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Abstract: This study examines the structural changes in the labor market during
the 1990’s recession. First the study reports the effects of changes in occupational
and industrial structure on the demand for educated labor. Then the effects of
these changes on wage differentials and skills mismatch are analyzed, and, finally
a simple model of the interaction between structural change, unemployment and
wage differentials is presented.
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Tiivistelmä: Tutkimuksessa selvitetään 1990-luvun laman aikaisia rakennemuu-
toksia työmarkkinoilla. Aluksi raportoidaan ammatti- ja toimialarakenteen muu-
tosten vaikutuksia koulutetun työvoiman kysyntään. Sen jälkeen tutkitaan
muutosten vaikutuksia palkkarakenteeseen ja työmarkkinoiden kohtaantoon sekä
esitetään yksinkertainen malli rakennemuutoksen, työttömyyden ja palkkaerojen
välisestä yhteydestä.
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Yhteenveto

Suomalaisilla työmarkkinoilla tapahtui 1990-luvun alussa suuria muutoksia. Vuo-
sien 1990 ja 1994 välillä katosi vajaat 450 000 työpaikkaa ja samalla työttömyys
nousi 3,4 prosentista 18,4 prosenttiin. Vuoteen 1998 mennessä on työllisten mää-
rä kasvanut noin 170 000:lla ja työttömyysastekin painunut eurooppalaisiin luke-
miin lähelle kymmentä prosenttia.

Vuonna 1987 Holkerin hallituksen ohjelmassa mainostetulla hallitulla rakenne-
muutoksella tuskin kuitenkaan tarkoitettiin tällaisia muutoksia. Tässä raportissa
selvitetäänkin, mitä tapahtui työmarkkinoilla laman aikana. Tarkoituksena on
kurkistaa kokonaiskysynnän muutosten taakse ja tarkastella muutoksia ammatti-
ja toimialarakenteessa sekä näiden muutoksien vaikutusta työvoiman kysyntään
sekä erityisesti koulutetun työvoiman kysynnässä tapahtuneita muutoksia.

Ammatti- ja toimialarakenteen muutos

Vaikka lama vähensi työvoiman kysyntää, joidenkin ammattiryhmien työpaikko-
jen määrä kuitenkin kasvoi. ATK-alan, sosiaalialan sekä markkinointi- ja mai-
nosalan työllisyys kasvoi 1990-luvun alkupuolellakin. Toimialoittainkaan tarkas-
teltuna ei lama kohdellut kaikkia tasapuolisesti. Rakennusalalla ja maataloudessa
työllisyyden heikkeneminen oli voimakkaampaa kuin muualla. Mielenkiintoista
on myös havaita, että toimiala- ja ammattirakenteen muutos oli nopeinta laman
alkuvuosina. Lama siis nopeutti rakennemuutosta.

Ammattirakenteen muutos on tärkeä selitys koulutetun työvoiman kysynnän
muutoksille. Se selittää noin puolet vähän koulutettujen työllisyyden pienenemi-
sestä. Heikosti koulutettujen työpaikat yksinkertaisesti katosivat laman alkuvuo-
sina. Tämä on johtanut suuriin eroihin koulutustasoittaisissa työttömyysasteissa.

Työmarkkinoiden kohtaanto

Työmarkkinoiden kohtaannon muutoksia laman aikana selittäneet tutkimukset
ovat perinteisiä mittareita käyttäen osoittaneet, että kohtaanto-ongelmat eivät la-
man aikana tai sen jälkeen erityisemmin pahentuneet. Kuitenkin työttömyystilan-
ne näyttää korjaantuvan tuskallisen hitaasti. Näyttääkin siltä, että perinteiset
työmarkkinoiden kohtaantomittarit perustuvat epärealistisiin oletuksiin palkkojen
joustosta oman alan työttömyyden suhteen. Palkkojen joustoa työttömyyden suh-
teen selvittäneet tutkimukset ovat kuitenkin vakuuttavasti osoittaneet palkkojen
reagoivan alueellisiin työttömyyseroihin. Toisaalta alueellinen epätasapaino ei
olekaan lisääntynyt yhtä voimakkaasti kuin esimerkiksi koulutustasojen välinen
ero. Palkkahaitarin alapäässä olevat vähän koulutettujen palkat eivät voikaan mi-
nimipalkkojen ja sosiaaliturvan tason vuoksi joustaa alaspäin työttömyyden kas-
vaessa. Toisaalta tekninen kehitys on koko ajan vähentänyt vähän koulutetun



työvoiman kysyntää. Kun palkat eivät jousta, joustaa työllisyys. Lisäksi työttö-
myydestä tulee entistä enemmän rakenteellinen ongelma. Kysynnän voimistu-
minenkaan ei paranna nopeasti työttömien työllistymismahdollisuuksia.

Palkkaerojen ja työttömyyden rakenteen muutokset

Palkkaerot pienenivät laman aikana. Muutos on havaittavissa sekä koko palkka-
hajonnan että koulutuksen tuottojen pienenemisenä. Samanaikaisesti rakenne-
muutos on kuitenkin kasvattanut koulutetun työvoiman suhteellista kysyntää ja
kasvattanut työttömyyseroja. Suhteellisen kysynnän muutoksilla ei siis näytä ol-
leen mitään vaikutusta suhteellisiin palkkoihin. Tämä näennäinen ristiriita selittyy
työttömyyden muutoksilla. Jäykästä palkkarakenteesta johtuen pienipalkkaisia on
kysynnän pienentyessä joutunut suurin joukoin työttömiksi. Koko väestön, eikä
pelkästään työllisten, tasolla tarkasteltuna palkkaerojen kasvusta muodostuukin
toisenlainen kuva. Palkkaerojen kasvu on jatkunut lamankin aikana. Jos tämä
palkkaerojen kasvu johtuu teknisestä kehityksestä ja talouden rakennemuutok-
sesta, on todennäköistä, että erojen kasvu jatkuu. Samalla työttömyys keskittyy
entistä enemmän vähän koulutusta saaneisiin työntekijöihin. Heikosti koulutettu-
jen työmarkkina-aseman parantamiseksi saattaisi olla aiheellista alentaa palkka-
kustannuksia palkkahaitarin alapäässä. Tämä voitaisiin toteuttaa joko sosiaali-
turvan tasoa laskemalla tai välillisiä työvoimakustannuksia karsimalla.
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1. Aluksi

Vuonna 1987 nimitetyn Holkerin hallituksen ohjelman keskeinen osa oli hallittu
rakennemuutos. Hallitusohjelmassa todetaan, että ”Kansainvälisen työnjaon ke-
hittyminen, talouden yleismaailmallinen rakennemuutos ja kansainvälistyminen
muuttavat elämäntapamme perustaa … Rakennemuutoksen hallittu toteuttaminen
edellyttää erityistoimia talouden, työelämän, tieteen, tutkimuksen ja koulutuksen
sekä kulttuurin saroilla”. Ohjelmassa varoitetaan, että ”Tuotantotoiminnan ja
työllisyyden kannalta välttämätön rakennemuutos saattaa aiheuttaa tilapäistä, pai-
kallista tai ammattikohtaista työttömyyttä”. Rakennemuutoksen aiheuttamia häi-
riöitä oli kuitenkin tarkoitus hallita mm. viranomaisten, yritysten ja henkilöstön
yhteistyöllä sekä lisäämällä tuotantoelämän sopeutumiskykyä ja joustavuutta sekä
monipuolistamalla tuotantotoimintaa. Keinoina ohjelma esittää mm. työvoiman
alueellisen ja ammatillisen liikkuvuuden lisäämistä ja teollisuuden kilpailuedel-
lytysten parantamista vahvistamalla yritysten tutkimus- ja kehitystoimintaa, kou-
lutusta ja markkinointia. Kaiken tämän tarkoituksena oli ”työttömyyden tuntuva
alentaminen” ja pyrkimys ”uudenaikaiseen ja tasa-arvoiseen hyvinvointiyhteis-
kuntaan”. (HO 1987)

Varsinainen rakennemuutos tapahtuikin, tosin hallitusta muutoksesta puhuminen
olisi vahvaa liioittelua. Vuosien 1990 ja 1994 välillä katosi vajaat 450 000 työ-
paikkaa ja samalla työttömyys nousi 3,4 prosentista 18,4 prosenttiin. Vuoteen
1998 mennessä on työllisten määrä kasvanut noin 170 000:lla ja työttömyys-
astekin painunut eurooppalaisiin lukemiin lähelle kymmentä prosenttia. Mutta
mitä tapahtui kohutulle rakennemuutokselle? Oliko talouden romahdus pysyvä
menetys kansantaloudelle, vai oliko lamasta jopa jotain hyötyä? Tapahtuiko ken-
ties luovaa tuhoa? Muuttuiko talouden rakenne laman aikana parempaan tai ter-
veempään suuntaan ja nopeuttiko lama rakennemuutosta, vai onko talous pikku
hiljaa palaamassa 1990-luvun alun kaltaiseksi? Miten kävi työvoiman laman
myllerryksessä, vastaako työvoiman osaaminen enää työmarkkinoiden vaatimuk-
sia?

