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Tiivistelmä: Raportissa tarkastellaan suomalaisten työmarkkinainstituutioiden ja -
järjestelmien kykyä edistää työmarkkinoiden joustavuutta ja parantaa työllisyyttä. Suo-
malaisia järjestelmiä verrataan muihin OECD-maihin. Mielenkiinnon kohteina ovat työ-
markkinoiden sopimusjärjestelmä ja työsuhdeturva sekä instituutioiden vaikutus
työvoiman liikkuvuuteen. Raportin keskeinen johtopäätös on, että nykyiset suomalaiset
työmarkkinainstituutiot ovat perustaltaan terveitä ja toimintakykyisiä eivätkä ratkaise-
vasti poikkea keskeisistä kilpailijamaista. Käytännössä työmarkkinoiden toimintaa voitai-
siin kuitenkin parantaa uudistuksilla. Työllisyyttä voitaisiin edistää parantamalla heikosti
koulutetun työvoiman työllistymismahdollisuuksia sekä työn kysyntään että tarjontaan
vaikuttavilla toimilla, parantamalla työvoiman alueellisen ja ammatillisen liikkuvuuden
edellytyksiä sekä lisäämällä sosiaaliturvan kannustavuutta.
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Abstract:  This report overviews the Finnish labour market institutions and their ability
to promote flexibility and employment. The Finnish institutions are compared with the
other OECD countries. The focus is on wage bargaining systems, labour taxes, unem-
ployment benefits, employment protection and labour mobility. The main conclusion is
that the present institutions are well-functioning. However, that does not rule out sensi-
ble reforms. Especially the employability of less skilled labour force should be improved
by a two-handed approach which would increase both labour demand and effective la-
bour supply. Furthermore, regional labour mobility should be increased and the incentive
traps of the welfare systems abolished by more transparency.
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Johdanto1

Tässä raportissa tarkastellaan sitä, missä määrin suomalaiset työmarkkinainstituutiot
edistävät tai haittaavat työmarkkinoiden joustavuutta. Mielenkiinnon kohteita ovat työ-
markkinoiden sopimusjärjestelmä ja palkanmuodostus, työhön kohdistettu verorasitus,
työttömyysturvajärjestelmä ja työsuhdeturva sekä instituutioiden vaikutus työvoiman
liikkuvuuteen. Suomalaisia työmarkkina-instituutioita verrataan muiden OECD-maiden
vastaaviin järjestelmiin. Menestyksen mittapuuna käytetään alhaista työttömyysastetta.

Työmarkkinainstituutioilla tarkoitetaan tässä raportissa niitä säädöksiä, sopimuksia ja
neuvottelujärjestelmiä, jotka säätelevät työmarkkinaosapuolien eli työntekijöiden ja työn-
antajien toimintaa. Työmarkkinainstituutiot voidaan myös nähdä työmarkkinoiden ra-
kenteellisina ominaispiirteinä. Kun puhutaan työmarkkinarakenteista tarkoitetaan usein
nimenomaan työmarkkinoiden toimintaa sääteleviä instituutioita.2

Työmarkkinoiden joustavuudella tarkoitetaan työmarkkinoiden kykyä sopeutua erilaisiin
muutospaineisiin. Näitä ovat kysynnän ja suhteellisten hintojen muutokset hyödyke- ja
panosmarkkinoilla sekä muutokset teknologiassa, työn organisaatiossa ja ulkomaankau-
passa. Joustavuudella voi olla eri sisältö sen mukaan mistä näkökulmasta sopeutumista
tarkastellaan. Usein kuitenkin tarkoitetaan työmarkkinoiden joustavuutta yritysten kan-
nalta eli sitä, missä määrin ne voivat sopeuttaa työpanoksen käyttöään ja työvoimakus-
tannuksiaan oman markkinatilanteensa mukaan.

Työmarkkinainstituutiot ovat pitkän historiallisen kehityksen tulos. Tämän vuoksi ne
poikkeavat eri maissa. Suomalaiset työmarkkinainstituutiot muistuttavat monella tapaa
muiden pohjois-eurooppalaisten maiden vastaavia järjestelmiä joskin niissä voidaan ha-
vaita myös monia puhtaasti kansallisia ominaispiirteitä.

Rakennekritiikin tausta

Tällä vuosikymmenellä suomalaisia työmarkkinoita on moitittu jäykiksi. Kritiikin taustalla
on 1990-luvun alun lama ja korkea työttömyys. Suomalaisia työmarkkinainstituutioita ei
pidetty kovinkaan ongelmallisina 1980-luvulla, vaikka työmarkkinoiden rakenteet olivat tuol-
loin olennaisesti samat kuin 1990-luvullakin. Suomen hyvä työllisyyskehitys 1980-luvulla sai
monet asiantuntijat pitämään suomalaista, korporatistiseksikin kutsuttua keskitettyyn sopimi-
seen perustuvaa työmarkkinamallia varsin toimivana.3 Korkea työllisyyden taso toteutui 1980-
luvulla huolimatta rakenteista, joita myöhemmin alettiin kritisoida jäykiksi ja joustamattomik-

                                               
1 Tämä raportti perustuu talousneuvoston työryhmän selvityspyyntöön. Haluan kiittää Seppo Leppästä,
Reino Hjerppeä, Matti Pohjolaa, Jaakko Pehkosta sekä työryhmän jäseniä useista rakentavista kommen-
teista. Raportissa esitetyt suositukset ja mielipiteet ovat tekijän omia eivätkä edusta VATT:in virallista
kantaa.
2 Se mitä työmarkkinoiden ‘rakenteella’ ja ‘työmarkkinainstituutioilla’ tarkoitetaan, ei ole täysin selvää.
Tässä raportissa termejä käytetään osin synonyymeina. Verotus on luettu myön instituutioksi ja raken-
teelliseksi tekijäksi, vaikka veroasteita voidaan tietysti tarkastella myös päätösmuuttujina. Käytännössä
veroasteet ja verojärjestelmät ovat varsin jäykkiä.
3 Ks. esim. Pekkarinen, Pohjola & Rowthorn (1992).
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si. Eräs perustelu kritiikille on myös olosuhteiden muutos: se mikä ennen toimi ei toimi enää
uusissa olosuhteissa, eli globalisaation ja deregulaation muuttamassa taloudessa.

Suomalaisen työllisyyskeskustelun painopisteen siirtyminen työmarkkinarakenteiden
kriittiseen tarkasteluun sai merkittävästi tukea vuonna 1994 julkaistusta OECD:n massii-
visesta työllisyystutkimuksesta (OECD 1994). Siinä länsi-eurooppalaista työttömyyson-
gelmaa lähestytään pitkälle mikrotaloudellisena ongelmana, jonka osasyinä ovat korkea
verotus, puutteelliset kannustimet ja liiallinen työmarkkinoiden säätely. Toisin sanoen
katsotaan, että Länsi-Euroopan ja siten myös Suomen korkea työttömyys on luonteeltaan
rakenteellista ja siksi parannettavissa ainoastaan rakenteita muuttavilla reformeilla, joilla
vaikutetaan talouden pitkän ajan kasvumahdollisuuksiin.

Johtopäätöksiltään samansuuntainen on myös sellainen rakennekritiikki, joka korostaa
talouden globalisoitumisen ja kilpailun kiristymisen merkitystä jäykän ja korporatiivisen
pohjoismaisen yhteiskuntamallin kriisin taustalla. Myös tällöin  järjestelmäreformi on ai-
noa tapa ratkaista korkean työttömyyden ongelma. Pelkän taloudellisen kasvun tai ky-
synnän elpymisen ei enää uskota perinteiseen tapaan tuovan helpotusta tilanteeseen ellei
säätelyä pureta radikaalilla tavalla.4 Työmarkkinoiden joustavuuden lisääminen nähdään-
kin monesti ainoana keinona alentaa työttömyyttä koska aktiivista kasvua tukevaa mak-
rotalouspolitiikkaa ei pidetä tehokkaana tai mahdollisena. Jos työttömyys on luonteeltaan
rakenteellista, sitä ei (määritelmällisesti) voida korjata kysyntää lisäämällä. Vaikka työt-
tömyys ei olisikaan kokonaan rakenteellista,  kysyntää lisäävä politiikka voi olla ristirii-
dassa muiden talouspolitiikan tavoitteiden kuten hintavakauden ja julkisen velan
supistamisen kanssa (ks. esim. OECD:n politiikkasuosituksia Länsi-Euroopalle, OECD
1995).

Instituutiot ja työttömyyden kasvu

Edelläsanotusta huolimatta on epäselvää, missä määrin Euroopassa ja Suomessa tapahtu-
nutta työttömyyden kasvua voidaan selittää joustamattomilla työmarkkinainstituutioilla
(ts. jäykillä rakenteilla): rakenteissa ei nimittäin ole tapahtunut merkittäviä muutoksia
työttömyyden alettua kasvaa 1980 luvulla. Päinvastoin, työttömyyden kasvu on johtanut
useimmissa maissa rakenteittein asteittaiseen joustavoittamiseen pakon edessä (ks. esim.
CEPR 1995). Eurooppalaisten työmarkkinoiden joustavuus on pääsääntöisesti lisäänty-
nyt koko ajan työttömyyden nousun myötä. Työttömyysturvaa on useimmissa maissa
heikennetty ja työehtojen joustavuutta lisätty 1980-luvun puolivälistä lähtien. Uudistuk-
set eivät kuitenkaan toistaiseksi ole olennaisesti vaikuttaneet työllisyyteen.

Työttömyyden voimakas nousu Euroopassa tapahtui 1980-luvun alussa eli samaan aikaan
kuin silloisissa EMS-maissa aloitettiin inflaation alentamiseen tähtäävä talouspolitiikka.
Kireällä raha- ja finanssipolitiikalla inflaatio saatiinkin tehokkaasti nujerretuksi, mutta
seurauksena oli myös työttömyyden nousu. Yhdysvalloissa – toisin kuin Euroopassa –
1980-luvun alun kireään rahapolitiikkaan yhdistyi  keveä finanssipolitiikka, joka käynnisti
talouskasvun nopeasti uudelleen.5 Myöhemmin Yhdysvaltain rahapolitiikka on ollut sel-
västi keveämpää kuin Euroopassa. Myös näillä eroilla voi olla merkitystä työllisyyden
kannalta.

                                               
4 Ks. esim. OECD (1995) ja IMF (1997).
5 Ks. Dornbusch (1994) ja CEPR (1995).
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Työmarkkinainstituutioilla tai joustamattomuudella ei voida juurikaan selittää OECD-
maiden kokemaa jyrkkää työttömyyden nousua, jota useimmiten pidetäänkin makrota-
loudellisten shokkien aiheuttamana. Sen sijaan työttömyyden pitkittymistä ja työmarkki-
noiden hidasta sopeutumista voidaan pitää rakenteellisena ongelmana, joka edellyttää
instituutioiden uudistamista. Suomen syvä lama 1990-luvun alussa ja sitä seurannut el-
pyminen tarjoaa mielenkiintoisen havaintoesimerkin siitä, kuinka sopeutuvia suomalaiset
(työmarkkinat) ovat ja kuinka pysyviksi työttömyyden muutokset jäävät.

Olemassaolevien työmarkkinainstituutioiden kritiikki ja vaatimukset suuremmasta jousta-
vuudesta lähtevätkin tarpeesta saada työttömyys alenemaan ilman kysyntää elvyttävää
makrotalouspolitiikkaa. Vapautuneessa maailmantaloudessa pienet maat eivät kykene
elvyttämään itse talouksiaan uhkaavien maksutase- ja valuuttakurssiongelmien vuoksi.
Pyrkimys velkaantumisen välttämiseen saa useimmat maat harjoittamaan kontraktiivista
politiikkaa.

