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Ajankohtaista taloudessa ja tutkimuksessa

Saksan työttömyydessä oli kolme merkittävää piir-
rettä 2000-luvulle tultaessa. Ensiksi, työttömyyden 
taso oli korkea ja kasvoi jatkuvasti. Toiseksi, pit-
käaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä oli 
huomattavan suuri, korkeimpia Euroopassa. Esi-
merkiksi vuonna 2004 Saksassa pitkäaikaistyöttö-
mien osuus oli noin puolet EU-maiden keskiarvon 
ollessa noin kolmannes. Kolmanneksi, työttömyys 
oli painottunut yli 55-vuotiaisiin. 

Vuodesta 2005 alkaen työttömyys on jatkuvasti vä-
hentynyt, lukuun ottamatta pientä nousua vuoden 
2009 talouskriisin aikoihin. Tässä kirjoituksessa 
haetaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Miksi 
työttömyys kääntyi laskuun? Mikä rooli oli poliit-
tisilla päätöksillä ja mikä työmarkkinoiden muu-
toksilla? Minkälaisia työpaikkoja Saksaan on syn-
tynyt? Onko työttömyyden lasku saavutettu työn-
tekijöiden asemaa heikentämällä? Nämä kysymyk-
set ovat herättäneet kiinnostusta Suomessakin, 
mutta keskustelu on ollut melko yksipuolista. Vas-
tauksia näihin kysymyksiin on etsitty myös muu-
tamissa viimeaikaisissa tutkimuksissa, joiden löy-
döksiä esitellään seuraavassa tiivistetysti.

Työvoimapolitiikka tuki työttömyyttä
Saksan korkea ja kasvava työttömyys 2000-luvun 
alussa pakotti etsimään työvoimapolitiikalle uut-
ta suuntaa. Tuohon aikaan työvoimapolitiikassa 
oli monia työttömyyttä ylläpitäviä piirteitä. Työt-
tömyyskorvausjärjestelmä oli kansainvälisesti ver-
taillen avokätinen, erityisesti pitkäaikaistyöttömil-
le. Järjestelmän logiikkana oli palkansaajan sta-
tuksen säilyttäminen työttömyyden aikana riippu-
matta sen kestosta eikä niinkään turvaverkon tar-
joaminen työnetsinnän ajaksi. Tämä näkyi kor-
keina ansiosidonnaisina korvausasteina sekä eri-
tyisesti korvausten pitkinä kestoina. Lisäksi entis-
tä työtä huonosti vastaavaa työtä ei tarvinnut ot-
taa vastaan.
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Myös aktiivinen työvoimapolitiikka oli remontin 
tarpeessa. Keskeiset keinot olivat julkinen tukityöl-
listäminen sekä pitkäkestoinen kurssitus. Näitä toi-
menpiteitä koskevat arvioinnit ovat Saksan osalta 
osoittaneet, että varsinkin julkinen tukityöllistämi-
nen vaikuttaa negatiivisesti työttömien työllistymi-
seen. Koulutuksen osalta tulokset ovat ristiriitai-
sempia mutta eivät kovin rohkaisevia nekään. Val-
tavat rahalliset panostukset työvoimapolitiikkaan 
eivät siis auttaneet työttömyyden taltuttamisessa.

Hartz-reformit muuttivat työvoima- 
politiikan suunnan
Saksassa säädettiin vuosina 2002–2005 neljä lakia, 
jotka tunnetaan nimellä Hartz-reformit. Laeilla 
pyrittiin vaikuttamaan sekä työvoiman tarjontaan 
että työvoiman kysyntään. Tarjontaa pyrittiin li-
säämään työttömyysturvan tasoa ja erityisesti kes-
toa leikkaamalla sekä aktiivista työvoimapolitiik-
kaa tehostamalla. Työvoiman kysyntää puolestaan 
pyrittiin lisäämään työmarkkinasääntelyn osittai-
sella purkamisella.

Työnhakijoiden aktivointi oli Hartz-reformin kes-
keinen osa. Siihen pyrittiin kiristämällä oikeut-
ta työttömyyskorvaukseen2, lisäämällä työnhaki-
jan vastuutta työn etsinnästä, vähentämällä mah-
dollisuuksia hylätä työtarjouksia sekä leikkaamalla 
työttömyysturvan tasoa ja kestoa. Reformeihin si-
sältyi myös erilaisia palkkatukijärjestelmiä. 