Rakennemuutoksesta puhuttaessa tarkoitetaan yleensä tuotannon siirtymistä uu-
sille kasvaville toimialoille. Lama saattaa siis nopeuttaa rakennemuutosta vapa-
uttamalla resursseja taantuvilta toimialoilta tehokkaampaan käyttöön kasvaville
aloille. Työvoiman ja työllisyyden kannalta toimialarakenne ei kuitenkaan ole
yhtä oleellinen kuin ammattirakenne. Myyntipäällikön työ palveluyrityksessä
muistuttaa myyntipäällikön työtä teollisuudessa ja kirjanpitäjä voi suhteellisen
helposti siirtyä julkiselta sektorilta yksityiselle. Sen sijaan ammattirakenteen
muutokset voivat aiheuttaa suurempia ongelmia. Työvoiman kysynnän muutokset
pankkitoimihenkilöistä tietokone-ekspertteihin vaativat työntekijöiltä paljon suu-
rempaa sopeutumista ja aiheuttavat esimerkiksi koulutusjärjestelmälle paljon suu-
rempia paineita.
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2. Ammattirakenteen muutos

Vaikka lama vähensi työpaikkojen määrää, joidenkin ammattiryhmien työllisyys
kuitenkin kasvoi. Työvoiman kysyntä kasvoi erityisesti korkeampaa koulutusta-
soa edellyttävissä ammateissa. Esimerkiksi ATK-alan työvoiman kysynnän kasvu
oli voimakasta. Kuitenkin kun tarkastellaan kehitystä koko 1990-luvulla, sosiaa-
lialan ja psykologisen työn ammattien työllisyys kasvoi vielä enemmän. Myös
markkinointi- ja mainosalan sekä opetusalan työllisyys kasvoi selvästi.

Työvoiman kysyntä väheni eniten vähän koulutusta vaativissa ammateissa. Ky-
syntä supistui voimakkaimmin tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa sekä rakennus-
alalla. Kummankin alan työllisyys pieneni vuoteen 1997 mennessä lähes puoleen
vuoden 1990 tasosta.

Taulukkoon 1 on koottu Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen luokitusta nou-
dattaen eniten kasvaneet ja eniten supistuneet ammattiryhmät. Muutokset olivat
suuria. Yhdeksässä ammattiryhmässä työllisyys pieneni yli neljänneksellä ja kah-
dessa kasvoi vähintään 20 prosentilla. Ammattiryhmän työllisyyden muutos ei
kuitenkaan ehkä parhaalla mahdollisella tavalla kuvaa työvoiman kysynnän
muutosten vaikutuksia koko työvoimaan. Esimerkiksi metsä- ja uittotyöntekijöi-
den työllisyyden pieneneminen 37 prosentilla koskettaa paljon pienempää jouk-
koa kuin rakennustyön vähän suurempi suhteellinen muutos. Niinpä taulukon
viimeiseen sarakkeeseen on laskettu ammattiryhmän työllisyysosuuden muutos.
Suurin muutos on rakennustyön ammattien työllisyysosuudessa; vuosien 1990 ja
1997 välillä rakennustyön ammattien osuus kaikista työllisistä pieneni noin 1,5
prosentilla.
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Taulukko 1.  Nopeimmin kasvaneita ja nopeimmin supistuneita ammatti-
ryhmiä 1990 – 1997

(Suluissa Tilastokeskuksen ammattiluokituskoodi)

Eniten kasvaneet Muutos Muutos % Osuuden
muutos %

Sosiaalialan tai psykologinen työ (15, 16, 17) +14 000 +27 + 0,94
Atk-alan työ (25) +7 000 +21 + 0,51
Mainos ja markkinointityö (30, 39) +2 000 +13 +0,18
Opetusalan työ (03) +12 000 +11 +1,15
Uskonnon, lainopin, toimittajan, taide-, viihde- kir-
jastoalan ym. humanist. työ (04-09)

+6 000 +8 +0,69

Terveydenhuolto ja eläinlääkintätyö (10-14, 19) +8 000 +5 +1,27
Kiinteistöjen, palvelusten ja arvopaperien myynti ja
välitys, osto-, kauppaedustus- ja konttorimyyntityö
(31-33)

+3 000 +4 +0,54

Eniten pienentyneet Muutos Muutos % Osuuden
muutos

Tekstiili-, ompelu-, jalkine- ja nahkatyö (70-72) -17 000 -46 -0,58
Rakennustyö (60. 63, 781, 789) -45 000 -42 -1,48
Metsä- ja uittotyöntekijät (442-449, 49) -7 000 -37 -0,22
Posti- ja tietoliikennetyö (56,57) -14 000 -33 -0,41
Riistanhoito, metsästys- ja kalastustyö (42,43) -1 000 -34 -0,03
Maataloustyöntekijät, koti- ja turkiseläinten hoitajat
(412-419)

-12 000 -29 -0,32

Maanviljelijät, työnjohtajat, turkistarhaajat (400-
404, 410, 411, 441)

-40 000 -27 -1,02

Siivoojat (942) -19 000 -27 -0,48
Työ- ja kiinteiden koneiden käyttö (62, 87) -9 000 -25 -0,21
Henkilöstöasian, pankki-, vakuutus-, matkailualan
ym. toimistotyö (22, 26-29)

-20 000 -24 -0,45

Sihteeri- ja toimistotyö (24) -31 000 -22 -0,62
Lähde: Työvoimatutkimus

Työllisyyden romahdus 1990-luvun alussa nopeutti ammattirakenteen muutosta.
Erityisen nopeaa muutos oli vuosien 1990 ja 1992 välillä. Teollisuuden ja raken-
nustyön ammattien osuus työllisistä pieneni ja terveydenhuollon ja sosiaalialan
sekä teknisen, tieteellisen ja opetustyön ammattien osuus kasvoi. Muutoksen no-
peutta voidaan arvioida tarkastelemalla eri ammattien työllisyysosuuksia peräk-
käisinä vuosina. Tarkastelua tosin hankaloittaa se, että vuosittaisissa muutoksissa
on myös luokitus- ja otosvirheistä aiheutuvaa vaihtelua. Muutoksen nopeus nä-
kyykin parhaiten, kun tarkastellaan ammattirakenteen muutoksia kahden vuoden
periodeilla.
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Taulukoon 2 on koottu Tilastokeskuksen ammattiluokituksen 1-numerotason
ryhmityksen mukaiset eri ammattiryhmien työllisyysosuuksien muutokset vuosina
1988 – 1996.1 Taulukosta näkyy selkeästi kahden ensimmäisen ammattiryhmän
työllisyysosuuden tasainen kasvu ja maa- ja metsätaloustyön osuuden trendin-
omainen lasku.

Ammattirakenteen muutoksen nopeutta voidaan kuvata ammattien työllisyys-
osuuksien muutoksen keskihajonnalla. Tämän mittarin mukaan nopein ammatti-
rakenteen muutos osui juuri periodille 1990 – 1992. 1-numerotason luokituksella
muutoksen keskihajonta näinä laman alkuvuosina oli yli kaksinkertainen muihin
periodeihin verrattuna. 1-numerotason luokitus on kuitenkin karkea; hyvin erilai-
sia ammatteja tulee luokiteltua samaan ammattiryhmään. Tilastokeskuksen työ-
voimatutkimuksen julkaisuissa käytetään myös tarkempaa 41 ammattikategorian
luokitusta. Myös tämän luokituksen mukaan ammattiryhmien työllisyysosuuksien
muutoksen keskihajonta oli suurin vuosien 1990 ja 1992 välillä eli nopein am-
mattirakenteen muutos osui laman alkuvuosiin.