Seuraavassa keskustellaan lyhyesti niistä syistä, joilla työmarkkinoiden säätelyä voidaan
perustella ja jotka alunperin ovat johtaneet nykyisten säätelymekanismien syntyyn. Sen
jälkeen tarkastellaan eri työmarkkinainstituutioita. Näitä ovat työmarkkinoiden sopimus-
järjestelmä ja palkanmuodostus (jakso 3), työhön kohdistettu verorasitus ja verokiila
(jakso 4), työttömyysturvajärjestelmä ja sen kannustinvaikutukset (jakso 5), työsuhdetur-
va (jakso 6) sekä instituutioiden vaikutus työvoiman liikkuvuuteen (jakso 7). Lopuksi
esitetään joitakin johtopäätöksiä.

Työmarkkinoiden säätely

Työmarkkinoiden toimintaa säädellään useimmissa maissa lainsäädännöllä ja sopimuksil-
la. Niillä mm. rajoitetaan työaikoja ja palkkausta sekä ylläpidetään työturvallisuutta. Eu-
roopan unionin sosiaalinen peruskirja esimerkiksi asettaa rajat maksimityöajalle ja
minimiäitiyslomalle. Suomessa lainsäädäntö säätelee työaikojen vaihtelurajoja, ylitöiden
määrää, vuosilomia ja vanhempainlomia, työehtosopimusten sitovuutta, työterveyshuol-
lon järjestämistä, sairauspoissaoloja, lomapalkkoja ja työsuhteen purkamisen ehtoja. Li-
säksi työsuhteeseen perustuva ansiosidonnainen sosiaalivakuutusjärjestelmä asettaa
työnantajalle lukuisia maksuvelvoitteita.

Työmarkkinoiden rakenteista ja joustavuudesta puhuttaessa tarkoitetaan usein ainakin
seuraavia työmarkkinainstituutioiden ominaisuuksia:

- mahdollisuus solmia määräaikaisia työsuhteita
- irtisanomiskynnys ja työsuhdeturva erilaisissa työsuhteissa
- palkkahajonta ja mahdollinen palkkaerojen säätely
- työnantajan sivukulut ja verokiila
- neuvottelujärjestelmän rakenne
- työaikojen määräytyminen
- työntekijöiden ja työttömien kannustimet

Työmarkkinoiden säätelyn tavoite on parantaa työntekijän asemaa. Usein lainsäädännöllä
on ratkaistu ongelmia, joiden kohdalla markkinamekanismi on toiminut epätäydellisesti
tai ainakin liian hitaasti. Tällöin vapaasti toimivat markkinat tuottavat epätyydyttävän
lopputuloksen. Säätely voi kuitenkin olla perusteltu ja tehokas ratkaisu markkinamekanismin
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epätäydelliseen toimintaan. Esimerkiksi pakollista työttömyysvakuutusta voidaan perustella
sillä, että yksityiset vakuutusmarkkinat eivät voi koskaan tarjota riittävää turvaa työttömyys-
riskiä vastaan mahdollisten väärinkäytösten tai joidenkin ryhmien muita suuremman työttö-
myysriskin vuoksi. Markkinamekanismi voi esimerkiksi tuottaa tilanteita, joissa
heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevat työntekijät joutuvat tyytymään terveyden,
turvallisuuden ja työehtojen kannalta niin huonoon tasoon, ettei sitä yleisesti pidetä sove-
liaana yhteiskunnan muiden tavoitteiden tai kansainvälisten normien kannalta. Tämän
vuoksi tarvitaan jonkinlaisia minimistandardeja. Minimistandardien asettaminen ja val-
vonta merkitsee työmarkkinoiden säätelyä. Samalla ne aiheuttavat yrityksille kustannuk-
sia ja supistavat ainakin marginaalisesti työvoiman kysyntää. Joskus tosin työttömyyttä
voidaan hyvinvointitavoitteiden kannalta pitää suotavampana vaihtoehtona kuin huonois-
sa oloissa tehtyä työtä.6

Minimistandardien asettaminen työoloille vaikuttaa työvoiman kysyntään samalla tavoin
kuin minimipalkka. Silti minimipalkka voi olla yhteiskunnan kannalta kaikkein edullisin
tapa vähentää köyhyyttä ja parantaa elinoloja. Edellytyksenä tälle on tietysti se, ettei mi-
nimipalkka ole työllisyyden kannalta liian korkea.

Taulukossa 1 on esitetty eräitä työmarkkinoiden lakiin perustuvan säätelyn indikaatto-
reita OECD-maissa. Laki takaa monissa maissa työntekijöille useita oikeuksia. Taulukos-
sa työntekijän asemaa on kuvattu asteikolla 1-3. Työntekijän asema on hyvin suojattu
mm. Saksassa, Ranskassa, Italiassa ja Espanjassa. Samoissa maissa myös työsuhdeturva
on hyvä. Suomi sijoittuu näillä mittareilla Euroopan keskitasolle. Lakisääteinen vanhem-
painloman pituus kuvaa myös työnantajalle asetettuja velvoitteita. Suomi on tässä suh-
teessa OECD:n kärjessä.

Työmarkkinoiden säätely ja työntekijöiden aseman turvaaminen epäilemättä parantaa
työntekijöiden hyvinvointia. Samalla se kuitenkin nostaa työpanoksen ‘varjohintaa’, mikä
lisää työnantajien varovaisuutta rekrytoinneissa. Suomi on tässä suhteessa lähellä EU:n
keskiarvoja.

Työmarkkinoiden säätelyn astetta kuvaavilla indikaattoreilla ei näytä olevan ratkaisevaa
merkitystä työmarkkinoiden toimivuuden kannalta, jos mittapuuna käytetään työttömyys-
astetta. Tiukan säätelyn maissa (Itävalta, Belgia, Saksa, Italia, Portugal, Espanja, Ruotsi)
keskimääräinen työttömyysaste oli 8.6 % kun se taas liberaalimman käytännön maissa
(Tanska, Englanti, Kanada, USA, Japani, Australia, Uusi-Seelanti) oli 7.0 %. Jos Japani,
joka instituutioiltaan on hyvin poikkeuksellinen maa (elinikäiset työsuhteet), siirretään
jälkimmäisestä ryhmästä ensimmäiseen, nousee jälkimmäisen ryhmän keskiarvo 7.6 pro-
senttiin ja ensimmäisen ryhmän keskiarvo alenee 7.4 prosenttiin. Näiden ääripäiden väliin
sijoittuvien maiden ryhmässä (Suomi, Ranska, Irlanti, Hollanti, Norja, Sveitsi) keskimää-
räinen työttömyysaste oli kaikkein korkein eli 8.9 %.

                                               
6 On todennäköistä, että esim. manner-Euroopan maissa hyvää sosiaaliturvaa ja korkeaa työttömyyttä
pidetään parempana yhdistelmänä kuin korkeaa työllisyyttä ja suuria palkka- ja toimeentuloeroja (CEPR
1995).
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Taulukko 1: Työmarkkinoiden säätelyn indikaattoreita OECD-maissa

maa työntekijän
oikeudet
1985-93

työsuhdeturva
1990

keskiarvo työttömyysaste
1983-96

Itävalta 2 3 2.5 3.8
Belgia 2 3 2.5 9.7
Tanska 1 1 1.0 9.9
Suomi 2 2 2.0 9.1
Ranska 2 2 2.0 10.4
Saksa 2 2 2.0 6.2
Irlanti 2 2 2.0 15.1
Italia 2 3 2.5 7.6
Hollanti 2 2 2.0 8.4
Norja 2 2 2.0 4.2
Portugal 2 3 2.5 6.4
Espanja 3 3 3.0 19.7
Ruotsi 3 2 2.5 4.3
Sveitsi 2 1 1.5 1.8
Iso-Britannia 1 1 1.0 9.7
Kanada 1 1 1.0 9.8
Yhdysvallat 1 1 1.0 6.5
Japani 1 2 1.5 2.6
Australia 2 1 1.5 8.7
Uusi-Seelanti 2 1 1.5 6.8

Työntekijän oikeuksilla tarkoitetaan lakiin perustuvaa työajan, työsuhteiden määräaikaisuuden, työsuoh-
deturvan, minimipalkkojen ja henkilöstöedustuksen säätelyä. Lähteenä OECD:n suorittama luokittelu
(OECD Employment Outlook 1994). Asteikko: 1-3.

Työsuhdeturvalla tarkoitetaan työsuhteen päättymisen säätelyä. Maat on järjestetty asteikolle 1-3. Läh-
teenä OECD Jobs Study (1994).

Sopimusjärjestelmä ja palkanmuodostus

Suomalaisia työmarkkinoita leimaa voimakas ja suhteellisen keskittynyt sopimuspohjai-
nen työehtojen säätely. Suomalaisen sopimusjärjestelmän perustana on korkea järjestäy-
tymisaste sekä työntekijöiden että työnantajien puolella. Järjestelmää tukee lakisääteinen
työehtosopimusten yleissitovuus. Lisäksi ammattiliittojen jäsenmaksut ovat jäsenille vä-
hennyskelpoisia verotuksessa eikä liittojen tuottamien subventoitujen palvelujen käyttöä
veroteta. Työnantajat pidättävät jäsenmaksut suoraan palkasta ja ohjaavat ne ammatti-
liittojen tileille. Myös ansiosidonnainen työttömyysvakuutus on Suomessa ja Ruotsissa
muista maista poiketen vapaaehtoinen ja ammattiliittojen ylläpitämä järjestelmä. On sel-
vää, että nämä tekijät tekevät ammattiliittoon kuulumisen suomalaiselle palkansaajalle
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sekä helpoksi että edulliseksi. Tämän seurauksena järjestäytymisaste on maailman kor-
keimpia ja ammattiliittojen asema vahva7 (ks. taulukko 2).

Taulukko 2 osoittaa Suomen asettuvan selvästi OECD-maiden kärkeen, mitä tulee työn-
tekijöiden ammatilliseen järjestäytymiseen. Toisaalta suomalaistyyppinen työehtosopi-
musten yleissitovuus ei ole harvinaista muuallakaan. Siten useimpia eurooppalaisia
OECD-maita voidaan luonnehtia järjestäytyneiden työmarkkinoiden talouksiksi. Tässä
suhteessa ne eroavat selvästi Yhdysvalloista. Hyvä esimerkki ay-liikkeen voimasta on
Ranska, jossa järjestymisaste on hyvin alhainen, mutta sopimusten kattavuus yleissito-
vuuden vuoksi hyvin suuri.

Ay-liikkeen voimakas asema lisää ay-liikkeen tavoitteenasettelun merkitystä. Järjestäyty-
misen tärkein seuraus on yleensä palkkatason ja työttömyyden nousu. Taulukko 2 antaa
tukea tälle näkemykselle. Kattavan sopimusjärjestelmän maissa, joissa palkat määräytyvät
kollektiivisten neuvottelujen tuloksena, keskimääräinen työttömyysaste vuosina 1983-96
oli 8.8 %. Heikommin järjestäytyneissä maissa (Yhdysvallat, Sveitsi, Japani, Iso-
Britannia, Kanada, Uusi-Seelanti) vastaava työttömyysaste oli vain 6.2 %. Myös ekono-
metrisissa tutkimuksissa on usein saatu tulokseksi, että erityisesti sopimusjärjestelmän
kattavuus lisää työttömyyttä, joskaan vaikutukset eivät ole kovin suuria.8  Useissa tutki-
muksissa on voitu todeta ammattiliittojen yleensä suosivan tuloerojen kaventamista ja
työaikojen lyhentämistä. Voimakkaan ay-liikkeen maissa kuten Suomessa tämä näkyy
suhteellisen lyhyenä vuosityöaikana ja suhteellisen tasaisena tulonjakona.9 Voimakas ay-
liike on Pohjoismaissa myös muovannut muita yhteiskunnan instituutioita omien egalita-
rististen tavoitteidensa mukaisiksi.