Työmarkkinasääntelyä koskeneet muutokset kos-
kivat irtisanomissuojaa, vuokratyötä ja määräai-
kaisia työsopimuksia. Vuokratyöhön liittyvät vii-
meisetkin rajoitukset poistettiin. Samalla laki kui-
tenkin edellytti, että vuokratyöntekijöiden työsuh-
teen ehtojen piti olla samat kuin muulla henkilö-
kunnalla, jollei työehtosopimuksessa asiasta toi-
sin sovita. Irtisanomissuojaa koskeva lainsäädän-
tö ei aikaisemmin koskenut alle viiden hengen yri-
tyksiä, mutta Hartz-reformit nostivat tämän luvun 
kymmeneen. Määräaikaisia työsopimuksia koske-
va lainsäädäntö puolestaan koski ennen Harz-re-
formeja ainoastaan alle 58-vuotiaita työntekijöitä. 
Hartz-reformien myötä ikäraja laski 52 vuoteen. 

Hartz-reformien vaikutukset ovat pääosin olleet 
positiivisia työttömyyden alentamisen kannalta. 

Työttömyysturvajärjestelmän muutokset ovat vä-
hentäneet erityisesti ikääntyneiden työttömyyttä. 
Palkkatukien on puolestaan osoitettu parantaneen 
työttömien työllistymistä ja kasvattaneen heidän 
tulojaan tukiperiodin jälkeen.

Maltillinen palkkakehitys on tukenut 
työllisyyttä
Maltillinen nimellispalkkakehitys on osaltaan vä-
hentänyt työttömyyttä. Kuten kuviosta 1 nähdään, 
nimellistuntiansiot ovat teollisuudessa kohonneet 
Saksassa selvästi hitaammin (45 prosenttia vuo-
sina 1995–2010) kuin esimerkiksi Suomessa (66 
prosenttia vuosina 1995–2009) tai EU-maissa kes-
kimäärin (73 prosenttia vuosina 1995–2009).

Maltillisen palkkakehityksen syitä voidaan etsiä 
työmarkkinoilla tapahtuneista muutoksista. Seu-
raavassa esitetään merkittävimmät muutokset.

Järjestäytyminen on laskenut
Työntekijöiden järjestäytyminen on muuttunut 
merkittävästi viimeisten 20 vuoden aikana. Am-
mattiliittoihin kuuluvien työntekijöiden määrä on 
vähentynyt Saksojen yhdistymisen jälkeen run-
saasta 10 miljoonasta 8 miljoonaan. Järjestäyty-

Kuvio 1 Nimellisten tuntiansioiden kehitys 
 Suomessa, Saksassa ja EU-27:ssa 
 1995–2010, teollisuus

Lähde: OECD.
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misaste on alentunut 30 prosentista noin 20 pro-
senttiin. Tässä suhteessa kehitys on ollut saman-
laista muun Euroopan kanssa.

Työnantajien järjestäytymisaste ei ole alentunut 
yhtä voimakkaasti. Yli 60 prosenttia palkansaajis-
ta työskentelee työnantajaliittoon kuuluvissa yri-
tyksissä. Kaksi merkittävää muutosta on kuitenkin 
tapahtunut. Ensiksi, monet yritykset ovat halun-
neet irrottaa työnantajaliiton jäsenyyden erilleen 
työehtosopimuksen sitovuudesta. Toiseksi, yrityk-
set saavat perustaa erillisen työnantajaliiton, joka 
ei ole sidottu työehtosopimukseen.

Näiden muutosten voidaan ajatella kasvattaneen 
työnantajien neuvotteluvoimaa, mikä on saattanut 
heijastua palkkakehitykseen.

Työehtosopimusten sitovuus on vähentynyt
Saksassa sitovien ja yleissitovien työehtosopimus-
ten piiriin kuuluvien työntekijöiden osuus on pie-
nentynyt 1990- ja 2000-luvulla. Vuonna 1998 pal-
kansaajista 73 prosenttia eli kolme neljännestä 
kuului sitovien työehtosopimusten piiriin, mutta 
vuoteen 2009 mennessä kattavuus oli pudonnut jo 
61 prosenttiin. 