Vaihtoehtoinen tapa kuvata muutoksen nopeutta on turbulenssi-indeksi (Layard,
Nickell ja Jackman 1991), joka kuvaa eri ammattien työllisyysosuuksien yhteen-
laskettua muutosta. Indeksi määritellään lausekkeen ( )∑ ∆ NNi /2/1  avulla, jossa
Ni on ammattiryhmän i työllisyys ja N koko työllisten määrä. Indeksi kuvaa siis
niiden työpaikkojen määrää, jotka ovat ”siirtyneet” ammattiryhmästä toiseen.
Myös tämän indeksin mukaan nopein muutos tapahtui vuosina 1990 – 1992.

                                             
1 Ammattiluokitus muuttui vuonna 1987. Vuoden 1988 luokitus on vertailukelpoinen vuoteen 1996 asti.
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Taulukko 2  Ammattiryhmien osuus työllisistä, muutos kahden vuoden pe-
riodeilla

1988-90 1990-92 1992-94 1994-96
Tekninen, tieteellinen, opetus ym.
työ

0,38 % 0,96 % 0,81 % 0,56 %

Terveydenhuollon ja sosiaalialan
työ

0,05 % 1,08 % 0,95 % 0,40 %

Hallinto- ja toimistotyö 0,71 % 0,66 % -0,96 % 0,04 %
Kaupallinen työ 0,27 % 0,00 % -0,29 % 0,17 %
Maa- ja metsätaloustyö -1,23 % 0,15 % -0,33 % -1,14 %
Kuljetus- ja liikennetyö -0,29 % 0,11 % 0,26 % -0,64 %
Teollinen työ, rakennus- ja kaivos-
työ

-0,01 % -3,18 % -0,16 % 0,53 %

Palvelutyö ym. 0,13 % 0,22 % -0,27 % 0,07 %
Keskihajonta        (8 kategoriaa) 0,58 % 1,35 % 0,64 % 0,60 %
                             (41 kategoriaa) 0,24 % 0,30 % 0,25 % 0,25 %
Turbulenssi-indeksi  (8 kategoriaa) 1,54 % 3,18 % 2,01 % 1,77 %
                               (41 kategoriaa) 3,07 % 3,97 % 3,42 % 3,47 %
Lähde: Työvoimatutkimus

Rakennemuutosta voidaan tarkastella myös toimialojen välisenä muutoksena.
Taulukossa 3 on laskettu toimialojen työllisyysosuuksien muutokset periodilla
1990 – 1996. Taulukon 3 luvut perustuvat KESSU V-mallin aineistoon, joka
kattaa yksityisen sektorin työlliset. Myös toimialoittaisessa aineistossa näkyy, että
erityisesti liike-elämän palvelujen työvoimaosuus on tasaisesti kasvanut ja maa-
talouden laskenut. Rakennustoiminnan työllisyysosuus laski voimakkaasti laman
alkuvuosina 1990 – 1992 mutta jatkoi laskuaan myös periodilla 1992 – 1994.
Mielenkiintoista on myös havaita joidenkin teollisuusalojen, erityisesti koneiden
ja laitteiden valmistuksen, työllisyysosuuden voimakas nousu vuosina 1992 –
1996.

Toimialoittainen rakennemuutos ei sen sijaan ole ollut työvoimaosuuksien keski-
hajonnalla tai turbulenssi-indeksillä mitattuna mitenkään erityisen voimakasta
laman alkuvuosina, kuten ammattirakenteen muutoksia tarkastelemalla voisi
päätellä. Huomattakoon vielä, että itse asiassa toimialoittainen rakennemuutos oli
nopeampaa 1970-luvun alkuvuosina kuin 1990-luvun laman aikana (ei taulukos-
sa). Tämä selittyy lähinnä maatalouden työllisyysosuuden nopealla pienenemi-
sellä 1970-luvun alussa.

Koska KESSU-mallin aineisto kattaa vain yksityisen sektorin, on taulukon ala-
osaan koottu vastaavat työvoimatutkimuksen luvut, joissa ovat mukana kaikki
työlliset. Yleiskuva palvelujen työllisyysosuuksien nopeasta kasvusta ja teolli-
suuden ja rakentamisen työllisyysosuuksien nopeasta pienenemisestä säilyy sa-
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manlaisena kuin pelkästään yksityisen sektorin työllisiin rajoittunut tarkastelu.
Kuitenkin rakennemuutoksen nopeutta kuvaavat työllisyysosuuksien muutosten
keskihajonta ja turbulenssi-indeksi näyttävät nyt kiivaimman muutoksen tapahtu-
neen 1990-luvun alkuvuosina. Osittain tulos selittyy sillä, että julkiset palvelut on
laskettu mukaan kategoriaan palvelut ja tämän luokan työllisyysosuus kasvoi
voimakkaasti 1990-luvun alussa.

Taulukko 3 Toimialojen työllisyysosuuden muutos

Yksityinen sektori (Kessu) 88-90 90-92 92-94 94-96
Maatalous -1,43 % 0,83 % 0,02 % -1,70 %
Metsätalous -0,30 % -0,07 % -0,16 % -0,10 %
Elintarviketeollisuus -0,11 % 0,14 % -0,17 % -0,18 %
Tevanake -0,52 % -0,44 % -0,17 % -0,11 %
Puutavarateollisuus 0,08 % -0,14 % 0,11 % -0,12 %
Massa- ja paperiteollisuus -0,04 % 0,13 % 0,16 % -0,09 %
Graafinen teollisuus 0,01 % 0,07 % -0,12 % -0,28 %
Kemian teollisuus 0,02 % 0,14 % 0,13 % 0,05 %
Maaöljyn jalostus -0,03 % 0,04 % 0,00 % 0,00 %
Savi-, lasi ja kiviteollisuus 0,01 % -0,22 % -0,21 % -0,06 %
Metallin perusteollisuus -0,02 % 0,12 % 0,05 % 0,01 %
Koneiden ja laitteiden valmistus 0,22 % -0,16 % 0,86 % 1,39 %
Kulkuneuvojen valmistus -0,26 % 0,04 % 0,08 % -0,05 %
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -0,05 % 0,18 % -0,13 % -0,08 %
Talonrakennustoiminta 1,06 % -1,77 % -1,30 % 0,37 %
Maa- ja vesirakennus -0,12 % 0,17 % -0,30 % 0,06 %
Kauppa 0,30 % -0,27 % -0,05 % 0,33 %
Ravitsemus- ja majoitustoiminta 0,21 % -0,09 % -0,01 % 0,23 %
Liikenne 0,25 % 0,42 % 0,35 % -0,10 %
Rahoitus ja vakuutus -0,13 % 0,06 % -0,06 % -0,60 %
Kiinteistö ja liike-elämää palveleva
toiminta

0,97 % 0,53 % 0,88 % 0,96 %

Asuntojen omistus 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Palvelut -0,09 % 0,27 % 0,05 % 0,09 %
Keskihajonta 0,47 % 0,47 % 0,41 % 0,55 %
Turbulenssi-indeksi 3,11 % 3,16 % 2,68 % 3,48 %
Lähde: KESSU V -mallin aineisto
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Taulukko 3 jatkuu Toimialojen osuus työllisistä

Kaikki 88-90 90-92 92-94 94-96
Maa- ja metsätalous -1,40 % 0,20 % -0,35 % -1,17 %
Teollisuus -0,24 % -1,74 % 0,20 % 0,91 %
Rakennustoiminta 0,50 % -1,46 % -1,21 % -0,04 %
Kauppa 0,63 % -1,04 % -0,22 % 0,42 %
Liikenne -0,23 % 0,32 % 0,41 % -0,35 %
Rahoitus, vakuutus ja liike-elämän
palvelut

0,19 % 0,49 % -0,23 % 0,93 %

Julkiset ja muut palvelut 0,55 % 3,23 % 1,40 % -0,70 %
Keskihajonta 0,71 % 1,68 % 0,80 % 0,80 %
Turbulenssi-indeksi 1,86 % 4,23 % 2,02 % 2,25 %
Lähde: Työvoimatutkimus
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3. Ammattirakenteen muutos Suomessa ja muualla

Pohjolan (1998) mukaan Suomen laman syvyys johtui suurelta osin tuotantotoi-
minnan tehottomuudesta, joka syntyi elinkeinotoiminnan sääntelyn kaudella.
Sääntelyä kesti 1940-luvun lopulta 1980-luvun puoliväliin. 1980-luvulla pää-
omanliikkeiden ja rahamarkkinoiden sääntely käytännössä purettiin ja piilevät
tehottomuudet johtivat avoimen työttömyyden kasvuun.