Mitä vaikutuksia tällä sitten voi olla? Solidaarisen palkkapolitiikan, julkisen sektorin kas-
vun ja korkean verotuksen seurausta on ainakin tuloerojen kaventuminen. Pienillä tu-
loeroilla voi olla periaatteessa ainakin kolmenlaisia vaikutuksia työmarkkinoiden
toimintaan: (1) tuloerot vaikuttavat inhimillisen pääoman tuottoon eli siihen kuinka pal-
jon koulutusta kannattaa hankkia. (2) Solidaarinen palkkapolitiikka pyrkii nostamaan
alimpia palkkoja; tämä vähentää alhaisen tuottavuuden työpaikkoja ainakin yksityisellä
palvelusektorilla. (3) Vähäisillä käytettävissä olevien tulojen eroilla voi olla vaikutus
työllistymisen ja työn etsinnän kannustavuuteen.

Taulukko 2: Työmarkkinoiden järjestäytyneisyys  OECD-maissa 1988-94

maa järjestäytymis-
aste

sopimusten
kattavuus

työttömyysaste
1983-96

Itävalta 46 3 3.8
Belgia 51 3 9.7
Tanska 71 3 9.9

                                               
7 Tätä tukevia tutkimustuloksia raportoivat mm. Pehkonen ja Tanninen (1997).
8 Ks. esim. Layard et al (1991) sekä Nickell ja Layard (1997).
9 Suomessa palkkajakauma ei ole erityisen tasainen vaan palkkojen hajonta on pikemminkin eurooppa-
laista keskitasoa. Tulontasaustavoitteita on kuitenkin onnistuttu toteuttamaan verojen ja tulonsiirtojen
avulla, joiden ansiosta suomalaisten kotitalouksien väliset käytettävissä olevien tulojen erot ovat OECD-
maiden alhaisimmat.
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Suomi 72 3 9.1
Ranska 10 3 10.4
Saksa 33 3 6.2
Irlanti 50 3 15.1
Italia 39 3 7.6
Hollanti 25 3 8.4
Norja 56 3 4.2
Portugal 32 3 6.4
Espanja 11 3 19.7
Ruotsi 82 3 4.3
Sveitsi 27 2 1.8
Iso-Britannia 39 2 9.7
Kanada 36 2 9.8
Yhdysvallat 16 1 6.5
Japani 25 2 2.6
Australia 40 3 8.7
Uusi-Seelanti 45 2 6.8

Järjestäytymisaste on ammattiliittoihin kuuluvien työntekijöiden osuus kaikista palkansaajista.

Sopimusten kattavuus: 3 = yli 70 prosenttia työntekijöistä on sopimusten piirissä; 2 = 25-70 % työnteki-
jöistä on sopimusten piirissä; 1 = alle 25 % työntekijöistä on sopimusten piirissä.

Lähteet: OECD Jobs Study (1994) ja OECD Employment Outlook (1994).

Työmarkkinoiden deregulaatiolla pyritään siirtämään palkanmuodostus yritys- tai yksilötasol-
le. Ajatuksena on, että näin määräytyvät palkat voisivat paremmin heijastaa yritysten tilannetta
eli vaihdella enemmän kannattavuuden ja tuotannon mukaan. Nykyisessä suomalaisessa jär-
jestelmässä palkanmuodostusta rajoittaa työehtosopimusten yleissitovuus. Siitä huolimatta
käytännön palkanmuodostus tapahtuu osittain paikallistasolla. Lisäksi sopimusten taulukko-
palkat tarjoavat uusia työntekijöitä palkattaessa mahdollisuuden huomattavaan alaspäiseen
joustoon, jos sitä pidetään tarpeellisena.

Koordinaation merkitys

Leimaa-antava piirre suomalaisille työmarkkinoille on usein harjoitettu, käytännössä in-
stitutionalisoitunut, keskitetty tulopolitiikka. Erityisesti taloudellisten kriisien yhteydessä
ovat työmarkkinoiden keskusjärjestöt sopineet yhdessä valtiovallan kanssa sitovia sopi-
muskokonaisuuksia, joilla taloutta on vakautettu ja hintakilpailukykyä parannettu. Rat-
kaisuihin on usein liittynyt myös veromuutoksia ja sosiaalipoliittisia toimia.10

Keskitetty tulopolitiikka on merkinnyt pitkälle vietyä palkanasetannan koordinaatiota.
Koordinaation aikaansaaminen ja ylläpitäminen on kuitenkin ongelmallista. Varsinkin
hyvän työllisyystilanteen vallitessa useilla osapuolilla on kannustin livetä yhteisestä lin-

                                               
10 Esimerkkejä tällaisista vakauttavista kokonaisratkaisuista ovat mm. vuosien 1968, 1977, 1991,1995 ja
1997 tulopoliittiset ratkaisut.
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jasta ja yrittää saada omalta kannaltaan parempi erillisratkaisu. Koordinaation keskeinen
merkitys on siinä, että sen avulla voidaan rajoittaa liittojen välistä kilpailua sekä huomioi-
da palkanasetannasta seuraavat makrotason ulkoisvaikutukset. Jos keskitetty sopiminen
on sitovaa, voidaan sen avulla taata suhteellisten palkkojen pysyminen ennallaan. Katta-
valla ja sitovalla sopimuksella voidaan  antaa osapuolille vakuutus siitä, että suhteellisiin
palkkoihin ei sopimuskaudella tule odottamattomia muutoksia. Makrotasolla sovittaessa
voidaan lisäksi huomioida ratkaisun odotettu vaikutus työttömyyteen ja veroasteeseen
toisin kuin esim. yritystasolla, missä verot ja työttömyysriski ovat täysin eksogeenisia eli
ulkoa-annettuja muuttujia.

Toimiva koordinaatio edellyttää paitsi kattavaa ja keskitettyä ay-liikettä myös työnantaji-
en pitkälle vietyä koordinaatiota. Useissa tutkimuksissa on voitu havaita, että juuri työn-
antajien välinen koordinaatio hillitsee palkkakilpailua ja siten alentaa työttömyyttä.11

Taulukosta 3 on nähtävissä, ettei palkanmuodostuksen koordinoiminen ole pelkästään
suomalainen ilmiö. Suhteellisen pitkälle viety koordinaatio ja neuvottelujärjestelmän kes-
kittyneisyys ovat tyypillisiä paitsi Suomelle myös muille Pohjoismaille sekä Saksalle, Itä-
vallalle ja Benelux-maille.

Taulukosta voidaan valita pitkälle viedyn palkkakoordinaation maiksi Itävalta, Tanska,
Suomi, Saksa, Norja ja Ruotsi. Näiden maiden keskimääräinen työttömyysaste vuosina
1983-96 oli vain 6.3 prosenttia eli selvästi keskimääräistä (8.2 %) alhaisempi.

Taulukko 3: Palkkaneuvottelujen koordinaation aste OECD-maissa 1988-94

maa ammattiliittojen
koordinaatio

työnantajien
koordinaatio

keskittynei-
syyden aste

koordinaatio-
indeksi

Itävalta 3 3 3 3.0
Belgia 2 2 2 2.0
Tanska 3 3 3 3.0
Suomi 2 3 3 2.7
Ranska 2 2 2 2.0
Saksa 2 3 3 2.7
Irlanti 3 2 2 2.3
Italia 2 2 1 1.7
Hollanti 2 2 3 2.3
Norja 3 3 3 3.0
Portugal 2 2 2 2.0
Espanja 2 1 2 1.7
Ruotsi 3 3 3 3.0
Sveitsi 1 3 1 1.7
Iso-Britannia 1 1 2 1.3
Kanada 1 1 1 1.0
Yhdysvallat 1 1 1 1.0
Japani 2 2 1 1.7
Australia 2 1 2 1.7

                                               
11 Ks. Suomen osalta Kiander, Pehkonen ja Pohjola (1998) sekä Layard et al (1991).
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Uusi-Seelanti 1 1 2 1.3

Keskittyneisyyden aste on Calmforsin ja Driffillin (1988) korporatismi-indeksin mukainen; luokkaan 3
kuuluvissa maissa järjestelmä on kaikkein keskittynein.

Lähteet: Layard, Nickell & Jackman (1991), OECD Employment Outlook (1994), sekä Irlannin osalta
ETUI (1997).

Palkkakoordinaation vastakohta on hajautettu palkanmuodostus. Tällöin järjestäytyneillä
työmarkkinoilla työehdoista sopiminen tapahtuu liitto-, toimiala- tai yrityskohtaisesti.
Kilpailullisilla työmarkkinoilla palkanmuodostus on taas täysin hajautettua eli yritykset
sopivat palkan erikseen kunkin työntekijän kanssa. Mitä hajautetumpaa palkanmuodostus
on, sitä paremmin se ottaa huomioon  yritys- ja toimialakohtaiset tekijät sekä työntekijän
henkilökohtaiset ominaisuudet. Lopputulos riippuu kuitenkin siitä, kuinka hyvin palkan-
muodostus heijastaa yritysten tarpeita ja kuinka paljon siihen vaikuttaa neuvotteluvoimaa
omaavien sisäpiirien keskinäinen kilpailu. Taulukossa 3 hajautetun palkanmuodostuksen
maita ovat Iso-Britannia, Kanada, USA ja Uusi-Seelanti. Näiden maiden keskimääräinen
työttömyysaste oli 8.2 % eli sama kuin kaikkien maiden keskiarvo.

Calmforsin ja Driffillin (1988) esittämän hypoteesin mukaan työttömyyden pitäisi olla
alhaisin sekä keskitetyssä että hajautetussa järjestelmässä kun taas välimuodot ovat epä-
edullisempia työllisyyden kannalta. Taulukon 3 mukaan ääripäiden väliin sijoittuvien mai-
den ryhmässä (Belgia, Ranska, Irlanti, Italia, Hollanti, Portugal, Espanja, Sveitsi, Japani,
Australia) keskimääräiseksi työttömyysasteeksi saadaan  9.0 %, mikä on selvästi enem-
män kuin hajautetun ja keskitetyn palkanmuodostuksen maissa.

Hajautetun palkanmuodostuksen mallissa ei tapahdu toimialojen välistä koordinaatiota.
Hajautus voi siksi johtaa myös kansantalouden kannalta huonompaan tulokseen kuin
koordinoitu palkanmuodostus. Koska palkat ovat alaspäin jäykkiä ja koska suhteelliset
palkat ovat tärkeitä paitsi työntekijöille myös työnantajille, säilyy myös hajautetussa jär-
jestelmässä palkkojen taipumus seurata toisiaan.

Siirtyminen hyvin toimivaan hajautettuun palkanmuodostukseen edellyttäisi ammattiliit-
tojen vahvan institutionaalisen aseman murenemista.  Muuten tuloksena on sisäpiirien
etujen tehokas ajaminen ilman mitään linkkiä makrotason vaikutuksiin. Eurooppalaisessa,
sosiaalista vuoropuhelua korostavassa kontekstissa tällainen muutos on hyvin epätoden-
näköinen.