Saksassa työehtosopimusten kattavuus on selvästi 
matalampi kuin useimmissa muissa teollistuneis-
sa maissa. Läntisen Euroopan 12 maan vertailussa 
Saksa sijoittuu toiseksi viimeiseksi ennen Isoa-Bri-
tanniaa. Useimmissa Länsi-Euroopan maissa, Suo-
mi mukaan lukien, kattavuus on yli 80 prosenttia.

Työehtosopimusten joustavuus on 
lisääntynyt
Joustavuuden ja vaihtoehtojen lisääntyminen työ-
markkinoiden sopimustoiminnassa on muuttanut 
Saksan työmarkkinoita perusteellisesti. Työehto-
sopimusten joustavuuden lisääntyminen näkyy 
erityisesti siinä, että ns. avaamislausekkeet ovat 
yleistyneet.

Avaamislausekkeet
Työehtosopimusten avaamislausekkeiden (Öff-
nungsklausel) yleistymisen taustalla ovat kasvaneet 
paineet työehtojen, lähinnä työaikojen ja palkko-
jen, joustavammalle määräytymiselle yritys- ja 
työpaikkatasolla. Avaamislausekkeiden perusteel-

la tietyistä työehdoista voidaan sopia yrityksissä 
toisin kuin sopimuksessa on määrätty. 

Lausekkeet koskevat yleensä työaikojen joustoa 
(myös pidentämistä) tai palkkojen joustoa (perus-
palkkojen tai bonusten alentamista tai palkanko-
rotusten lykkäämistä). Lauseke voi kuitenkin ol-
la myös yleinen määrittelemättä tarkasti työehto-
sopimuksesta poikkeamisen sisältöä tai laajuutta.

Monissa tapauksissa avaamislausekkeen käyttö on 
rajoitettu tilanteisiin, jolloin yritys on vakavissa ta-
loudellisissa vaikeuksissa, niin että sovituista työ-
ehdoista poikkeaminen auttaisi välttämään yrityk-
sen konkurssin tai turvaamaan työpaikkoja. Jois-
sakin tapauksissa avaamislausekkeen käytöllä voi 
olla myös laajempia ja yleisempiä perusteita, ku-
ten yrityksen kilpailukyvyn parantaminen. Tällai-
set perusteet ovat yleistyneet viime vuosina.

Joustoista sovittaessa yritys voi sitoutua välttä-
mään irtisanomisia ja turvaamaan työntekijöiden 
työpaikkojen säilymisen tietyn ajanjakson. Vuon-
na 2010 avaamislausekkeita käytti yli puolet yri-
tyksistä. 

Miten kävi palkansaajille?
Välillä Saksan työttömyysihmettä on kritisoitu sillä 
perusteella, että työttömyyden lasku on saavutettu 
palkansaajien kustannuksella. Usein näissä kirjoi-
tuksissa nostetaan myös esille matalat palkanko-
rotukset ja työttömyysjärjestelmän tiukennukset 
sekä esitetään, että uudet työpaikat ovat pääasias-
sa ”epätyypillisiä” ja huonosti palkattuja.3 Tuoreen 
tutkimuksen perusteella kuva on kuitenkin huo-
mattavasti monipuolisempi (Schäfer ja Schmidt 
2011).

On totta, että epätyypillisten työsuhteiden määrä 
on noussut Saksassa. Toistaiseksi voimassa olevas-
sa kokoaikaisessa työsuhteessa olevien osuus työl-
lisistä on laskenut 60 prosentista hieman yli 50 
prosenttiin vuodesta 1993 vuoteen 2008. Toisaalta 
tarkasteltaessa toistaiseksi voimassa olevassa ko-
koaikaisessa työsuhteessa olevien osuutta työikäi-
sistä (15–64 -vuotiaiden populaatiosta) on pudo-
tus vastaavana ajanjaksona ollut pienempi, noin 40 
prosentista hieman alle 40 prosenttiin. Tämä ero 
selittyy sillä, että työvoiman ulkopuolella olevien 



4 Ajankohtaista taloudessa ja tutkimuksessa 1/2012

Viitteet
1 Kirjoitus perustuu osittain teokseen Kauhanen & Saukkonen 

(2011). Kiitän Rita Asplundia, Mika Malirantaa, Niku Määttästä 
ja Seppo Saukkosta kommenteista.