Suljettu talous näkyikin jossain määrin myös työmarkkinoilla. Kun muualla Eu-
roopassa rakennemuutos teollisuusyhteiskunnasta palveluyhteiskuntaan tapahtui
jo aikaisemmin, oli Suomessa teollisuuden ja rakentamisen osuus työllisistä
vuonna 1990 vielä sama kuin vuonna 1970. Palvelutyön määrä oli toki voimak-
kaasti kasvanut, mutta tämä tapahtui lähinnä maataloustyön osuuden pienentyes-
sä.

Jotta suljetun talouden avautumisesta johtuva rakennemuutos voisi toimia selityk-
senä työttömyyden muutokselle, pitäisi tuotantorakenteen muutosten olla jossain
yhteydessä suljetussa taloudessa vallinneeseen ”epätasapainoon”. Suomen kan-
santalouden avautumisen kilpailulle voisi siis olettaa muuttavan tuotanto- ja am-
mattirakennetta enemmän muiden Euroopan maiden kaltaiseksi. Tässä tilanteessa
taantuvien toimialojen tai katoavien ammattikuntien suojelu työllisyyden paran-
tamiseksi olisi pyörän kääntämistä taaksepäin. Kysynnän lisääminen sinne, mistä
työpaikat ovat kadonneet, vain jarruttaisi kehitystä eikä parantaisi työllisyyttä pit-
källä aikavälillä.

Sen sijaan lama voisi jopa nopeuttaa rakennemuutosta vapauttamalla resursseja
taantuvilta aloilta käytettäväksi tehokkaammin kasvavilla aloilla. Edellisen kap-
paleen tulosten perusteella näin kävikin – sekä ammatillinen että toimialoittainen
rakennemuutos nopeutui radikaalisti laman alkuvuosina. Seuraavassa tarkastel-
laan muutoksen suuntaa: tuliko Suomesta laman jälkeen ”eurooppalaisempi” maa.

Ammattirakenteen vertailu eri maiden välillä on vaikeaa, koska yhtenäisillä pe-
rusteilla luokiteltuja tilastoja ei ole olemassa. Eurostat on viime vuosina julkais-
sut koko EU-aluetta koskevan työvoimatutkimuksen tuloksia. Suomen osalta
ensimmäiset kansainväliseen vertailuun sopivat luvut ovat vuodelta 1997. (Ti-
lastokeskus 1998). Kuitenkin jossain määrin vertailukelpoisia lukuja on laskettu
jo Luxembourg Employment Study (LES) -projektin yhteydessä 1990-luvun alus-
sa. LES-tietokantaan on koottu työvoimatutkimuksen aineistot yhteensä 16
maasta. Aineisto on sen jälkeen koodattu uudestaan siten, että esimerkiksi kaikis-
sa aineistoissa käytetään samaa ammattiluokitusta. Valitettavasti LES-
aineistonkin vertailukelpoisuus on kehnonlainen. Suomea koskevat luvut ovat
vuodelta 1990. Suomen tietoja voi lähinnä verrata vain Ruotsin, Norjan ja USA:n
vuoden 1990 lukuihin sekä Ison-Britannian vuoden 1989 tietoihin.
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LES-tietokannan ammattiluokitus perustuu Kansainvälisen työjärjestön (ILO)
ammattiluokitukseen ISCO-88. Tämä ammattiluokitus jakaa ammatit kymmeneen
pääluokkaan, 27 alaluokkaan ja lopulta nelinumerotasolla 372 eri ammattiin.
Luokitus perustuu työtehtävien laatuun sekä ammattitaitovaatimuksiin. Työtehtä-
vien vaatimustaso näkyy pääluokkatason luokituksessa: johtajat ja ylimmät vir-
kamiehet muodostavat ensimmäisen luokan, yliopistokoulutusta edellyttävät
erityisasiantuntijatehtävät seuraavan. Viimeiseen luokkaan kuuluvat ammatit ei-
vät edellytä peruskoulutusta pitempää koulutusta. Pääryhmien sisällä ammatit
jaetaan erikoistumisalan perusteella.

Eliasin (1997) mukaan kansainväliset ammattirakennevertailut ovat suhteellisen
luotettavia 2-numerotasolle asti. Tätä tarkemmalla ammattiluokituksella tehtyjen
kansainvälisten vertailujen reliabiliteetti on luokittelukäytäntöjen eroista johtuen
alhainen. Luxembourg Employment Studyn aineistossakin ammattirakennetta
voidaan periaatteessa verrata 2-numerotasolla, mutta käytännössä vertailu osoit-
tautui epäluotettavaksi.2

Taulukkoon 4 on laskettu pääluokkatason ammattiluokituksen mukaan eri am-
mattiryhmien osuus työllisistä viidessä maassa. Suomen, Ruotsin, Norjan ja
USA:n tiedot ovat vuodelta 1990, Ison-Britannian tiedot vuodelta 1989. Vertailun
helpottamiseksi kuviossa 1 on verrattu Suomen ammattirakennetta neljän muun
maan (painottamattomaan) keskiarvoon.

Taulukko 4.   Ammattien osuus työllisistä vuonna 1990, 1-numerotason luokit-
telu

Ammattiluokka Suomi
1990

Ruotsi
1990

Norja
1990

US
1990

UK
1989

1 Johtajat ja ylimmät
virkamiehet

.080 .066 .095 .132 .115

2 Erityisasiantuntijat .127 .192 .149 .146 .129
3 Asiantuntijat .151 .120 .108 .114 .081
4 Toimisto- ja asiakas-
palvelutyöntekijät

.115 .127 .102 .155 .168

5 Palvelu-, myynti- ja
hoitotyöntekijät

.128 .156 .144 .128 .117

6 Maanviljelijät, met-
sätyöntekijät ym.

.071 .016 .043 .011 .012

7 Rakennus-, korjaus-
ja valmistustyöntekijät

.153 .180 .152 .121 .152

8 Prosessi- ja kuljetus-
työntekijät

.086 .055 .072 .101 .103

9 Muut työntekijät .086 .082 .108 .091 .119
                                             
2 Useissa maissa vain osa ammateista oli luokiteltu alaluokkiin, loput pelkästään pääluokkiin.
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Kuvio 1.  Ammattiluokkien osuus työllisistä Suomessa verrattuna neljän 
muun maan keskiarvoon

Lähde: Omat laskelmat LES-aineistolla.

Suomessa on suhteellisen paljon maanviljelijöitä (6) sekä luokkaan 3 kuuluvia
asiantuntijoita. Muita vertailun maita vähemmän on johtajia (1), erityisasiantun-
tijoita (2), toimistotyöntekijöitä (4) ja muita työntekijöitä (9).

Itse asiassa Suomen ammattirakenne oli vuonna 1990 suhteellisen lähellä muiden
pohjoismaiden ammattirakennetta, mutta melko erilainen kuin USA:ssa ja Isossa-
Britanniassa. Tämä näkyy taulukon 5 korrelaatiomatriisista, jossa on laskettu pa-
rittaiset korrelaatiot eri maiden ammattiryhmien työllisyysosuuksille. Huomatta-
koon vielä, että Ruotsin ja Norjan ammattirakenteet olivat lähempänä toisiaan
kuin Suomen ammattirakennetta. Ammattirakennevertailussa Ruotsi ja Norja oli-
vat myös lähempänä USA:ta ja Isoa-Britanniaa kuin Suomi.

-.018131

.041195
 ero

1
2

3
4

5
6

7
8

9
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Taulukko 5.  Parittaiset korrelaatiokertoimet ammattiluokkien työlli-
syysosuuksissa vertailumaiden välillä

Suomi Ruotsi Norja UK US
Suomi 1
Ruotsi 0.85 1
Norja 0.77 0.95 1
UK 0.44 0.68 0.69 1
US 0.54 0.72 0.71 0.88 1

Tutkimuksen lähtöhypoteesina oli ajatus siitä, että suomalainen ammattirakenne
muuttuisi suljetun järjestelmän avautuessa enemmän muiden Euroopan maiden
kaltaiseksi. Hypoteesin mukaan Suomessa yliedustettuna olevat ammattiryhmät
menettävät työvoimaosuuttaan ja aliedustettuna olevat ryhmät vastaavasti kas-
vattavat osuuttaan. Maanviljelijöiden osuus onkin pienentynyt ja johtajien ja eri-
tyisasiantuntijoiden osuus kasvanut. Tarkastelun rajoittaminen pelkästään
pääluokkatasolle hankaloittaa päätelmien tekemistä. Yllä kuvattu Suomen ja
muiden tarkastelussa mukana olevien maiden ammattiosuuksien ero on negatiivi-
sesti korreloitunut Suomen ammattiosuuksien muutosten kanssa, mutta korrelaa-
tio ei ole tilastollisesti merkitsevä.