Palkkahajonta

Eräänä ratkaisuna Euroopan korkeaan työttömyyteen on esitetty palkkaerojen kasvattamista.
Tällä tavoin voitaisiin luoda lisää matalan palkkatason työpaikkoja. Ehdotuksen taustalla on
strukturalistinen näkemys työttömyysongelmasta. Ajatellaan, että teknologisen muutoksen ja
talouden globalisoitumisen seurauksena vähän koulutettujen työntekijöiden suhteellinen ky-
syntä on pienentynyt. Tällöin tämän ryhmän työllisyys heikkenee elleivät sen suhteelliset pal-
kat alene. Näkemyksen tueksi esitetään usein Yhdysvaltain esimerkki; siellä palkkaerot ovat
kasvaneet ja alimmat palkat ovat reaalisesti supistuneet noin 20 vuoden ajan. Toisaalta työlli-
syys on pysynyt korkealla tasolla.
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Suomessa ei ole yleistä minimipalkkaa. Sen sijaan työehtosopimukset määrittävät omat
minimipalkkansa kullekin sopimusalalle. Työehtosopimusten yleissitovuuden vuoksi so-
pimusten määrittämät vähimmäispalkat vastaavat muiden maiden lakisääteistä minimi-
palkkaa.12 Vaikka minimipalkat vaihtelevat Suomessa aloittain, ei keskimääräinen
minimipalkka suhteessa keskimääräiseen ansiotasoon ole kovin korkea. Itse asiassa suo-
malaiset minimipalkat ovat hieman pienemmät kuin EU-maissa keskimäärin, joskin ero
esim. Yhdysvaltoihin ja Isoon-Britanniaan on selvä (ks. taulukko 4). Työmarkkinoiden
hyvä toimivuus edellyttää alhaista minimipalkkaa silloin, kun työvoiman osaamis- ja
koulutuserot ovat suuria. Jos työvoima on suhteellisen homogeenista, myös palkkaha-
jonta voi olla tasainen.

Taulukko 4: Suhteellinen minimipalkka  OECD-maissa 1991-94

maa minimipalkan suhde kes-
ki-palkkaan, %

Itävalta 62
Belgia 60
Tanska 54
Suomi 52
Ranska 50
Saksa 55
Irlanti 55
Italia 71
Hollanti 55
Norja 64
Portugal 45
Espanja 32
Ruotsi 52
Iso-Britannia 40
Kanada 35
Yhdysvallat 39
Uusi-Seelanti 46

Lähde: Dolado et al (1996)

Taulukossa 5 on eräitä palkkahajonnan indikaattoreita keskeisistä OECD-maista. Mitta-
reina on käytetty suurituloisten tuloja suhteessa keskituloihin (D9/D5), pienituloisten
tuloja suhteessa keskituloihin (D1/D5) sekä suurituloisten tulojen suhdetta pienituloisten
tuloihin (D9/D1). Taulukosta on nähtävissä, että suomalaiset palkkaerot ovat normaalia
eurooppalaista tasoa ja selvästi suuremmat kuin Italiassa, Australiassa, Belgiassa, Hol-
lannissa ja Ruotsissa. Sen sijaan Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa palkkaerot

                                               
12 Lakisääteinen kattava minimipalkka on OECD-maista Ranskassa, Hollannissa, Portugalissa, Espan-
jassa, Kanadassa, Yhdysvalloissa, Japanissa ja Uudessa-Seelannissa. Suomalaistyyppinen työehtosopi-
muksiin perustuva järjestelmä on Pohjoismaissa ja Itävallassa.
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ovat huomattavan suuret. Suomalainen erikoisuus on suhteellisen suuret palkkaerot
palkkajakauman alapäässä. Palkkajakauman yläpää on sen sijaan Suomessa tasaisempi
kuin monessa muussa maassa. Toisin sanoen suomalaiset suurituloiset ovat keskimäärin
pienituloisia verrattuna muiden maiden suurituloisiin. Palkkaerojen suuruus ei näytä indi-
koivan alhaista työttömyyttä. Oheisen taulukon suurten palkkaerojen maissa
(Yhdysvallat, Britannia, Ranska ja Kanada) vuosien 1983-1996 keskimääräinen työttö-
myysaste oli 9.1 %, kun pienten palkkaerojen maiden keskiarvo oli vain 6.5 %.

Vaikka suomalaiset palkkaerot eivät ole poikkeuksellisen alhaiset, ovat käytettävissä
olevien tulojen erot kotitalouksien välillä Suomessa  maailman pienimmät. Pieniin käy-
tettävissä olevien tulojen eroihin on kaksi syytä. Naisten laajamittainen työhön osallistu-
minen tasoittaa kotitalouksien välisiä tuloeroja. Tämän lisäksi tulonjakojärjestelmä eli
progressiivinen verotus yhdessä tulonsiirtojen kanssa tasaa tehokkaasti markkinoilla
syntyviä kotitalouksien välisiä tuloeroja. Liian tasainen tulonjako voi muodostaa todelli-
sen kannustinongelman, jos lisäponnistelut eivät tuota mitään hyötyä. Toisaalta tasainen
tulonjako ei esimerkiksi 1980-luvulla (jolloin tulonjako oli vielä tasaisempi kuin nykyisin)
aiheuttanut havaittavia kannustinongelmia. Päinvastoin, työvoiman tarjonta oli tuolloin
suurempi kuin 1990-luvulla.

Taulukko 5: Palkkahajonnan indikaattoreita

maa vuosi  D9/D5  D1/D5 D9/D1
naiset miehet naiset miehet miehet

Suomi 1990 1.46 1.60 0.62 0.58 2.76
Saksa 1990 1.58 1.65 0.66 0.71 2.32
Japani 1990 1.63 1.73 0.70 0.61 2.84
Italia 1987 1.29 1.56 0.64 0.75 2.08
Kanada 1990 1.75 1.75 0.44 0.44 3.98
Australia 1991 1.49 1.59 0.75 0.70 2.27
Itävalta 1989 1.79 1.65 0.52 0.60 2.75
Belgia 1990 1.32 1.37 0.73 0.73 1.88
Ranska 1991 1.69 2.11 0.67 0.66 3.20
Hollanti 1990 1.48 1.65 0.74 0.72 2.29
Ruotsi 1991 1.40 1.57 0.77 0.73 2.15
Britannia 1991 1.93 1.99 0.62 0.59 3.37
USA 1989 2.15 2.14 0.44 0.38 5.63

Lähde: OECD (1993)

Palkkahajontaa on syytä kasvattaa, jos työvoiman osaamiserot ovat kasvaneet. Tällai-
sesta kehityksestä ei Suomessa ole kuitenkaan juurikaan näyttöä. Pikemminkin nuorem-
pien ikäluokkien koulutustaso on parantunut ja osaamiserot suuren koulutuspanostuksen
vuoksi todennäköisesti supistuneet.

Alimpien palkkojen alentaminen voi lisätä alhaisen tuottavuuden työpaikkojen tarjontaa
ja työllisyyttä. Tämän edellytyksenä on, että syntyvälle uudelle tuotannolle on riittävää



12

kysyntää ja että samalla heikennetään toimeentuloturvaa siten, että matalapalkkaisen työn
hyväksyminen on edullisin vaihtoehto. Samoja työllisyysvaikutuksia voidaan tavoitella
myös porrastamalla sosiaalivakuutusmaksuja tai alentamalla palvelujen arvonlisäveroa.
Tällöin palkkoja ei tarvitsisi alentaa.

Työaika ja työhön osallistuminen

Useiden tutkimustulosten mukaan ammattiliitot pyrkivät lyhyempään keskimääräiseen
työaikaan kuin mihin vapaasti toimivilla työmarkkinoilla muuten päädyttäisiin. Vahvan
ay-liikkeen maissa keskimääräiset vuosityöajat ovatkin lyhyitä; tämä on seurausta suh-
teellisen lyhyestä viikottaisesta työajasta, pitkistä lomista ja ylityön rajoituksista. Työn-
antajat taas pitävät näin määräytyvää työaikaa usein liian joustamattomana ja liian
lyhyenä, jolloin siitä tulee yritystoiminnan ja työllistämisen este.13

Työaikoja onkin mahdollista kehittää entistä joustavammiksi. Tiettyyn joustoon ja pai-
kalliseen sopimiseen tarjoaa mahdollisuuden jo nykyinenkin suomalainen työehtosopi-
musjärjestelmä. Työaikojen joustavoittaminen voi tapahtua monella tapaa. Luopuminen
päivittäisestä ja viikottaisesta kiinteästä työajasta antaa yritykselle mahdollisuuden so-
peuttaa työpanoksen käyttöä ilman kalliita ylityökorvauksia. Jos vielä lisäksi ylityö- ja
viikonloppukorvauksia alennetaan niin, että vuosittainenkin normityöaika voidaan hel-
posti ylittää, siirrytään käytännössä jo työaikojen määräytymiseen puhtaasti tuotannollis-
ten intressien mukaan. Tällä on kaksi vaikutusta.

Työaikojen joustaminen tuotannon tarpeiden mukaisesti lisää kotitalouksien sopeutumis-
kustannuksia koska ajankäytöstä tulee vaikeammin ennustettavaa.14 Toisaalta lisäjousto
tehostaa yritysten työvoiman käyttöä ja alentaa tuotantokustannuksia. Samalla myös
pääoman tuottavuus kasvaa. Tehostuminen parantaa kilpailukykyä ja kasvattaa tuotan-
toa.  Työvoiman tarve tuotettua yksikköä kohden taas supistuu koska työvoiman käyttö
tehostuu. Siksi muutoksen vaikutus työllisyyteen ei ole suuri ja jää osittain epäselväksi.
Toisaalta keskimääräisen työajan selvä pidentyminen vähentäisi myös työvoiman tarvetta
ja lisäisi työttömyyttä. Pidemmän työajan tuoma kilpailuetu ei välttämättä riitä kompen-
soimaan muutokseen suoraa kielteistä työllisyysvaikutusta.

Taulukko 6: Keskimääräinen työaika ja työhön osallistuminen OECD-maissa 1992

maa keskimääräinen
vuosityöaika

työhön osallis-
tumisaste %

miesten työhön
osallistuminen,
25-54-vuotiaat

Itävalta 1610 67.3 86.8
Belgia 1580 56.1 87.4
Tanska 1510 75.0 86.6
Suomi 1768 67.1 82.4
Ranska 1654 59.8 87.9

                                               
13 Hyvän esimerkin tästä näkökannasta tarjoaa mm. SY:n joustonkysely; ks. SY (1996).
14 On mahdollista, että epämukavampien työaikojen korvaukseksi työntekijät ryhtyvät tavoittelemaan
palkkakompensaatioita, mikä vähentää joustavuuden kasvusta saatua nettohyötyä.



13

Saksa 1610 65.2 87.0
Irlanti 1720 53.2 80.3
Italia 1730 54.0 84.3
Hollanti 1510 62.2 86.5
Norja 1437 73.3 87.4
Portugal 2004 69.3 90.6
Espanja 1815 47.5 81.5
Ruotsi 1485 75.6 88.2
Sveitsi 1637 78.6 94.7
Iso-Britannia 1720 69.6 86.7
Kanada 1714 70.6 84.7
Yhdysvallat 1919 73.1 88.2
Japani 1965 73.4 95.9
Australia 1850 68.2 86.5
Uusi-Seelanti 1812 68.0 86.6

Lähde: OECD Employment Outlook (1996)

Taulukon 6 mukaan suomalainen keskimääräinen vuosityöaika on hieman pidempi kuin
eurooppalaisessa OECD-maissa keskimäärin. Tämä johtuu osa-aikatyön vähäisyydestä
verrattuna muihin maihin. Suomessa vain 8 % koko työvoimasta ja 11 % naisista teki
osa-aikatyötä (eli alle 30 tuntia viikossa). Luku on huomattavasti alhaisempi kuin muissa
EU-maissa, joissa keskimäärin 30 % naisista oli osa-aikatyössä. Osa-aikatyön lisääminen
lähemmäksi eurooppalaista tasoa voisi olla yksi tapa alentaa työttömyyttä. Ongelmana on
se, että suomalaiset eivät ole tähän halukkaita tai että halukkuus ja mahdollisuudet eivät
kohtaa toisiaan. Työvoimatutkimuksen mukaan vuonna 1993 peräti 46 prosenttia osa-
aikatyössä olleista ilmoitti haluavansa kokopäivästä työtä (Santamäki-Vuori et al 1996).
Osa-aikatyö ei Suomessa siten useinkaan ole vapaaehtoinen valinta ja siksi sen lisääminen
on vaikeaa. Halukkuutta osa-aikatyöhön saattaisi olla ikääntyneillä työntekijöillä, jotka
nykyisin siirtyvät osa-aikatyön (tai osa-aikaeläkkeen) sijasta varhennetulle eläkkeelle ja
siten kokonaan pois työvoimasta.