2 Työttömyyskorvauksen ehdoksi asetettiin myös vaatimus ky-
vystä työskennellä vähintään 15 tuntia viikossa.

3 Tässä epätyypillisillä työsuhteilla tarkoitetaan kaikkia muita 
työsuhdemuotoja kuin toistaiseksi voimassa olevia kokoaikai-
sia työsuhteita. Tämä terminologia on vakiintunut käyttöön, 
vaikka se onkin hieman harhaanjohtava. Erilaisia työsuhde-
muotoja on ollut runsaasti käytössä jo vuosikymmeniä.

4 Mini-job on työ, josta ansaitsee alle 400 euroa kuukaudessa. 
Tämä on eräs palkkatuen muoto, sillä näistä tuloista ei tarvitse 
maksaa sosiaaliturvamaksuja.

Kirjallisuus
KAUHANEN, ANTTI JA SAUKKONEN, SEPPO (2011): ”Miksi Saksa 

menestyy: Talous- ja työmarkkinauudistusten rooli Saksan ta-
loudellisessa menestyksessä 2000-luvulla”, ETLA B 251.

SCHÄFER, HOLGER JA SCHMIDT, JÖRG (2011): ”Der Niedriglohn-
sektor in Deutschland: Entwicklung, Struktur and individuelle 
Erwerbsverläufe”, Institute der deutschen Wirtschaft Köln.

osuus työikäisestä väestöstä on pienentynyt mer-
kittävästi. 

On myös totta, että ns. epätyypillisten työsuhtei-
den palkat ovat tyypillisesti kokoaikatyötä alhai-
semmat. Toisaalta on huomattava, että epätyypil-
liset työsuhteet ovat helpottaneet työvoiman ulko-
puolella olleiden työllistymistä. Yksilöiden kan- 
nalta tämä on merkittävää, sillä esimerkiksi köy-
hyysaste on kaikissa työnteon muodoissa huo-
mattavasti pienempi kuin työttömyydessä. Suurin 
köyhyysaste työllisistä vuonna 2008, hieman yli 20 
prosenttia, oli ns. mini-jobien4 haltijoilla. Sama-
na vuonna köyhyysaste työttömillä oli vähän yli 
60 prosenttia. Schäfer ja Schmidt osoittavat myös, 
että työvoiman ulkopuolelta matalapalkkatöihin 
siirtyminen vähentää köyhyyttä.

Matalapalkkaisten osuus työikäisestä väestöstä on 
kasvanut, mutta samalla ”normaalipalkkaisten” 
osuus on pysynyt hyvin vakaana tai jopa hieman 
kasvanut. Tämä selittyy jälleen sillä, että työvoi-
man ulkopuolella olevien osuus on pienentynyt. 

Onko työttömyysasteen lasku saavutettu 
hyvinvoinnin kustannuksella?
Työttömyysasteen lasku Saksassa on vaatinut työt-
tömyysturvajärjestelmään, aktiiviseen työvoi-
mapolitiikkaan sekä työmarkkinoiden toimin-
taan liittyviä muutoksia. Joltain kantilta arvioi-
tuna työttömyysturvajärjestelmän tiukennukset, 
matalat palkankorotukset ja työmarkkinasäänte-
lyn osittainen purkaminen voidaan nähdä työn-
tekijöiden kannalta negatiivisina asioina. Toisaal-
ta nämä muutokset ovat auttaneet satoja tuhansia 
ihmisiä työllistymään edes jonkinlaiseen työsuh-
teeseen – joko työvoiman ulkopuolelta tai pitkäai-
kaistyöttömyydestä. Näille yksilöille muutos on ol-
lut myönteinen, sillä työllisenä heillä on pienempi 
köyhyysriski. 

Työllisyys riippuu aina työn teettämisen hinnasta 
sekä työn tekemisen hyödystä verrattuna toimet-
tomuuteen. Molempiin voidaan vaikuttaa poliitti-
silla päätöksillä sekä työmarkkinaosapuolten sopi-
muksin. Keinot työllisyyden parantamiseen ovat 
siis olemassa. Loppujen lopuksi kyse on eri osa-
puolten halusta käyttää näitä keinoja.