12

4. Ammattirarenteen muutoksen vaikutus työvoiman
kysyntään

Edellä on esitetty 1990-luvun työllisyyden rakenteen muutoksia ammattien ja
toimialojen työllisyysosuuksilla mitattuna. Seuraavassa tarkastellaan, mitä nämä
rakennemuutokset merkitsevät työvoiman kysynnän kannalta.

Eniten kasvaneet ammattiryhmät ovat suhteellisen korkeaa koulutustasoa edel-
lyttäviä ammatteja. Vastaavasti eniten pienentyneet ammattiryhmät edellyttävät
korkeintaan ammattikoulutason koulutusta. Ammattirakenteen muutosten vaiku-
tusta koulutetun työvoiman kysyntään voidaan mitata yksinkertaisimmin
”manpower requirement”–indeksillä (Freeman, 1980).

Ammattirakenteen muutoksen vaikutus koulutetun työvoiman kysyntään on pai-
notettu keskiarvo ammattiryhmittäisestä työllisyyden kasvusta, jossa painoina
ovat koulutetun työvoiman työllisyysosuudet eri ammattiryhmissä. Siis

∑ ∆=∆
j jjjkk EED )/(λ   jossa ( )∑=

j jkjkjk EE /λ .

Yllä j indeksoi ammattiryhmää ja k koulutustasoa. jj EE /∆ on ammattiryhmän j
kysynnän suhteellinen muutos ja jkλ osuus koulutustason k työllisistä tässä am-
matissa. Mitä suurempi osuus tietyn koulutuksen suorittaneista työskentelee am-
mateissa, joiden työllisyys pienenee, sitä suurempi on ammattirakenteen muutok-
sen tämän koulutustason työvoiman kysyntää pienentävä vaikutus. Vastaavasti
voidaan laskea myös toimialarakenteen muutoksen vaikutus työvoiman kysyn-
tään, jolloin j viittaa toimialaan.3

Taulukossa 6 koulutustasot on jaettu karkeasti kolmeen luokkaan: perus-, keski-
ja korkea-asteen koulutukseen.4 Kolmessa ensimmäisessä sarakkeessa on näiden
koulutustasojen ammattiryhmittäinen jakauma vuonna 1990 ja viimeisessä sarak-
keessa ko. ammattiryhmän suhteellinen kasvu vuosien 1990 ja 1997 välillä.

Taulukosta näkyy että perusasteen koulutuksen suorittaneista on suhteellisesti
suurin osuus voimakkaimmin supistuneissa ammattiryhmissä maa- ja metsätalo-
ustyössä sekä teollisessa ja rakennustyössä. Sen sijaan lähes puolet korkea-asteen
koulutuksen työllisistä työskentelee teknisen, tieteellisen tai opetusalan amma-
teissa, joiden työllisyys on kasvanut. Yhteensä ammattirakenteen muutokset 1-
numerotason luokituksella ovat pienentäneet perusasteen koulutuksen suoritta-
                                             
3 Indeksin painot ovat kiinteät eikä se siis ota huomioon suhteellisten palkkojen muutosten vaikutusta
työvoiman kysyntään. Suhteellisten palkkojen muutoksen vaikutuksesta ks. esim. Katz ja Murphy (1992).
4 Perusaste = ei perusasteen jälkeistä koulutusta, keskiaste = Tilastokeskuksen koulutusluokituksen kou-
lutusasteet 3 ja 4, korkea-aste = koulutusasteet 5, 6, 7 ja 8.



13

neiden työvoiman kysyntää 16 prosentilla. Keskiasteen koulutuksen saaneiden
työvoiman kysyntä on samaan aikaan pienentynyt noin 12 prosentilla ja korkea-
asteen koulutuksen saaneiden kysyntä pysynyt lähes ennallaan.

Taulukko 6.  Ammattirakenteen muutosten vaikutus koulutetun työvoiman 
kysyntään

Työvoimaosuudet Kasvu
1990-1996

Perus Keski Korkea jj EE /∆
Tekninen-, tieteellinen, ope-
tustyö

4,5 % 10,9 % 49,2 % 2,7 %

Terveydenhuolto ja sosiaali-
nen työ

6,3 % 12,1 % 17,4 % 7,3 %

Hallinto- ja toimistotyö 11,8 % 18,9 % 22,4 % -12,1 %
Kaupallinen työ 11,9 % 9,4 % 6,0 % -10,7 %
Maa- ja metsätaloustyö 13,1 % 7,1 % 1,3 % -28,1 %
Kuljetus- ja liikennetyö 9,2 % 4,8 % 0,6 % -16,6 %
Teollinen työ, rakennustyö 29,7 % 25,2 % 0,9 % -21,9 %
Palvelutyö 13,5 % 11,7 % 2,2 % -16,4 %
Yhteensä 100,0 % 100,0 % 100,0 % -12,3 %
Manpower requirement-
indeksi

-16,0 % -12,4 % -1,8 %

Lähde: Työvoimatutkimus

Kahdeksanluokkainen 1-numerotason ammattiluokitus on karkea eikä vielä osoita
miten ammattirakenteen muutokset näiden luokkien sisällä ovat vaikuttaneet
koulutetun työvoiman kysyntään. Esimerkiksi luokkaan 3 ”Hallinto- ja toimisto-
työ” kuuluu sekä ylin johto että ”lattiatason” konttorityö. Laskelman tulokset ei-
vät kuitenkaan radikaalisti muuttuneet, kun sama analyysi tehtiin 2-numerotason
luokituksella käyttäen yhteensä 86 ammattiluokkaa. Tällä tarkemmalla luokituk-
sella laskettuna ammattirakenteen muutokset vähensivät perusasteen koulutuksen
suorittaneiden työvoiman kysyntää 21 prosentilla, keskiasteen tutkinnon suoritta-
neiden kysyntää 16 prosentilla ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden kysyntää
4 prosentilla.5 Samaan aikaan korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden työllisten
määrä itse asiassa kasvoi 22 prosenttia ja perusasteen tutkinnon suorittaneiden
työllisten määrä väheni 38 prosenttia. Myös 2-numerotason ammattiluokkien si-
sälläkin siis tapahtui koulutustason paranemista. Joka tapauksessa ammattiraken-
teen muutos selittää noin puolet pelkän perusasteen koulutuksen varassa olevien
työvoiman kysynnän pienenemisestä.

                                             
5 Laskelma tehtiin Tulonjakotiedoston aineistolla. Viimeinen käytettävissä oleva vuosi oli 1996, joten
muutokset työvoiman kysynnässä viittaavat muutokseen periodilla 1990-1996.
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Rakennemuutoksen vaikutuksia työvoiman kysyntään voidaan tutkia myös toimi-
alatasolla. Taulukkoon 7 on laskettu eri toimialojen osuudet koulutusryhmien
työllisistä ja toimialoittainen työvoiman kysynnän muutos. Karkealla toimialaja-
otuksella kuva kehityksestä on lähes samanlainen kuin ammattiluokituksen anta-
ma kuva. Eniten supistuneilla toimialoilla maa- ja metsätaloudessa sekä
rakennusalalla työskentelee suurempi osuus perusasteen ja keskiasteen koulutuk-
sen suorittaneista kuin korkea-asteen koulutuksen suorittaneista. Korkea-asteen
koulutuksen suorittaneista yli puolet työskentelee palvelualalla, jonka työllisyys
on kasvanut. Niinpä toimialoittainen rakennemuutos on pienentänyt peruskoulu-
tuksen suorittaneiden työvoiman kysyntää noin 16 prosentilla ja keskiasteen
koulutuksen suorittaneiden kysyntää reilulla 13 prosentilla.