Työikäisen väestön työhön osallistumisaste on Suomessa supistunut 1990-luvulla ja se on
selvästi alhaisempi kuin muissa Pohjoismaissa ja Euroopan ulkopuolisissa OECD-maissa.
Työhönosallistumisaste on edelleen Suomessa keskimäärin korkea mutta ongelmaryh-
mäksi on muodostunut varttuneet työikäiset eli 50-64
-vuotiaat. Sekä miehillä että naisilla tässä ikäryhmässä työhönosallistumisaste on vain
noin 60 prosenttia (Santamäki-Vuori et al 1996).  Taulukosta 6 on nähtävissä myös, että
parhaassa työiässä (25-54-vuotiaat) olevien miesten työhön osallistuminen on Suomessa
muita maita vähäisempää.

Yhteenveto

Suomalaiset työmarkkinat ovat erittäin kattavasti järjestäytyneet. Korkea järjestäytymis-
aste ja siitä seuraava ay-liikkeen vahva asema luovat työllisyyden kannalta haitallisia
palkkapaineita. Toisaalta näitä kielteisiä vaikutuksia on pystytty tehokkaasti eliminoi-
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maan pitkälle viedyllä palkanmuodostuksen koordinaatiolla eli käytännössä keskitetyllä
tulopolitiikalla.

Suuret palkkaerot ovat tarpeen, jos työvoima on heterogeenista ja sen osaamiserot ovat
suuria. Jos osaamiserot kasvavat, on tämän heijastuttava myös suhteellisiin palkkoihin.
Suomalainen palkkahajonta on eurooppalaista keskitasoa. Palkkahajonnan kasvu voidaan
estää kestävällä tavalla pitämällä huoli työvoiman korkeasta ja tasaisesti jakautuneesta
osaamisen tasosta.

Keskimääräisten työaikojen pidentämiseen ei Suomessa ole tarvetta. Päinvastoin, osa-
aikatyön osuutta voitaisiin lisätä lähemmäksi muiden maiden tasoa, jos työntekijät olisivat
siihen halukkaita. Osa-aikatyön lisäyksellä ja ilman palkkakompensaatiota tehdyillä työ-
ajan lyhennyksillä voidaan tukea työllisyyden parantumista. Lainsäädäntö ei Suomessa
rajoita olennaisesti työaikojen joustavaa järjestämistä.

Suomalainen erityisongelma on varttuneiden työntekijöiden alhainen työhönosallistumis-
aste. Tähän voitaisiin pyrkiä vaikuttamaan mm. osa-aikaeläkkeiden avulla.

Työhön kohdistuvat verot

Länsi-Euroopassa ja erityisesti Pohjoismaissa julkinen sektori on suuri ja huomattava osa
työn tuloksista jaetaan uudelleen tulonsiirtoina. Näin syntyvien suurten julkisten menojen
rahoittamiseksi tarvitaan ankara verotus. Muiden verokohteiden puutteessa verotus koh-
distuu raskaimmin työhön. Suomessa varsinkin ansiotulojen ja yksityisen kulutuksen ve-
rotus on kovaa. Kulutukseen kohdistuvat verot ovat useimmiten samalla myös työn
verotusta, koska veron kohteena on tuotettu arvonlisäys. Lisäksi sosiaalivakuutuksen
perustan muodostava ansiosidonnainen sosiaaliturva rahoitetaan Suomessa kuten useim-
missa muissakin maissa palkkasummaan perustuvilla sosiaalivakuutusmaksuilla, joista
suurimman osan maksaa työnantaja.15

Työnantajan maksamat ns. sivukulut ovat Suomessa pääasiassa työntekijän hyödyksi
tulevia sosiaalivakuutusmaksuja.16 Sosiaalivakuutusmaksujen taso riippuu työllisyydestä,
työttömyydestä, etuuksien tasosta ja demografisesta muutoksesta. Työttömyyden kasvu
ja väestön ikääntyminen aiheuttavat painetta näiden maksujen nostamiseen. Sivukulujen
suurimmat erät ovat työeläkevakuutusmaksu ja työttömyysvakuutusmaksu (ks. taulukko
7). Sivukuluja ei olennaisesti voida alentaa, jos nykyisestä työeläkejärjestelmän rahas-
tointiasteesta ja rahoitustavasta halutaan pitää kiinni. Sivukulut muodostavat nykyisellään
mutkikkaan järjestelmän, jossa maksuprosentit vaihtelevat yrityksen toimialan ja koon
mukaan. Järjestelmää voitaisiin selkiyttää hallinnollisilla uudistuksilla.

                                               
15 Poikkeuksen tästä säännöstä muodostaa Tanska, jossa sosiaaliturva rahoitetaan tulo- ja kulutusveroil-
la.
16 Poikkeuksen muodostaa  työnantajien kansaneläkemaksu, joka  ei  ole puhdas sosiaalivakuutusmaksu vaan
pikemminkin perusturvan rahoitukseen käytetty työvoimavero.
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Taulukko 7: Työnantajan keskimääräiset sosiaaliturvamaksut Suomessa

1995 1996 1997

kansaneläkemaksu 3.11 3.15 3.15
sairausvakuutusmaksu 1.60 1.60 1.60
eläkevakuutusmaksu 16.60 16.80 16.70
ryhmähenkivakuutus 0.10 0.10 0.10
työttömyysvakuutus 4.50 2.90 2.90
tapaturmavakuutus 1.20 1.20 1.30

yhteensä 27.11 25.75 25.75

Lähde: VM, VATT
Kansainvälisessä vertailussa suomalaiset työnantajan maksamat sosiaaliturvamaksut eli
sivukulut eivät ole  poikkeuksellisen suuria vaan pikemminkin eurooppalaista keskitasoa.
Kilpailukyvyn kannalta ne ovat näennäisongelma. Kilpailukyky määrittyy tuottavuuden ja
bruttotyövoimakustannuksen perusteella eikä se riipu työvoimakulujen jakautumisesta
välillisiin ja välittömiin.  Taloustieteessä onkin perinteisesti ajateltu, että työnantajan si-
vukulut siirtyvät työntekijän maksettavaksi pitkällä aikavälillä. Sivukulujen muutosta
vastaa siten aina kustannusvaikutukseltaan samansuuruinen mutta vastakkaissuuntainen
palkkojen muutos, jolloin työnantajan maksamat työvoimakustannukset eivät muutu lain-
kaan. Tämä kanta saa tukea myös kansainvälisistä poikkileikkaustutkimuksista (CEPR
1995, Jackman, Layard & Nickell 1995). Toisin sanoen katsotaan, että työnantajan sivu-
kulut jäävät aina viime kädessä työntekijöiden maksettaviksi.

Vaikka sivukulujen neutraalisuus pitäneekin paikkansa pitkällä aikavälillä (yli 10 vuotta),
lyhyellä aikavälillä sivukuluja alentamalla voidaan parantaa työllisyyttä jonkin verran.17

Kuinka suuri on näin aikaansaatu työllisyysvaikutus, riippuu reaalipalkkajäykkyydestä ja
työvoiman kysynnän palkkajoustosta. Tyrväisen (1995) esittämien tulosten mukaan
Suomessa noin 50 % työnantajamaksujen korotuksesta jää työnantajan maksettavaksi.
Siten sivukulujen muuttamisella on todellisia työllisyysvaikutuksia ainakin keskipitkällä
aikavälillä.

Työnantajamaksujen, tuloverotuksen ja kulutuksen verotuksen yhteisvaikutusta mitataan
verokiilalla. Se kertoo kuinka suuri osa työvoimakuluista menee veroihin. Taulukossa 8
on esitetty OECD-maiden verokiilalukuja. Suomen työnantajamaksut ovat eurooppalaista
keskitasoa. Sen sijaan keskimääräinen verokiila on Suomessa poikkeuksellisen korkea
ankaran tuloverotuksen vuoksi. Rajaverokiila on myös korkea Suomessa mutta ei kui-
tenkaan  poikkeuksellinen.

Verotuksen ja verokiilan (eli bruttotyövoimakulun ja nettoansion välisen eron) vaikutuk-
sista työllisyyteen on erilaisia käsityksiä. Useimpien tutkijoiden mielestä korkea työn ve-
rotus on haitallista työllisyyden kannalta. Johtopäätösten tekoa mutkistaa kuitenkin se,
että kaikkein korkeimman verotuksen maissa eli Pohjoismaissa työllisyys on ollut 1990-
lukua lukuunottamatta suhteellisen hyvä. Taulukon 8 maiden luokittelu verokiilan mu-
kaan tukee näkemystä verokiilan haitallisuudesta. Alhaisen verokiilan maissa (Irlanti,
                                               
17 Erilaisia arvioita sosiaalivakuutusmaksujen porrastamisen työllisyysvaikutuksista ovat esittäneet mm.
Holm, Honkapohja ja Koskela (1995) sekä Rantala (1995).  
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Portugal, Sveitsi, Japani, Australia, Uusi-Seelanti) keskimääräinen työttömyys oli 6.9 %,
keskitason maissa 8.3 % ja korkean verokiilan maissa (Itävalta, Suomi, Ranska, Saksa,
Italia, Hollanti, Espanja, Ruotsi) 8.7 %.

Varovaisena johtopäätöksenä voi esittää, että ainakin suuret verojen korotukset ovat
haitallisia työllisyydelle. Sen sijaan markkinat sopeutuvat vähitellen verotuksen korke-
aankin tasoon. Korkea tuloverotus ei myöskään itsestään selvästi johda korkeaan työt-
tömyyteen.18 On esitetty tutkimustuloksia, joiden mukaan veroprogressio tukee
työllisyyttä, koska se vähentää suurten palkankorotusten houkuttelevuutta ja lisää kan-
nustimia työn jakamiseen (Holmlund & Kolm [1995], Koskela & Vilmunen [1995],
Holm, Kiander & Koskela [1995]).

Taulukko 8: Verokiila OECD-maissa 1992

maa työnantaja-
maksut

% palkasta

keskimääräinen
verokiila %

rajavero-
kiila %

luokka työttömyys-
aste 1983-96

Itävalta 22.6 53.7 - 3 3.8
Belgia 21.5 49.8 66.3 2 9.7
Tanska 0.6 46.3 72.1 2 9.9
Suomi 25.5 65.9 66.1 3 9.1
Ranska 38.8 63.8 63.4 3 10.4
Saksa 23.0 53.0 63.8 3 6.2
Irlanti 7.1 34.2 - 1 15.1
Italia 40.2 62.9 62.0 3 7.6
Hollanti 27.5 56.5 70.8 3 8.4
Norja 17.5 48.6 62.9 2 4.2
Portugal 14.5 37.6 - 1 6.4
Espanja 33.2 54.2 53.4 3 19.7
Ruotsi 37.8 70.7 62.6 3 4.3
Sveitsi 14.5 38.6 - 1 1.8
Iso-Britannia 13.8 40.8 50.4 2 9.7
Kanada 13.0 42.7 - 2 9.8
Yhdysvallat 20.9 43.8 38.5 2 6.5
Japani 16.5 36.3 22.2 1 2.6
Australia 2.5 28.7 43.5 1 8.7
Uusi-Seelanti - 34.8 - 1 6.8

Verokiila on työnantajamaksun, tuloveroasteen ja kulutusveroasteen summa (lähde: LSE/OECD Data
set).

