauksessa … 2) että 
näissä töissä noudatetaan samoja palkkausperusteita kuin vastaavanlaisissa kunnan muissa 
töissä, jollei työehtosopimuksissa näiden töiden osalta ole toisin sovittu, tai mikäli palkkataso 
ei ole näin määriteltävissä, vastaavien töiden palkkausperusteita paikkakunnalla. 



Teemoja työnimellä ”Vihreä täystyöllisyyspolitiikka”: Täystyöllisyyden ja maksimityöllisyyden 
rakentaminen Suomeen, Eurooppaan ja globaalisti ympäristön kannalta kestävällä tavalla ja 
työntekijöiden sekä työttömien oikeuksia puolustamalla on toimeentulon, sosiaali- ja 
terveydenhuollon ja koulutuksen rahoittamisen sekä työhyvinvoinnin perusta keinoina
-talous- ja rahapolitiikka sekä työllisyys- ja työvoimapolitiikka tavoitteena täystyöllisyys ja 
maksimityöllisyys siten, että työttömyys on alhaista ja lyhytaikaista 
-valtion ja kuntien suoraa työllistäminen ja tukityöllistäminen palkkatuella työttömyyden 
pitkittymisen katkaisemiseksi ja pitkäaikaistyöttömyyden nollaamiseksi sekä nuorten ja 
vaikeasti työllistyvien saamiseksi työelämään työttömyysturvaleikkausten sijasta
-lyhyempien työaikojen käyttö nykyistä laajemmin kun se on työntekijän oma valinta ja 
tulevaisuudessa siirtyminen globaalisti 8 tunnin työpäivästä 6 tunnin työpäivään tai vastaavan 
pituiseen työaikaan kuten nelipäiväiseen työviikkoon
-ulosottojärjestelmän purkaminen nykyaikaisena orjatyöjärjestelmänä, jossa työtulo riistetään 
köyhyydestä tai konkurssista tai virheellisestä velkomisesta johtuvaan perintään ja ulosottoon
-yrittämisen edellytysten turvaaminen siten, että onnistuminen on samalla työtekijöiden 
hyväksi eikä työtekijöiden tilanne heikentämällä
-uusien luonnonvarojen käytön vähentäminen keinoina kiertotalous, parempi jalostaminen 
sekä talouskasvun rakentuminen kasvavassa määrin palveluille ja aineettomalle tuotannolle, 
sekä hiilinielun kasvattaminen keskeisenä keinona maailman metsäpinta-alan lisääminen 
-rahoitus asevarustelua vähentäminen ja eriarvoisuutta vähentäminen.



Johtopäätökset







Kiitos!


