
Tietopaketti pienituloisilta ja naisvaltaisilta aloilta kokoomukselle eduskunta-
vaaliohjelman valmistelun tueksi

Me Palvelualojen ammattiliitto PAMissa sekä Julkisten ja hyvinvointialojen ammattiliitto JHL:ssä esitämme huolem-
me kokoomuksen puheenjohtajalle ja muulle puoluejohdolle liittyen pienituloisten ja naisvaltaisten alojen ansiosi-
donnaiseen työttömyysturvaan. Huolemme perustuu kokoomuksen puheenjohtajan, pää- 
ministeriehdokas Petteri Orpon julkisuudessa esittämiin näkemyksiin:

   ”Ajamme sosiaalitukien leikkaamista, jotta työn vastaanottaminen kannattaisi nykyistä  
   enemmän. Tämä on oikea hetki tehdä rakenteellisia uudistuksia sosiaaliturvaan ja  
   verotukseen. --” (HS 26.3.2022 – Petteri Orpo)

Tulkintamme on, että edellä mainitulla kannanotolla tarkoitetaan erityisesti ansiosidonnaista työttömyys- 
turvaa. Siksi olemme koonneet kokoomuksen käyttöön tiiviin tietopaketin siitä, millaisia yleisten nais- 
valtaisten alojen ansiot ovat, ja mitä työtä tekevän ja työllään itsensä elättävän suomalaisen näkökulmasta ansiotur-
van leikkaaminen näissä ammateissa tarkoittaisi. Tietopaketista käy kätevästi ilmi ansiotason lisäksi nettomääräinen 
ansiosidonnainen työttömyyden kohdatessa kyseisillä tulotasoilla. 

Tiedon avulla JHL ja PAM toivovat, että kokoomus tarkistaa kantojaan suhteessa pienituloisten työttömyys- 
turvaan. Ns. työntekijä-aloilla osa-aikaisuudet, määräaikaisuudet ja vaihtelevan työajan sopimukset ovat yleisiä. 
Siksi lyhytaikainen työttömyys työjaksojen välillä on yleistä, eikä työttömyysturvan taso vaikuta itse työttömyyteen. 
Muistutamme myös, että suurin osa yksityisillä palvelualoilla työskentelevistä on viime vuosien aikana ollut korona-
pandemian johdosta lomautettuna. Myös kasvava inflaatiokehitys vaikuttaa suhteellisesti eniten heikentävästi juuri 
pienipalkkaisten suomalaisten ansioihin. Pelkäämme sosiaalitukien leikkaamisen johtavan kasvavaan köyhyyteen, 
koska työntekijöillä ei enää ole puskureita lomautus- ja irtisanomistilanteissa. 

Vuoden kuluttua järjestetään eduskuntavaalit. Kokoomus on mielipidemittauksilla mitattuna Suomen  
suurin puolue. Siksi toivomme, että puolue hyödyntää tässä tietopaketissa tarjolla olevaa informaatiota,  
ja kuulee pienituloisia ja naisvaltaisia aloja eduskuntavaalien ohjelmavalmistelunsa tueksi. 

Osana yhteistyötä JHL ja PAM esittävät kokoomukselle kaksi tarkentavaa kysymystä, jotka ovat puhuttaneet järjes-
töissämme Petteri Orpon 26.3.2022 antaman haastattelun jälkeen. Esitettyihin kysymyksiin toivomme vastauksia 
pian.

 1. Aikooko Kokoomus heikentää pienipalkkaisten työntekijöiden ansiosidonnaista päivärahaa  
     määrän tai keston osalta seuraavalla hallituskaudella, mikäli Kokoomus on muodostamassa  
     hallitusta, ja kuinka paljon?

 2. Aikooko Kokoomus palauttaa aktiivimallin leikkurin, mikäli Kokoomus on muodostamassa  
     hallitusta? 
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Keskiansiot lokakuun 2020 tilanteesta   
Ansiotilastojen lähde: Tilastokeskus   
Työttömyyspäivärahan lähde: Työttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ   
Palkasta perittävän veroprosentin lähde: Veronmaksajat   
Työttömyyspäivärahasta peritty vero 25 %   
   
Kuntasektorilta on käytössä ansiotilasto ammattinimikkeittäin   
Yksityiseltä sektorilta on käytössä ansiotilasto ammattiluokittain (Ammattiluokitus 2010)   