Rajaverokiilan lähde: OECD Jobs Study (1994).

Verokiilat on neljännessä sarakkeessa luokiteltu seuraavasti: 1 (<40%), 2 (40%-50%), 3 (>50%)

                                               
18 Voidaan kyllä argumentoida, että korkea työn verotus vähentää työllisyyttä kannustaessaan lyhyem-
piin työaikoihin ja veron kiertämiseen harmaiden markkinoiden avulla.
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Korkea verokiila luo kannustimen verotuksen kiertämiseen. Verokiila yhdessä vähim-
mäistoimeentuloturvan kanssa nostaa myös efektiivistä vaatimuspalkkaa eli nostaa työn
vastaanottamisen kynnystä vaikka varsinaista minimipalkkaa ei muodollisesti olisikaan.
Korkea vaatimuspalkka voi muodostua työllistämisen esteeksi, jos työttömien työnhaki-
joiden tuottavuus ei ole riittävän suuri (tai jos työnantajat uskovat niin19).

Järjestelmän kannustavuutta voitaisiin parantaa erottelemalla brutto- ja nettoverokiila.
Vaikka työnantajan sivukulut eli työnantajan maksamat sosiaaliturvamaksut lasketaan
mukaan verokiilaan, ovat ne todellisuudessa työntekijän tuloa. Sosiaalivakuutusmaksut
ovat pakkosäästämistä, joka myöhemmin palautuu työntekijöille erilaisina etuuksina. So-
va-maksut olisikin perusteltua laskea työntekijän tuloksi silloin kun ne ovat selvästi yhte-
ydessä myöhemmin saataviin etuuksiin. Tämä edellyttäisi ansiosidonnaisuuden ja
vakuutusperiaatteen selkiyttämistä entisestään.20  Muutos olisi mahdollista tehdä ekspli-
siittiseksi esim. siten, että maksetut eläkevakuutusmaksut merkittäisiin työntekijän tulok-
si, joka aina kartuttaisi vakuutetun henkilökohtaista eläketiliä.21

Pienituloisten kohdalla korkean verokiilan aiheuttamia ongelmia voidaan vähentää por-
rastamalla sova-maksuja eli muuttamalla ne osittain progressiivisiksi. Pienten ansiotulojen
verotusta ja verokiilaa on mahdollista myös keventää esim. ansiotulovähennyksen avulla.
Työvoiman kysyntää voidaan lisätä myös alentamalla verokiilaa runsaasti työvoimaa
käyttävillä palvelualoilla alentamalla palveluiden arvonlisäveroa.

Yhteenveto

Työnantajan sosiaaliturvamaksut ovat Suomessa eurooppalaista keskitasoa. Sen sijaan
työntekijän maksamat tuloverot ovat maailman huippua. Lisäksi yksityisen kulutuksen
verotus (sekä arvonlisävero että valmisteverot) on erittäin kireää. Erityisesti korkea an-
siotulojen ja yksityisen kulutuksen verotus luovat palkkapaineita, jotka vähentävät työ-
voiman kysyntää. Työllistymisen kannalta ongelmallista ei ole niinkään tuloveron
progressiivisuus yleensä vaan pienten ansiotulojen ankara verotus.

Sosiaaliturvamaksujen aiheuttamia ongelmia (eli niiden mieltämistä  puhtaaksi veroksi)
voidaan vähentää selkeyttämällä ansiotulojen ja saatujen sosiaalivakuutusetuuksien vä-
listä suhdetta. Tällöin työntekijöille syntyisi lisäkannustin maksaa sova-maksuja.

Työttömyysturvajärjestelmä ja vaatimuspalkka

Työttömyysturvan taso

                                               
19 Työttömien työllistymismahdollisuuksia heikentää jo se, että he ovat työttömiä. Työnantajat todennä-
köisesti ajattelevat, että työttömäksi joutuminen johtuu osittain työttömän huonoista ominaisuuksista,
jolloin työtöntä ei kannata palkata jos saatavissa on muitakin työnhakijoita. Kyseessä on ns. tilastollinen
diskriminaatio.
20 Tällä hetkellä esim. eläkkeen ja ansiotulojen välinen suhde ei ole selvä keskimääräistä pienempien
ansiotulojen kohdalla. Perusturva takaa pienituloisille ansiotuloihin nähden ‘liian suuren’ eläketurvan
eikä näin ollen pienituloisille välttämättä synny riittävää kannustinta työeläkkeen kartuttamiseen.
21 Tämä vastaisi periaatteessa nykyistä tilannetta, jossa eläkeoikeus karttuu työvuosien mukana.
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Työttömyysturva muodostuu Suomessa kuten useimmissa muissakin maissa ansiosidon-
naisesta työttömyysvakuutuksesta ja perusturvasta. Ansioturva on osa sosiaalivakuutusta
ja sen saamiseen liittyy työssäoloehto. Ansioturvan taso on sidottu aiempaan ansiota-
soon, joskin se on voimakkaan regressiivinen. Tulojen noustessa korvaussuhde alenee.
Taulukossa 8 on vertailun vuoksi esitetty ansioturvan tai sitä vastaavien järjestelmien
korvaussuhteita ja turvan kestoa eri maissa.

Taulukko 9: Työttömyysturva OECD-maissa 1989-94

maa korvaussuhde %
keskipalkasta

ansioturvan
kesto, vuosia

indeksi työttömyysaste
1983-96

Itävalta 50 2 2 3.8
Belgia 60 >4 3 9.7
Tanska 90 2.5 3 9.9
Suomi 63 2 2 9.1
Ranska 57 3 3 10.4
Saksa 63 >4 3 6.2
Irlanti 37 >4 2 15.1
Italia 20 0.5 1 7.6
Hollanti 70 2 2 8.4
Norja 65 1.5 2 4.2
Portugal 65 0.8 1 6.4
Espanja 70 3.5 3 19.7
Ruotsi 80 1.2 2 4.3
Sveitsi 70 1 1 1.8
Iso-Britannia 38 >4 2 9.7
Kanada 59 1 1 9.8
Yhdysvallat 50 0.5 1 6.5
Japani 60 0.5 1 2.6
Australia 36 >4 2 8.7
Uusi-Seelanti 30 >4 2 6.8

Lähde: Social Security Programmes throughout the World, US Department of Health and Social Servi-
ces (1993)

Indeksi kuvaa sekä työttömyysturvan tasoa että kestoa. Koska tasoerot eri maiden välillä eivät ole kovin
suuria, indeksin erot kertovat lähinnä työttömyysturvan keston eroista.

Työttömyysturvaa kuvaavan indeksin mukaan ryhmitellen näyttää siltä, että työttömyys-
turvan kesto korreloi selvästi työttömyyden kanssa. Parhaan työttömyysturvan maissa
(Belgia, Tanska, Ranska, Saksa, Espanja) keskimääräinen työttömyysaste oli 10.0 %,
keskitason maissa 8.3 % ja heikon työttömyysturvan maissa (Italia, Portugal, Sveitsi,
Kanada, USA, Japani) vain 5.8 %. Kausaliteetin suunta ei tietenkään ole itsestäänselvä.
Todennäköisesti korkea työttömyys on pakottanut ylläpitämään pitkäkestoisia turvajär-
jestelmiä. Toisaalta hyvä turva tekee työttömyyteen sopeutumisen helpoksi ja siten osal-
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taan ylläpitää työttömyyttä. Ekonometristen tutkimusten mukaan työttömyysturvan kesto
näyttää lisäävän työttömyysastetta.22

Suomi sijoittuu sekä työttömyysturvan tason että keston suhteen eurooppalaiselle keski-
tasolle.  VATT:n selvitysten mukaan lapsiperheiden saama työttömyysaikainen tuloturva
on selvästi eurooppalaista keskitasoa korkea ja takaa pienituloisille kotitalouksille noin
90 prosentin korvaussuhteen. Sen sijaan perheettömien työttömien saama tuki on niu-
kempaa (ks. esim. Holm et al. 1996).

Työttömyysturva on olennainen osa sosiaalivakuutusta. Se ylläpitää kotitalouksien tuloja
työttömyysriskin toteutuessa. Työttömyysturvaan liittyy kuitenkin ainakin kaksi ongel-
maa. Ensiksi hyvä työttömyysturvan taso pyrkii nostamaan myös palkkatasoa, mikä vuo-
rostaan heikentää työllisyyttä. Toiseksi hyvä työttömyysturva voi aiheuttaa
kannustinongelmia; jotkut voivat hakeutua työttömäksi vain saadakseen työttömyyskor-
vauksen ilman aikomustakaan ottaa vastaan työtä. Tulotuki voi myös johtaa pienten
palkkatarjousten hylkäämiseen ja siten pitkittää työttömyyttä. Erityisesti työttömyystur-
van pitkäkestoisuuden on havaittu pitkittävän työttömyysjaksoja.23

Suomen samoin kuin monen muunkin Euroopan maan osalta ongelmallista ei ole niinkään
työttömyysturvan korkea taso kuin se, että turvasta tulee pitkäaikainen toimeentulon
takaaja. Jotta ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston leikkaaminen olisi mielekästä,
pitäisi kuitenkin olla myös riittävästi työvoiman kysyntää. Muutoin seurauksena on vain
toimeentulo-ongelmien kärjistyminen.

Sosiaaliturvan kannustavuus

Ansiotuloihin verrattuna liian korkeaksi viritetty toimeentuloturva voi aiheuttaa niin sa-
notun kannustinloukun, eli tilanteen, jossa työn vastaanottaminen ei paranna toimeentu-
loa. Tällainen mahdollisuus voi aiheuttaa työn välttämistä ja tukien väärinkäyttöä ja
osaltaan ylläpitää korkeaa työttömyyttä.