Taulukko 7 Toimialarakenteen muutosten vaikutus koulutetun työvoiman 
kysyntään

Työvoimaosuudet Kasvu
1990-1997

Perus Keski Korkea jj EE /∆
Maa ja metsätalous 12,5 % 6,9 % 2,2 % -31,3 %
Teollisuus 24,6 % 23,0 % 14,8 % -16,7 %
Rakennustoiminta 9,4 % 8,8 % 3,1 % -35,3 %
Kauppa- ravitsemus ja majoi-
tus

18,5 % 16,3 % 7,5 % -16,8 %

Liikenne 9,5 % 6,8 % 2,5 % -8,4 %
Rahoitus, vakuutus ja liike-
elämän palvelut

8,1 % 9,9 % 13,2 % -10,6 %

Julkiset ja muut palvelut 17,2 % 28,2 % 56,6 % 0,5 %
Yhteensä 100,0 % 100,0 % 100,0 % -13,6 %
Manpower requirement index -16,0 % -13,3 % -6,9 %
Lähde: Työvoimatutkimus, toimialoittaiset kasvuvauhdit korjattu TOL 1995 mukaiseksi
(Tilastokeskus, Työmarkkinat 1999:3)
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5. Työmarkkinoiden kohtaanto

Työvoiman kysyntä on siis heikentynyt eniten vähän koulutetuilla. Uudet työpai-
kat syntyvät korkeaa osaamista vaativille aloille, kun työttömistä suuri osa on
vailla kunnollista koulutusta. Ilmiö ei ole suomalainen erikoisuus, vastaava kehi-
tys on havaittavissa useimmissa OECD-maissa. (Gottschalk ja Smeeding 1997)
Kansainvälisiä vertailuja tarkastellessa syntyy kuitenkin kuva, jonka mukaan
koulutetun työvoiman suhteellisen kysynnän muutokset voivat näkyä joko palk-
kaerojen kasvuna tai työllisyyden muutoksina. Maissa, joissa palkkarakenne on
jäykkä pienemmät palkat eivät voi joustaa alaspäin ja vähemmän koulutettujen
työllisyystilanne heikkenee.

Tämän selityksen mukaan rakennemuutos olisi heikentänyt työmarkkinoiden
kohtaantoa 1990-luvulla. Uudet työpaikat syntyvät ammattiryhmiin, joiden am-
mattitaitovaatimukset ovat liian kovia nykyisille työttömille. Työttömät ja avoi-
met työpaikat eivät kohtaa toisiaan.

Työmarkkinoiden kohtaantoa voidaan mitata ns. mismatch-indekseillä. Jos työt-
tömyys olisi jakaantunut tasaisesti kaikille toimialoille, alueille ja ammattiryh-
miin, olisi kaikki työttömyys suhdanne- tai kitkatyöttömyyttä. Sen sijaan jos
kasvavissa ammattiryhmissä on pulaa työntekijöistä ja supistuvissa ryhmissä
työttömyyttä, on kyse rakenteellisesta ongelmasta. Mismatch-indeksit perustuvat-
kin työttömyysasteiden suhteelliseen vaihteluun. Layard et. al. (1991) osoittavat
myös, että mismatch-indeksit liittyvät läheisesti NAIRU-työttömyysasteeseen.
Olettaen, että sektorin palkat )( iw  riippuvat oman alan työttömyysasteesta )( iu

)log()( 00 ii uwLog γγ += ,

yleinen hintataso (P) määräytyy palkkojen, yleisen tuottavuuskehityksen (ϕ) ja
kilpailutilanteen (k) mukaan

∏=
i

i kwP i ϕα /

ja että tuotantoteknologia on Cobb-Douglas tuotantofunktion mukainen

∏=
i

i
iNY αϕ ,

Layard et. al. osoittavat että työttömyysaste on






+≈

u
u

VarvakiouLog i

2
1)( .



16

Tämä funktio saavuttaa miniminsä kun työttömyysaste kaikilla sektoreilla on yhtä
suuri. Sen sijaan, jos työttömyysasteet sektoreilla ovat erilaisia, koko talouden
työttömyysaste nousee suhteessa mismatch-indeksiin ½ Var (ui/u).

Mismatch-indeksejä ovat suomalaisella aineistolla laskeneet mm. Parjanne (1997)
ja Pehkonen (1998). Kumpikin noudattaa Layard et. al. esimerkkiä ja määrittelee
mismatch-indeksin suhteellisen työttömyysasteen varianssin avulla eli variaa-
tiokertoimen neliönä. Tuloksetkin ovat samansuuntaisia: mismatch-indeksi on
pienentynyt 1990-luvulla eli työmarkkinoiden kohtaanto on parantunut!
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Koulutus Toimiala Alue

Kuvio 2  Työttömyysasteen vaihtelu koulutustasoittain, toimialoittain ja
alueittain

Pystyakselilla Var(ui/u). Koulutustasot Tilastokeskuksen 1-numerotason koulutusluokituksen mukaan (7
luokkaa), toimialat Tilastokeskuksen päätoimialaluokituksen mukaan (7 luokkaa), alueet työvoima ja
elinkeinokeskusalueittain (15 luokkaa). Lähteet: Työministeriön ja Työvoimatutkimuksen tilastot.

Mismatch-indeksin mukaan työmarkkinoiden kohtaanto on pysynyt koulutuksen
osalta suurinpiirtein ennallaan. Alueittainen kohtaanto on 1990-luvun alussa pa-
rantunut selvästi ja mismatch-ongelma on alkanut kasvaa vasta vuoden 1994 jäl-
keen. Toimialoittaiset kohtaanto-ongelmat näyttäisivät olleen pahimmillaan
vuosien 1991 ja 1994 välillä, mutta toimialoittainenkin kohtaanto näyttää sen jäl-
keen selvästi parantuneen.
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Varsin erilainen kuva työmarkkinoiden toimivuuden muutoksista laman aikana
syntyy toisen perinteisen työmarkkinoiden kohtaantomittarin, UV-käyrän, avulla.
Kuviossa 3 on pystyakselilla avoimien työpaikkojen osuus työvoimasta ja vaaka-
akselilla työttömyysaste. Noususuhdanteessa avoimien työpaikkojen määrä kas-
vaa ja työttömyysaste alenee. Laskusuhdanteessa taas siirrytään käyrällä alaspäin
korkeampaan työttömyysasteeseen ja pienempään avoimien työpaikkojen mää-
rään. Työmarkkinoiden kohtaannon heikkeneminen näkyy UV-käyrän siirtymise-
nä oikealle - samalla avoimien työpaikkojen määrällä työttömyysaste on
korkeampi. Muutokset kokonaiskysynnässä aiheuttavat siis siirtymisen pisteestä
toiseen samalla alaspäin laskevalla käyrällä ja muutoksen työmarkkinoiden koh-
taannossa siirtävät UV-käyrää.
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Kuvio 3 UV-käyrä

Silmämääräisesti tarkasteltuna Suomen aineistolla suoritettu tarkastelu osoittaa,
että kokonaiskysynnän vaihtelut dominoivat rakennemuutoksen vaikutuksia. Suu-
rin osa työttömyyden vaihtelusta on selitettävissä kokonaiskysynnän aiheuttamis-
sa siirtymissä samalla tasapainokäyrällä. Kuviosta on kuitenkin nähtävissä kaksi
selvää muutosta työmarkkinoiden kohtaannossa. Ensimmäinen sijoittuu vuosien
1977 ja 1978 välille, jolloin rakenteellinen työttömyys näyttäisi kasvaneen noin
1,5 prosentilla ja toinen, kertaluokkaa suurempi muutos, 1990-luvun alkuun.
Esimerkiksi vuosina 1988 ja 1998 avoimia työpaikkoja oli suurinpiirtein yhtä
paljon, muuta työttömyysasteissa oli n. 7 prosenttiyksikön ero.
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Yksinkertainen karkea tapa mitata UV-käyrän siirtymää 1990-luvulla on estimoi-
da regressioyhtälö

Log(ut) = 1,02 – 0,64* Log (vt) + 0,81*Dt>1990
                                   (0,04)  (0,06)                (0,06)

missä u on työttömyysaste, v vakanssiaste ja Dt>1990 indikaattorimuuttuja, joka saa
arvon 1 1990-luvulla ja arvon 0 muulloin. Koska vuodet 1991 ja 1992 näyttävät
silmämääräisen tarkastelun perusteella olevan sopeutumisvuosia, lisättiin niille
estimoitavassa yhtälössä oma indikaattorimuuttuja.6 1990 luvun indikaattori-
muuttuja kertoo siis UV-käyrän siirtymästä 1990-luvulla. Kyseessä on suhteelli-
nen muutos. Samalla vakanssiasteella työttömyysasteen logaritmi on 81 prosenttia
suurempi 1990-luvulla kuin 1980-luvulla. Muutoksen suuruutta on kuitenkin hel-
pompi arvioida, kun lasketaan yhtälöstä keskimääräistä avoimien työpaikkojen
määrää vastaavat työttömyysasteet (regressioyhtälön sovite kun vvt = ). Näin las-
kettuna keskimääräistä avoimien työpaikkojen määrää vastaava työttomyysaste
oli 1980-luvulla 5,0 prosenttia ja 1990-luvulla 11,4 prosenttia.7

Työmarkkinoiden kohtaannon muutoksia kuvaavat mittarit ovat siis selkeästi ris-
tiriidassa keskenään. UV-käyrään perustuva tarkastelu näyttäisi, että työmarkki-
noiden kohtaanto on heikentynyt ja rakenteellinen työttömyys pahentunut 1990-
luvulla. Mismatch-indeksin mukaan taas työttömyyserot ovat pienentyneet, työt-
tömyys on ”tasa-arvoistunut” ja työmarkkinoiden rakenteelliset ongelmat siis jopa
pienentyneet.

