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Kuntien ja alueiden tie koronakriisistä normaaliin 

Pohjoismaiden ay-liike on tyytyväinen huomatessaan pohjoismaisen yhteistyön lisääntyneen 
koronakriisin aikana. Vahvaa yhteistyötä ei saa nyt päästää hiipumaan, vaan siitä on pidettävä 
kiinni, jotta talous saadaan vauhtiin ja työpaikkansa menettäneet takaisin työhön. 
Pohjoismaiden ay-liike on valmis tekemään voitavansa tämän eteen. Pohjoismaisen mallin 
tärkeä osatekijä, eli pohjoismaisille hyvinvointiyhteiskunnille tunnusomainen 
kolmikantayhteistyö, on jo osoittanut vahvuutensa kriisin aikana. 
 
Kunnantyöntekijäin pohjoismainen yhteistyö (KPY) on yhteenliittymä, jossa ovat mukana 
Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan suurimmat kuntien ja alueiden työntekijöitä järjestävät 
liitot. Kriisi on osoittanut, että vahva pohjoismainen malli on olennaisen tärkeä pyrittäessä 
rajoittamaan koronakriisin haittoja sekä yksilötasolla että yhteiskunnassa. Kunnilla ja alueilla 
on ollut täysin keskeinen rooli tässä työssä. Ne ovat ensinnäkin vastanneet sairastuneiden 
tarvitsemista palveluista. Toiseksi ne ovat tehneet paikallisesti paljon viruksen leviämisen 
estämiseksi. Kolmanneksi ne ovat nyt mukana nostamassa taloutta jaloilleen. Haluamme 
osaltamme suojella kansantalouksia pitämällä kuntasektorin toiminnan tason mahdollisimman 
korkeana. Sen vuoksi on äärimmäisen tärkeää, etteivät kunnat tässä tilanteessa lähde 
lomautusten tai irtisanomisten tielle. 
 
Pandemian haittavaikutusten rajoittaminen on aiheuttanut terveydenhuollolle, kunnille ja 
alueille suunnattomia lisäkustannuksia entuudestaankin kireässä taloustilanteessa. Lisäksi 
työttömien määrän raju kasvu alentaa dramaattisesti vuoden 2020 (ja tulevien vuosien) 
verotuloja. Palvelutarjonnan ylläpitäminen on välttämätöntä, ja näiden alojen investoinnit 
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edistävät samalla talouden elpymistä. Julkinen sektori on sitä paitsi erittäin työvoimavaltainen. 
Niinpä siihen kohdennetut investoinnit nopeuttavatkin ihmisten paluuta työelämään, lisäävät 
verotuloja ja vauhdittavat taloutta. Mitä useammat ovat työelämässä, sitä enemmän kasvaa 
myös kansan kokonaisostovoima. Se taas on äärimmäisen tärkeää monille yksityisille 
yrityksille, joiden tulevaisuus näyttää tällä hetkellä kovin epävarmalta. 
 
Kriisi on myös todistanut avoimien julkisten terveys- ja hyvinvointipalvelujen tärkeyden. 
Työntekijät ovat olleet joustavia ja muutosvalmiita kriisin luotua uusia tarpeita. Palvelujen 
julkisuus ja saavutettavuus ovat helpottaneet viranomaisten työtä, kun ne ovat joutuneet 
päättämään muutoksista väestön suojelemiseksi viruksen seurauksilta. Lisäinvestoinneilla 
hyviin julkisiin hyvinvointipalveluihin on sosiaalisen ulottuvuuden ohella myös vihreä 
ulottuvuus, joka vie kehitystä entistä kestävämpään suuntaan. 
 
Pohjoismaiden parlamentit ovat parhaillaan tekemässä muutoksia kansallisiin budjetteihin. 
Meneillään olevan kriisin vuoksi muutokset ovat tänä vuonna huomattavasti totuttua laajempia. 
Aiempien kriisien yhteydessä päähuomio on ollut lähinnä leikkaus- ja säästötoimissa, eikä 
samoja virheitä saa toistaa tällä kertaa. Nyt on panostettava talouden elvyttämiseen ja 
kehitykseen sekä vauhditettava työmarkkinoita ja tavara- ja palvelutuotantoa niin yksityisellä 
kuin julkisellakin sektorilla. Alkajaisiksi voisi terveydenhuollolle, kunnille ja alueille korvata 
koronakriisin niille aiheuttamat ylimääräiset kustannukset. Moni asia on ollut kohdallaan, mutta 
kriisi on paljastanut myös suuria aukkoja valmiustyössä ja vakavien tapahtumien vaatimassa 
palvelutarjonnassa. Muun muassa testaus ja suojavarusteiden saatavuus ovat olleet melkoinen 
ongelma useimmille maille. Nyt on korkea aika aloittaa näiden aukkojen paikkaaminen. 
Parempi työympäristö, paremmat palkka- ja työehdot sekä vakituiset kokoaikaiset työsuhteet 
lisäävät turvallisuutta ja helpottavat osaavan henkilöstön rekrytointia näille aloille. 
 
Jäsenemme ovat työskennelleet kriisinhallinnan ytimessä hoito- ja hoiva-alalla, siivoojina, 
joukkoliikenteessä ja muissa yhteiskunnan kannalta kriittisissä tehtävissä. He ovat lopultakin 
saaneet tunnustusta tärkeästä työstään. Monet heistä työskentelevät matalapalkka-aloilla. Emme 
saa unohtaa heitä emmekä heidän työpanostaan myöskään tulevissa palkkaneuvotteluissa 
emmekä kyseisten alojen palvelujen rahoituksessa. 
 
Kriisi on myös osoittanut selkeästi, miten arvokas Pohjoismaiden toimiva ja vakiintunut 
kolmikantayhteistyö on. Ay-liike on ollut tietoinen vastuustaan ja suhtautunut siihen vakavasti 
koko kriisin ajan. Se on ollut kehittämässä rakentavia ratkaisuja sekä vanhoihin että aivan 
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uudenlaisiin ongelmiin. Olemme valmiit jatkamaan tätä yhteistyötä, ja haluamme toimia 
rakentavasti löytääksemme tien ulos kriisistä kohti normaalimpaa elämää. Sen vuoksi teemme 
mielellämme yhteistyötä sekä pohjoismaisella, kansallisella, alueellisella että paikallisella 
tasolla. Hyödyntäkäämme vastedeskin pohjoismaisen mallin vahvuuksia. 
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