Työttömyysajan toimeentulo muodostuu työttömyysturvan, asumistuen, toimeentulotuen
sekä kotihoidontuen ja päivähoitomaksujen yhdistelmästä. On mahdollista, että joissain
tapauksissa tuista ja maksuista syntyy kombinaatioita, jotka aiheuttavat loukkuja (eli ti-
lanteita, jossa työllistyminen omia kykyjä vastaavalla palkalla ei lisää kotitalouden käy-
tettävissä olevia tuloja; ks. esim. Viren 1994). Periaatteessa loukkuja voitaisiin poistaa
tukien paremmalla yhteensovituksella. Suurin kannustinloukkuriski on pienituloisella
perheellä, jolla on kaksi päivähoitoikäistä lasta. Loukun aiheuttaa lähinnä päivähoitomak-
sun tulosidonnaisuus sekä kotihoidontuki. Tällaisten perheiden osuus kaikista työttömistä
ei ole kovin suuri. Ongelma voitaisiin poistaa kokonaan siirtymällä tasamaksuihin päivä-
hoidossa ja poistamalla kotihoidontuki (tai korvaamalla se universaalilla etuudella).24

                                               
22 Ks. Suomen osalta Kiander, Pehkonen ja Pohjola (1998).
23 Työttömyysturvan katkaiseminen poistaa tilastoidun pitkäaikaistyöttömyyden. On kuitenkin eri asia
minne tilastoista poistuvat pitkäaikaistyöttömät siirtyvät – takaisin työhön vaiko työmarkkinoiden ulko-
puolelle.
24 Alle 3-vuotiaista lapsista maksettava kotihoidontuki olisi mahdollista korvata korottamalla alle 3-
vuotiaista maksettavaa lapsilisää. Tällöin kotihoidontukeen liittyvä kannustinongelma poistuisi. Toi-
saalta muutos olisi kotihoidontuen alkuperäisen tavoitteen (eli kotona tapahtuvan lasten hoidon suosimi-
sen)  vastainen Tasamaksuihin siirtyminen kunnallisessa päivähoidossa edellyttäisi maksujen
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Käytännössä kannustinpulmat eivät liene kovin suuri työllistymisen este. Tuoreen tutki-
muksen mukaan lähes kaikki työllistyneet työttömät lisäsivät selvästi nettotulojaan työt-
tömyyteen verrattuna (Holm et al 1996). Nettolisäys oli suurin peruspäivärahaa saaneilla
yksinäisillä miehillä, pienin taas ansioturvaa saaneissa lapsiperheissä. Tästä huolimatta
ansioturvaa saaneiden ja perheellisten työttömien työllistymistodennäköisyys on suurempi
kuin muiden työttömien.25 Vaikka välittömät nettotulojen muutokset olisivat vähäisiä
siirryttäessä työttömyydestä työllisyyteen, on selvää, että pitkällä aikavälillä tulot ja va-
rallisuus kehittyvät paremmin työllisillä kuin työttömillä. Työelämään osallistuvien ansiot
yleensä kasvavat kokemuksen karttuessa. Työttömillä tällaista positiivista näkymää ei
ole. Siten erot elinkaarituloissa muodostuvat huomattaviksi. Jos kotitaloudet ovat ratio-
naalisia kuten talousteoria (optimistisesti) olettaa, ne huomioivat myös valintojensa vai-
kutuksen tuleviin elinkaarituloihinsa ja pyrkivät työllistymään.

Eräs tapa pienentää sosiaaliturvaan liittyviä moral hazard -riskejä on liittää tukeen erilai-
sia ehtoja ja kontrolloida tuen saajien käyttäytymistä. Työttömien kohdalla tärkeintä on
kannustaa jatkuvaan työn etsintään ja velvoittaa tarjotun työn tai koulutuspaikan vas-
taanottamiseen. Nykyiset säädökset ovat riittäviä turvaamaan tämän, jos niitä vain sovel-
letaan käytäntöön. Ongelmaryhmien kuten pitkäaikaistyöttömien kohdalla
työvoimaviranomaisten tulisi erityistoimin avustaa työttömiä työn hakemisessa; resurssi-
en puute voi kuitenkin estää tämän.

Työsuhdeturva ja työllistämiskynnys

Työsuhdeturvaa ja muita rekrytointiin ja irtisanomiseen liittyviä kustannuksia pidetään
usein turmiollisena työllisyyden kannalta; ajatellaan, että yritykset eivät uskalla rekrytoida
työntekijöitä pelätessään mahdollisia tulevia irtisanomiskuluja. Siten työsuhdeturva nos-
taa työllistämiskynnystä (taulukon 1 toisessa sarakkeessa OECD-maita on luokiteltu työ-
suhdeturvan mukaan). Irtisanomisesta aiheutuvat kulut ovat osa työvoiman määrän
sopeutumiskustannuksia. Ne vaikuttavat siihen, kuinka nopeasti yritysten kannattaa so-
peuttaa työvoimaansa kysyntätilanteen muutoksiin. Sekä teoreettisten tarkastelujen että
myös empiiristen  tutkimusten tulema on,  että sopeutumiskustannuksilla ei näytä olevan
selviä yksisuuntaisia työllisyysvaikutuksia.

Suomalainen työsuhdeturva on eurooppalaista keskitasoa. Englannissa ja Tanskassa työ-
markkinat ovat tässä mielessä joustavammat, eteläisen Euroopan maissa taas huomatta-
vasti jäykemmät. Työllisyyden jyrkkä pudotus Suomessa vuosina 1991-93 osoitti, että
suomalainen työsuhdeturva ei estänyt työvoiman sopeuttamista alaspäin. Toisaalta työ-
voiman kysynnän varovainen elpyminen vuosina 1994-97 kertoo yritysten varovaisuu-
desta rekrytoinneissa, jonka yhtenä syynä voi olla pelko mahdollisen uuden
irtisanomistarpeen kustannuksista.

Määräaikaiset työsuhteet

                                                                                                                                         
alentamista nykyisestä ja/tai päivähoitoikäisten lasten lapsilisien korottamista, muuten pienituloisimpien
perheiden käytettävissä olevat tulot supistuvat.
25 Työttömien työllistymistodennäköisyyteen näyttävät vaikuttavan muut taustamuuttujat enemmän kuin
työttömyyskorvauksen taso.
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Epätyypillisten työsuhteiden nopeasti kasvanut määrä 1990-luvulla osoittaa osaltaan, että
suomalaiset työmarkkinat ovat jo nyt varsin joustavat tässä suhteessa. Tiukkoja työsuh-
deturvasäädöksiä on voitu kiertää solmimalla lähes kaikki uudet työsuhteet määräaikaisi-
na.  Määräaikaisuuden lisääntyminen alentaa työhönottokynnystä. Toisaalta se jakaa
työntekijät kahteen ryhmään, vakinaisiin ja määräaikaisiin. Määräaikaisten työntekijöiden
suuri määrä parantaa vakinaisten työntekijöiden mahdollisuuksia säilyttää työpaikkansa
koska määräaikaiset joutuvat aina joustamaan ensin. Tämä parantaa vakinaisten neuvot-
teluasemaa ja voi johtaa tarpeettoman suuriin palkankorotuksiin. Epätyypillisten työsuh-
teiden tuntuva lisääntyminen lisää myös kotitaloussektorin epävarmuutta, joka on omiaan
lisäämään säästämistä. Ei ole siten kovin todennäköistä, että määräaikaisuuden lisäämi-
nen yksiselitteisesti parantaisi työllisyyttä koko taloudessa, vaikka se yksittäisten yritys-
ten kannalta saattaakin tuntua hyvältä ratkaisulta (ks. Parjanne 1997).26

                                               
26 Esimerkiksi Espanjassa määräaikaisia työntekijöitä on jo noin kolmannes työllisistä; siitä huolimatta maan
työttömyys on Euroopan korkein.
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Irtisanomiskynnys

Nykyisin työsuhdeturva takaa työntekijöille työkokemuksesta riippuen muutaman kuu-
kauden irtisanomisajan. Turva on Suomessa eurooppalaista keskitasoa. Irtisanominen on
mahdollista esimerkiksi taloudellisten tai tuotannollisten syiden vuoksi. Toisaalta laitto-
maksi todetusta irtisanomisesta voidaan tuomita varsin tuntuvia korvauksia. Työsuhde-
turvan purkamisella voitaisiin alentaa työllistämiskynnystä. Lisäksi turvan purkaminen
heikentäisi vakinaisten työntekijöiden muodostaman ns. sisäpiirin neuvotteluasemaa, mi-
kä vähentäisi palkkapaineita ja lisäisi työvoiman kysyntää.

Työntekijöiden oikeusturvan kannalta ongelmaksi muodostuu tietenkin se, että työsuh-
deturvan poistaminen lisää mielivaltaisen menettelyn riskiä, erityisesti jos työttömyys on
korkea eikä työvoimasta kilpailla. Voidaan tietysti ajatella, että markkinat hoitavat on-
gelman niin, että huonoksi työnantajaksi osoittautuva yritys ei saa työntekijöitä. Hei-
koimmassa neuvotteluasemassa olevien työntekijöiden kohdalla säätelyn poisto voisi
kuitenkin johtaa kohtuuttomiin tilanteisiin.

Tutkimustulosten valossa on epäselvää, miten irtisanomiskynnyksen alentaminen vaikut-
taa työllisyyteen. On ilmeistä, että irtisanomiskynnyksen alentaminen alentaa myös työ-
hönottokynnystä ja siten lisää rekrytointeja. Toisaalta on luultavaa, että väljempiä
sääntöjä käytetään myös hyväksi, jolloin irtisanomiset lisääntyisivät.  Tällöin seurauksena
olisi työsuhteiden lyheneminen, ei niinkään työttömyyden aleneminen. Kansainvälisissä
vertailuissa ei ole voitu osoittaa, että turvan heikentäminen lisäisi nettomääräisesti työlli-
syyttä (Jackman, Layard & Nickell 1995).  Pikemminkin heikko työsuhdeturva johtaa
lyhyisiin työsuhteisiin ja suureen työvoiman vaihtuvuuteen. Työsuhdeturva ei siis vaikuta
keskimääräiseen työttömyyteen vaan lähinnä työttömyyden dynamiikkaan.

Työsuhdeturva näyttää vähentävän lyhytaikaista työttömyyttä ja pidentävän pitkäaikais-
työttömyyttä. Nostaessaan irtisanomiskynnystä työsuhdeturva vakauttaa työllisyyskehi-
tystä ja jarruttaa työttömyyden nousua. Samalla hyvä työsuhdeturva kuitenkin vähentää
rekrytointeja ja työvoiman vaihtuvuutta, mikä pienentää työttömäksi joutuvien työllisty-
mistodennäköisyyttä ja siten lisää työttömyyden kestoa.

Keskimääräisiltä työllisyysvaikutuksiltaan heikon työsuhdeturvan kanssa samanlainen
mutta vaihtoehtoinen strategia perustuu taas hyvään työsuhdeturvaan ja pitkiin työsuhtei-
siin. Jälkimmäistä vaihtoehtoa voidaan pitää parempana sillä perusteella, että se lisää
työntekijöiden sitoutumista yrityksiin ja luo kannustimia henkilöstön kehittämiseen. Jos
työsuhdeturva on hyvä, joutuvat työnantajat ja työntekijät ongelmatilanteissa etsimään
muita sopeutumistapoja kuin työvoiman irtisanominen. Yleensä muut tavat ovat kokonai-
suuden kannalta parempia. Irtisanominen on yrityksille houkuttelevaa, koska tällöin kus-
tannuksia voidaan siirtää valtion maksettavaksi. Muita sopeutumismahdollisuuksia ovat
lomautus ja lyhennetty työaika. Ammattitaidon ylläpidon ja työelämään sitoutumisen
kannalta nämä ovat parempia vaihtoehtoja kuin työpaikan menetys. Kokemukset Länsi-
Euroopasta viimeisten 20 vuoden ajalta osoittavat, että työttömyys nousee helposti mutta
alenee hitaasti. Näyttää siltä, että paras tapa estää työttömyyden pysyvä nousu on estää
työttömyyden nousu ylipäätään. Työsuhdeturvan purkaminen ilman työvoiman kysyntää
lisääviä kompensoivia toimia ei ole sopusoinnussa tämän tavoitteen kanssa.
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Instituutiot ja alueellinen ja ammatillinen liikkuvuus

Olennainen osa työmarkkinoiden joustavuutta on työvoiman liikkuvuus. Uusia työpaik-
koja syntyy ja vanhoja poistuu jatkuvasti eri alueilla ja eri toimialoilla. Ellei työvoima
siirry työn perässä syntyy rakenteellista työttömyyttä kuihtuville alueille ja toimialoille.
Yleiseurooppalainen taantuvien teollisuusalueiden ongelma on hyvä esimerkki tästä.