Miksi sitten erilaiset työmarkkinoiden kohtaantoa kuvaavat indikaattorit antavat
näinkin erilaisen kuvan rakenteellisen työttömyyden kehityksestä. Vastausta tä-
hän pitää hakea oletuksista, joiden pohjalta indikaattorit on laskettu. Työttömyys-
asteiden suhteelliseen varianssiin perustuva indikaattori (Layard et. al. 1991) on
johdettu olettamalla, että tietyn ammatti- tai koulutusryhmän, toimialan tai alueen
palkkataso reagoi ryhmän omaan työttömyysasteeseen. Empiiristä evidenssiä tästä
onkin olemassa. Blanchflower ja Oswald (1994) estimoivat palkkakäyriä selittä-

                                             
6 Avoimet työpaikat perustuu Työministeriön tilastoihin työvoimatoimistoissa kuukauden aikana kes-
kimäärin avoinna olleista työpaikoista. Koska läheskään kaikkia työpaikkoja ei ilmoiteta työvoimatoimis-
toihin, Työministeriön luku on aliarvio avoimien työpaikkojen määrästä. Kuitenkin olettaen että
työvoimatoimistojen ”markkinaosuus” on säilynyt vakiona, voidaan Työministeriön lukujen muutoksia
pitää hyvänä indikaattorina kaikkien avoimien työpaikkojen määrälle. Tämäkään ei tosin pidä tarkalleen
paikkaansa. Vuoden 1988 alusta tuli voimaan avoimien työpaikkojen ilmoitusvelvollisuus, joka kasvatti
työvoimatoimistojen markkinaosuutta. Avoimien työpaikkojen määrää onkin tässä korjattu ennen vuotta
1988 koskevien tietojen osalta käyttäen Helsingin Sanomien työpaikkailmoitus-indeksiä. Tarkalleen ot-
taen aineistosta laskettiin regressioyhtälö Ln(avoimet työpaikat)=b0 + b1 Ln(HS-indeksi) + b2 trendi + b3
(vuosi>1987) ja korjattiin vuosia 1971 – 1987 koskevat luvut kertomalla ne ilmoitusvelvollisuuden vai-
kutusta kuvaavalla kertoimella b3.
7 Luku kuvaa rakenteellisen työttömyyden muutosta, mutta sitä ei voi suoraan tulkita NAIRU-
työttömyysasteeksi.
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mällä alueellisia palkkaeroja eroilla alueellisissa työttömyysasteissa. Suomalai-
sella aineistolla vastaavaa analyysiä ovat tehneet Pekkarinen (1998) ja Parjanne
(1997). Näidenkin tulosten mukaan alueelliset ja toimialoittaiset palkat joustavat
alaspäin työttömyysasteen kasvaessa. Kuitenkin oletus on jossain määrin epä-
realistinen, kun on kyse palkkahaitarin alapäässä olevista työntekijöistä. Mikäli
rakennemuutos on vaikuttanut nimenomaan kykyjen ja taitojen tai koulutuksen
suhteellisen kysynnän kasvuun (skills mismatch) eivät vähiten koulutettujen ja
pienipalkkaisimpien palkat voi joustaa enää alaspäin. Alimpia palkkoja rajoittavat
työehtosopimuksissa sovitut minimipalkat sekä sosiaaliturvan taso. Tällöin ra-
kenteelliseen työttömyyteen vaikuttavat, ei ainoastaan erot suhteellisissa työttö-
myysasteissa, vaan myös erot absoluuttisissa työttömyysasteissa. (Sneesens,
Fonesca ja Maillard 1998). Rakenteellisen työttömyyden muutoksia voidaan täl-
löin arvioida mittaamalla kuinka paljon eri ryhmien absoluuttiset eikä suhteelliset
erot työttömyysasteissa ovat muuttuneet.

Myös Layard et. al. (1991) toteavat, että työttömyysasteiden absoluuttisilla eroilla
on merkitystä tasapainotyöttömyysasteille, jos eri sektoreiden palkat riippuvat, ei
sektorin omasta työttömyysasteesta, vaan jonkin johtavan sektorin työttömyysas-
teesta. Tällöin myös hintataso määräytyy johtavan sektorin palkkakehityksen pe-
rusteella. Johtavan sektorin työttömyys ei voi painua tasapainotyöttömyysastetta
alemmas aiheuttamatta inflaation kiihtymistä. Sen sijaan muiden sektorien työt-
tömyysasteilla ei siis ole mitään vaikutusta palkkapaineeseen eikä inflaatioon.
Työttömyys joka ylittää johtavan sektorin työttömyyden on rakenteellista.
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Kuvio 4 Keskimääräisen työttömyysasteen ja johtavan sektorin työttömyys-
asteen ero

Vertailukohtana ylemmän kandidaattitason koulutus, teollisuus, ja Uusimaa

Jos keskimääräistä työttömyysastetta verrataan johtavan sektorin työttömyys-
asteeseen, syntyy työmarkkinoiden rakenteellisista ongelmista varsin toisenlainen
kuva kuin työttömyyden suhteellista varianssia tarkasteltaessa. Jos johtavina
sektoreina pidetään teollisuustoimialaa, Uudenmaan maakuntaa ja ylemmän kan-
didaattitason tutkinnon suorittaneita, saadaan keskimääräisen ja johtavan sektorin
työttömyysasteiden eroista kuvion 4 mukaiset luvut. Tämän mukaan alueellinen
kohtaanto on heikentynyt lievästi 1990-luvun alussa. Toimialoittaisetkin työttö-
myyserot ovat kasvaneet vuoden 1992 jälkeen. Kuitenkin selvästi suurin muutos
näkyy koulutustasottaisessa tarkastelussa. Kun vielä vuonna 1989 keskimääräinen
työttömyysaste oli vain pari prosenttiyksikköä korkeampi kuin korkeasti koulu-
tettujen työttömyysaste, on tämä ero kasvanut vuoteen 1994 mennessä lähes 14
prosenttiyksikköön.
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6. Palkkaerojen kehitys

Toinen mielenkiintoinen ristiriita työmarkkinoiden toiminnassa on suhteellisten
palkkojen kehitys. Kuten edellisessä luvussa todettiin, on mm. ammattirakenteen
muutos kasvattanut koulutetun työvoiman suhteellista kysyntää. Kuitenkin palk-
katilastojen perusteella palkkaerot ovat itse asiassa pienentyneet 1990-luvulla.
Palkkaerojen pieneneminen näkyy sekä koulutuksen tuottojen laskuna että koko
palkkahajonnan pienenemisenä.
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Kuvio 5 Palkkaerojen kehitys

Ammatissa toimivien palkkatulot. Lähde: Omat laskelmat Tulonjakotilaston aineistolla

Desiilisuhteilla mitattuna työssäkäyvien palkkaerot pienenivät selvästi vuosien
1992 ja 1994 välillä. Vuonna 1990 hyvätuloisimman kymmeneksen palkka oli 90
prosenttia suurempi kuin mediaanipalkka ja mediaanipalkka 60 prosenttia suu-
rempi kuin pienituloisimman kymmeneksen palkka. Vuonna 1994 vastaavat erot
olivat enää noin 75 prosenttia ja 50 prosenttia. Vuoden 1994 jälkeen palkkaerot
ovat taas alkaneet kasvaa.