Suomessa työttömyyden alueelliset erot ovat perinteisesti olleet suuret.  Työpaikkojen
keskittyminen kasvukeskuksiin on ollut käynnissä jo yli sadan vuoden ajan ja rakenne-
muutos on kesken edelleen. Alueellisen muutoksen lisäksi on samanaikaisesti käynnissä
jatkuva elinkeinorakenteen muutos. Maa- ja metsätalous on edelleenkin nopeimmin su-
pistuva toimiala. 1980-luvulta lähtien myös teollisuuden suhteellinen osuus on ollut las-
kussa. Ilmiö on yleismaailmallinen. Sen seurauksena syntyy jatkuva tarve paitsi
alueelliseen myös ammatilliseen liikkuvuuteen.

Riittävä liikkuvuus on työmarkkinoiden toimivuuden perusedellytys. Liikkuvuutta rajoit-
tavat kuitenkin useat tekijät.

Erääksi liikkuvuutta jarruttavaksi instituutioksi on Suomessa muodostunut aluepolitiikka.
Tämä on tietysti luonnollista, koska aluepolitiikan tehtävänä on edistää alueellisesti ta-
saista väestökehitystä. Aluepolitiikka suuntaa erilaisia tukitoimia taantuville alueille. Tuet
ovat ongelmallisia, jos ne eivät ole aktivoivia tukia vaan kannustavat passiivisuuteen.
Passiivisia tukia ovat erilaiset vastikkeettomat tulonsiirrot sekä sellaiset työllistämistoi-
met, joiden tuloksena ei synny kannattavaa yritystoimintaa. Tuet vähentävät kotitalouksi-
en kannustimia reagoida työmarkkinoiden muutoksiin ja pahimmassa tapauksessa
johtavat työvoimapulaan kasvualueilla.27 Aluepoliittisin perustein jaetun työllistämistuen
ansiosta pitkäaikaistyöttömyys on suhteellisesti vähäisintä korkeimman työttömyyden
alueilla Pohjois- ja Itä-Suomessa. Toistuva tukityöllistäminen mahdollistaa asumisen
näillä alueilla mutta samalla nostaa myös koko maan keskimääräistä työttömyysastetta.

Kotitalouksien liikkuvuutta voi rajoittaa myös Suomessa varsin yleinen omistusasuminen.
Taantuvalla alueella olevaa asuntoa on vaikea saada myydyksi eikä myyntihinta riitä vas-
taavan asunnon hankkimiseen kasvukeskuksesta.28 Lisäksi vuokra-asuntojen saatavuus
on tyypillisesti heikko kasvualueilla. Tällöin asumismuoto muodostaa merkittävän esteen
työvoiman liikkuvuudelle.

Taulukossa 10 on esitetty alueellisen liikkuvuuden suhdelukuja ja omistusasumisen pro-
senttiosuuksia eri maille. Suomessa omistusasuminen on kansainvälisesti erittäin yleistä –
samoin kuin eräissä muissakin korkean työttömyyden maissa. Alueellinen liikkuvuus
näyttäisi olevan vähäisintä Keski- ja Etelä-Euroopan maissa. Toisaalta suomalaisten liik-
kuvuus on selvästi vähäisempää kuin Norjassa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa.

                                               
27 Ilmiö ei ole suinkaan pelkästään suomalainen. Esimerkiksi muuttoliike eteläisen Italian korkean työt-
tömyyden alueilta Pohjois-Italiaan on hyvin vähäistä. Syynä ovat mitä ilmeisimmin suuret aluepoliittiset
tulonsiirrot (ks. esim. Faini, 1995).
28 Tähän seikkaan ovat kiinnittäneet huomiota Suomen osalta Pehkonen (1997) ja Pehkonen & Tervo
(1997) sekä kansainvälisen poikkileikkausaineiston perusteella Oswald (1996).
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Taulukko 10: Työvoiman liikkuvuus eräissä OECD-maissa 1989-94

maa alueellinen liikkuvuus omistusasumisen yleisyys
Itävalta - 54
Belgia - 65
Tanska - 55
Suomi 1.5 78
Ranska 1.3 56
Saksa 1.1 42
Irlanti - 76
Italia 0.6 68
Hollanti - 45
Norja 2.5 78
Portugal - 58
Espanja 0.4 75
Ruotsi 3.7 56
Sveitsi - 28
Iso-Britannia 1.1 65
Kanada - 63
Yhdysvallat 2.9 64
Japani - 59
Australia - 70
Uusi-Seelanti - 71

Alueellinen liikkuvuus = vuoden aikana muuttaneiden kotitalouksien osuus. Lähde: OECD Employment
Outlook ja Oswald (1996).

Ammatillisen liikkuvuuden tarvetta voidaan mitata toimialoittaisilla työttömyyseroilla tai
työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuudella. Eräs selitys Euroopan korkealle
työttömyydelle on juuri työvoiman kysynnän osaamisvaatimusten nousu kasvavilla tek-
nologiaintensiivisillä toimialoilla. Työttömät, jotka ovat keskimäärin muuta työvoimaa
heikommin koulutettuja, eivät pysty vastaamaan näihin vaatimuksiin ilman lisäkoulutusta.
Kuinka suuri rakenteellisen työttömyyden lähde tämä osaamisepätasapaino (skills imba-
lance) on, ei ole täysin selvää. On esitetty arvioita, joiden mukaan eräissä OECD-maissa
(ei tosin Suomessa) viidennes työttömyyden noususta johtuisi siitä, ettei työvoiman tar-
jonta ole kyennyt sopeutumaan työvoiman kysynnän rakenteellisiin muutoksiin (Nickell
& Bell 1995). Periaatteessa maissa, joissa aktiiviseen työvoimapolitiikkaan panostetaan
runsaasti (kuten Suomessa ja Ruotsissa) tämä ongelma pitäisi olla ratkaistavissa.

Eriksson ja Jäntti (1995) ovat tutkineet toimialojen välistä liikkuvuutta Suomessa. Hei-
dän tulostensa mukaan työntekijöiden liikkuvuus on suurta. Irtisanottujen kohdalla työ-
paikkojen vaihdoksiin liittyy selvä ansioiden aleneminen. Siitä huolimatta työpaikkaa ja
toimialaa ollaan valmiita vaihtamaan. Liikkuvuus on suurempaa nousukausien aikana:
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Taulukko 11: Toimialaa vaihtaneiden osuus kaikista työntekijöistä

1970-75 31.5 %
1975-80 23.7 %
1980-85 20.2 %
1985-90 27.7 %

Lähde: Eriksson & Jäntti (1995)

Johtopäätökset

Suomalaisessa työmarkkinajärjestelmässä on työmarkkinoiden joustavan toiminnan kan-
nalta sekä vahvuuksia että heikkouksia. Tarkastelumme keskeinen johtopäätös on, että
nykyiset suomalaiset työmarkkina-instituutiot muistuttavat varsin paljon muiden Euroo-
pan maiden vastaavia järjestelmiä ja ovat kohtuullisen toimivia.  Niiden toimintaa voidaan
kuitenkin tehostaa useilla reformeilla. Uudistuksia pohdittaessa huomio tulisi kiinnittää
heikosti koulutetun työvoiman työllistymismahdollisuuksien parantamiseen sekä työn
kysyntään että tarjontaan vaikuttavilla toimilla, alueellisen ja ammatillisen liikkuvuuden
edistämiseen ja sosiaaliturvan kannustavuuden lisäämiseen parantamalla nykyisen järjes-
telmän läpinäkyvyyttä.

Joustavuutta lisättäessä on viime kädessä kysymys siitä kuka kantaa yritystoimintaan
liittyvän riskin. Jossain mielessä kyseessä on nollasummapeli: yritysten epävarmuuden
vähentäminen lisää vastaavasti työntekijöiden ja kuluttajien epävarmuutta. Joustojen li-
sääminen parantaa yritysten kannattavuutta ja  työvoiman kysyntää. Toisaalta työnteki-
jöiden tuloriski kasvaa ja mahdollisesti joidenkin tulot alenevat, mikä lisää säästämistä ja
supistaa pienituloisten ostovoimaa. Joustavuuden lisääntyminen voi myös lisätä epävar-
muutta tulevaisuudesta. Siksi rakenteellisia muutoksia ei tule toteuttaa irrallisina toimina
vaan osana laajempaa työllisyysohjelmaa, jolla samanaikaisesti lisätään työvoiman ky-
syntää.

Taulukkoon 12 on asetettu 20 OECD-maata työttömyysasteen mukaisesti kolmeen ryh-
mään ja esitetty näiden ryhmien eli työttömyydellä mitattuna menestyjien ja häviäjien in-
stitutionaalisia erityispiirteitä kuvaavia indikaattoreita.

Taulukko 12: Työttömyyden taustamuuttujia

alhaisen
työttömyyden

maat (1)

keskitason
työttömyyden

maat (2)

korkean
työttömyyden

maat (3)

verokiila 47.8 % 49.8 % 47.4 %
omistusasuntojen osuus 54.9 % 66.4 % 65.0 %
palkkakoordinaation aste   2.3   1.8   1.8
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(asteikko 1-3)
työttömyysturva (1-3)   1.6   1.8   2.3
työmarkkinoiden
säätely (1-3)

  1.9   1.9   1.8

(1) Itävalta, Saksa, Norja, Portugal, Ruotsi, Sveitsi, Japani, USA
(2) Suomi, Hollanti, Italia, Australia, Uusi-Seelanti
(3)  Belgia, Tanska, Ranska, Irlanti, Espanja, Iso-Britannia, Kanada

Alhaisen työttömyyden maissa omistusasumisen osuus on alhainen, palkanmuodostus on
koordinoitua ja työttömyysturvan kesto on rajoitettu lyhyeksi. Työmarkkinoiden sääte-
lyllä ja työttömyydellä ei näytä olevan riippuvuutta. Verokiilan suhteen luvut ovat hieman
ongelmallisia. Jos pitkän ajan keskiarvojen sijasta maat ryhmiteltäisiin esim. 1990-luvun
alkuvuosien työttömyysasteen mukaan, verokiila korreloisi selvästi korkean työttömyy-
den kanssa. Suomen kohdalla muista poikkeavia riskitekijöitä ovat korkea omistusasumi-
sen osuus ja korkea verokiila. Minimipalkan, työsuhdeturvan ja ansioturvan suhteen
Suomi on lähellä eurooppalaisia keskiarvoja.

Edellä on kiinnitetty huomiota näihin suomalaisen työmarkkinajärjestelmän heikkouksiin
ja viitattu erilaisiin työllisyyttä edistäviin muutoksiin. Tärkeimpiä keinoja rakenteellisen
työttömyyden alentamisessa ovat liikkuvuuden lisääminen ja erityisesti pieniin työtuloihin
kohdistuvan korkean verokiilan alentaminen. Irrallisina toteutetut työllisyyttä parantavat
toimet jäävät usein tehottomiksi. Toimenpiteistä pitäisi siksi muodostaa suurempia koko-
naisuuksia, joiden osat tukisivat toisiaan. Siten esim. verotusta pitäisi tarkastella koko-
naisuutena. Jos työttömyysturvan kestoa rajoitetaan ja tulonsiirtoja leikataan, pitäisi
samalla myös keventää tuntuvasti pieni- ja keskituloisten verotusta. Työhön hakeutumi-
sen kannustimia parannettaessa on myös tuettava työvoiman kysyntää, jotta positiivinen
kierre voidaan saada aikaan tai sen jatkuminen riittävän pitkään voidaan turvata. Suomen
taloudella on kaikki mahdollisuudet päästä takaisin entiseen hyvään tasapainoon, jossa
työllisyys oli korkeampi ja verotus keveämpi.
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