Miten sitten koulutetun työvoiman suhteellisen kysynnän kasvu ja samanaikainen
palkkaerojen pieneneminen on sovitettavissa yhteen? Miten samalla voitaisiin
ymmärtää erilaisten työmarkkinoiden kohtaantoa kuvaavien mittarien antama
erilainen kuva työmarkkinoiden toiminnan muutoksista 1990-luvulla.
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Uskottavan selityksen 1990-luvun kehitykselle pitäisi pystyä tarkastelemaan sa-
massa kehikossa sekä työvoiman kysynnän että tulonjaon ja työllisyyden muutok-
sia. Yksinkertaisin mahdollinen malli saattaisi olla seuraavanlainen. Oletetaan,
että tekninen kehitys ja rakennemuutos kasvattavat työvoiman tuottavuuseroja.
Tällöin palkkajakauma, jonka yritykset ovat valmiit työntekijöille maksamaan,
levenee. Kuitenkin sosiaaliturvan taso ja työehtosopimukset asettavat palkoille
alarajan, jonka alle palkat eivät voi kysynnän pienentyessä laskea. Työntekijät
joiden tuottavuus laskee tämän rajan alle jäävät joustamattomien palkkojen vuok-
si työttömäksi. (Ks. esim. Mortensen ja Pissarides (1999))

1990-luvun laman aikaisia muutoksia ei kuitenkaan voi selittää pelkästään ra-
kenteellisilla muutoksilla. Neuvostoliiton kaupan romahtaminen sekä rahoitus-
kriisi aiheuttivat muutoksia kokonaiskysynnässä. Työttömyys kasvoi kaikissa
työntekijäryhmissä ja suuri osa laman alkuvuosien työttömyydestä oli kokonais-
kysynnän romahtamisesta johtuvaa suhdannetyöttömyyttä. Kokonaiskysynnän
elpyminen 1990-luvun puolivälin jälkeen on kuitenkin korjannut työttömyystilan-
netta vain vähän. Viime vuosien työttömyys näyttäisi siis olevan lähinnä raken-
teellinen ongelma.
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Kuvio 6 Palkkatarjousten hypoteettinen jakauma



23

Kuvio 6 havainnollistaa hypoteesia 1990-luvun kehityksestä. Käyrät kuvaavat
palkkajakaumaa, jonka yritykset ovat kunakin vuonna valmiit maksamaan työnte-
kijöille. Teknisen kehityksen tuottavuuseroja kasvattava vaikutus näkyy tämän
hypoteettisen palkkajakauman levenemisenä. Kokonaiskysynnän muutokset nä-
kyvät palkkajakauman siirtymisenä. Vuonna 1994 kokonaiskysynnän pienenemi-
sen oletetaan siirtäneen jakaumaa 10 prosenttia alaspäin. Vuonna 1998 kokonais-
kysyntä oli taas suurinpiirtein vuoden 1990 tasolla, ja palkkatarjousten jakauman
keskiarvo siis sama kuin vuonna 1990. Kuvioon piirretty pystysuora viiva kuvaa
tasoa, jonka alle palkat eivät voi laskea. Työntekijät, joille tarjottu palkka jää tä-
män tason alapuolelle, jäävät työttömiksi. Kuvion mukaisessa tilanteessa työttö-
myysaste olisi vuonna 1990 noin 4 prosenttia, vuonna 1994 reilut 20 prosenttia ja
vuonna 1998 noin 12 prosenttia. Vaikka kyseessä on keinotekoinen simulaatio,
vastaavat luvut suurinpiirtein toteutuneita työttömyysasteita.

Hypoteesi sopii myös yhteen havaitun 1990-luvun palkkakehityksen kanssa. Ko-
konaiskysynnän pieneneminen ei suinkaan pienennä keskimääräisiä palkkoja yhtä
paljon kuin palkkatarjousten jakauman siirtyminen joustavilla työmarkkinoilla
aiheuttaisi. Minimipalkkojen määräämä alaraja johtaa siihen, että keskimääräiset
palkat laskevat vähemmän, mutta työttömyysaste kasvaa. Samalla palkkojen ha-
jonta voi pienentyä, vaikka tekninen kehitys kasvattaisikin tuottavuuseroja.
Tuottavuuserojen kasvun jatkuminen yhdessä kokonaiskysynnän elpymisen kans-
sa vuosien 1994 ja 1998 välillä sen sijaan kasvattaa myös palkkaeroja. Huomatta-
koon vielä, että kuvion mukaisessa tilanteessa koko vuoden 1998 työttömyys on
rakenteellista työttömyyttä - kokonaiskysyntähän on taas vuoden 1990 tasolla.

Ylläolevan kuvan mukainen selitys työvoiman suhteellisen kysynnän, työttömyy-
den ja palkkaerojen kehityksestä perustuu yksinkertaiseen simulaatioon keinote-
koisilla parametriarvoilla. Malli kuitenkin selittäisi joukon 1990-luvun
työmarkkinoilla empiirisesti havaittuja ilmiöitä. Mielenkiintoinen kysymys onkin,
mitä muita empiirisesti testattavia implikaatiota hypoteesin mukaisella kehityk-
sellä on.

Jos tekninen kehitys ja rakennemuutos on suosinut osaavaa työvoimaa, pitäisi
palkkaerojen kasvaa. Kuitenkin kuvion 5 mukaan palkkaerot ovat itse asiassa
pienentyneet 1990-luvulla. Tämä saattaa kuitenkin johtua siitä, että työttömyys on
keskittynyt pienipalkkaisiin työntekijöihin. Kun tarkastellaan palkkaeroja koko
työikäisen väestön eikä pelkästään työllisten osalta, näyttääkin palkkaerojen ke-
hitys toisenlaiselta. Luonnollisesti suuri osa työikäisestä väestöstä on työvoiman
ulkopuolella tai työttömänä eikä saa palkkaa ollenkaan. Täten palkkajakauman
alapäätä koskeva tarkastelu ei ole mahdollista koko työikäisen väestön tasolla.
Sen sijaan on mahdollista tutkia muutoksia palkkajakauman yläpäässä. Allaole-
vaan kuvioon on laskettu ylimmän kymmeneksen palkkojen suhde mediaanipalk-
kaan koko työikäisen väestön otoksesta. Kuvion mukaan palkkaerot ovatkin
kasvaneet vuoteen 1993 asti ja sen jälkeen lievästi pienentyneet.
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Kuvio 7 Hyvätuloisimman kymmeneksen palkat suhteessa mediaanipalk-
kaan, koko työikäinen väestö

Lähde Tulonjakotilaston aineisto

Työttömien asemaa palkkajakaumassa voidaan tarkastella laskemalla aineistosta
niiden työssäolevien palkkajakauma, jotka olivat seuraavana vuonna työttömiä.
Alla on luokiteltu ”uudet” työttömät sen mukaan mihin palkkajakauman desiiliin
työttömät kuuluivat ennen työttömyyttä. Työttömyys näyttää keskittyneen alinpiin
tuloluokkiin. Kuvion mukaan näyttää myös siltä, että ilmiö on voimistunut 1990-
luvun kuluessa. Kun vielä vuonna 1990 alle 20 prosenttia seuraavana vuonna
työttömistä kuului pienipalkkaisimpaan desiiliin, oli vastaava luku vuonna 1996
jo yli 25 prosenttia. Työttömyys kosketti eri ryhmiä tasaisemmin 1990-luvun
alussa mutta on 1990-luvun kuluessa keskittynyt pienipalkkaisimpiin ja oletetta-
vasti heikoimmin koulutettuihin ryhmiin.
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Kuvio 8 Seuraavana vuonna työttömät palkkajakaumassa desiileittäin
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7. Lopuksi

Jos työttömyyden kasvu johtuu palkkajakauman jäykkyydestä ja tuottavuuserojen
kasvusta, ei kokonaiskysynnän kasvu poista työttömyysongelmaa. Ongelma on
rakenteellinen eikä suhdanneluontoinen.

Kuitenkin lääkkeet työttömyysongelman korjaukseen ovat periaatteessa yksin-
kertaisia. Jos työttömät ovat työttömiä siksi että, heidän työn tuottavuutensa on
minimipalkkatasoa pienempi, korjaantuu työttömyys joko minimipalkkatasoa las-
kemalla tai tuottavuutta parantamalla. Työn tuottavuuden parantaminen tarkoittaa
käytännössä koulutuksen tehostamista. Työvoimapoliittisen koulutuksen vaiku-
tuksia koskevan tutkimusten mukaan mahdollisuudet näyttävät kuitenkin rajalli-
silta. Minimipalkkarajan lasku sen sijaan onnistuisi sosiaaliturvan tasoa
heikentämällä, jolloin huonosti palkattu työ tulisi kannattavaksi. Tämä johtaisi
kuitenkin tuloerojen kasvuun. Toisaalta työnantajan kannalta palkkataso ei ole
oleellinen muuttuja vaan kokonaistyövoimakustannukset. Pienipalkkaisten työ-
voiman sivukulujen pienentäminen alentaisi palkkakustannuksia. Tavallaan on
kyse työvoimakustannusten jakauman kasvattamisesta tuloeroja kasvattamatta.
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