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Tiivistelmä: Aktiivisella työvoimapolitiikalla on suhdannepoliittinen, rakenne-
poliittinen ja sosiaalipoliittinen tehtävä. Samalla käytännön työvoimapolitiikka
koostuu suuresta joukosta yksittäisiä toimenpiteitä. Kokonaiskuvan saamiseksi
tästä politiikkalohkosta tutkimuksessa kuvataan lyhyesti aktiivisen työvoimapoli-
tiikan historiaa, toimenpiteiden tavoitteita, nykyistä keinovalikoimaa ja aktiivisen
työvoimapolitiikan vaikuttavuustutkimusten tuloksia. Raportissa tarkastellaan
myös toimenpiteiden toteutunutta kohdentamista työttömien eri ryhmiin, ja taus-
talla olevaa työttömyyden, erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden, rakennetta. Jos
työttömyys alenee ennakoidusti ja toimenpiteiden iän ja koulutuksen mukainen
kohtaanto säilyy kuta kuinkin ennallaan, toimenpiteiden määrällinen tarve vähe-
nee selvästi. Niiden laajuutta ja sisältöä koskevissa päätöksissä tulisi kuitenkin
varautua siihen, että samalla kun työnhakija-asiakkaat ikääntyvät, aktiivisen työ-
voimapolitiikan rakennepoliittinen tehtävä vahvistunee. Työvoimakoulutuksen
tarvetta ylläpitää pyrkimys parantaa työvoiman tarjonnan ja kysynnän kohtaantoa.
Toimenpiteiden kohdentaminen muutoin heikosti työllistyville alentaa rakenne-
työttömyyttä ja edesauttaa sosiaalipoliittisten tavoitteiden saavuttamista. Se pie-
nentää myös ns. työmarkkinavuotojen kielteisiä vaikutuksia.

Asiasanat: työvoimapolitiikka, työttömyys, tukityö, työvoimakoulutus

Abstract: Active labour market policy has motivations that are related to stabili-
sation, structural adjustment and social goals. In practice labour market policy
consists of numerous activities. In order to get an overview of this area, this study
describes the history of active labour market policy, the current measures and
their goals and the results of the evaluation studies. The report also analyses how
the measures are targeted to different types of the unemployed, and the structure
of unemployment, especially long-term unemployment. If unemployment de-
creases as expected and the incidence of the measures is roughly kept at its cur-
rent level, the number of measures is going to diminish. The decisions related to
the volume and the choice of the measures are also influenced by the ageing la-
bour force and the growing need for structural adjustment. The need for labour
market training is maintained by the aim to reduce the mismatch between labour
demand and supply. Better targeting of measures for those with low employment
probabilities reduces structural unemployment and helps to achieve the social
goals. It also reduces the negative side-effects of the measures.

Key words: active labour market policy, unemployment, job subsidy pro-
grammes, labour market training





Esipuhe

Julkisen sektorin toimenpiteet työllisyyden parantamiseksi ja työttömyyden alen-
tamiseksi ovat viime vuosina olleet keskeisesti esillä VATT:n tutkimustoiminnas-
sa. Työvoimakoulutukseen, tukityöhön, työharjoitteluun ja muihin työvoima-
poliittisiin  toimenpiteisiin  on viime  vuosina osallistunut keskimäärin  noin
100 000 henkilöä vuosittain. Samalla ns. aktivointiaste (aktiivitoimet/rekis-
teröity työttömyys) on ollut noin 30 prosenttia.  Kysymys on merkittävästä poli-
tiikkkalohosta sekä työmarkkinoiden toiminnan että julkisen talouden kannalta.

Suhteellisen korkealla tasolla pysyttelevä työttömyys ja työttömyyden rakenteel-
listen piirteiden korostuminen pitävät toimenpiteiden määrän korkeana ja vali-
koiman laajana tulevaisuudessakin. Tämä merkitsee sitä, että aihepiiri on tärkeä
myös työmarkkinatutkimukselle.

Toimenpiteille on asetettu niin suhdanne-, rakenne- kuin sosiaalipoliittisiakin
tavoitteita. Niiden avulla vaikutetaan työvoiman tarjontaan, kysyntään sekä työn-
hakijoiden ja avoimien työpaikkojen kohtaamiseen. Työvoimapolitiikan tavoittei-
den ja keinojen monimuotoisuuden vuoksi työvoimapolitiikan vaikuttavuuden
arviointi on vaikeaa. Se on kuitenkin välttämätöntä, jotta toimenpiteiden oikealle
mitoitukselle ja kohdentamiselle saadaan kestävät perusteet.

Käsillä olevassa raportissa pyritään valottamaan aktiivisen työvoimapolitiikan
tulevaan kehitykseen liittyviä tekijöitä. Tutkimus on toteutettu Euroopan sosiaali-
rahaston (ESR) tavoite 4-ohjelman työelämän muutosten ja koulutustarpeiden
ennakointihankkeena (toimenpidekokonaisuus 4.1.1). Hankkeen rahoituksesta
ovat vastanneet Euroopan sosiaalirahasto, työministeriö ja VATT.

Kiitämme tutkimuksen seurantaryhmää arvokkaista kommenteista. Seurantaryh-
mään ovat kuuluneet professori Kari Hämäläinen Helsingin kauppakorkeakou-
lusta sekä työministeriöstä neuvotteleva virkamies Matti Sihto, projektipäällikkö
Maija-Leena Uimonen ja ESR-koordinaattori Kimmo Heinonen.

Helsingissä 18. huhtikuuta 2001

Reino Hjerppe
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1 Johdanto

Käsitys siitä, mihin aktiivisella työvoimapolitiikalla pyritään, on muuttunut vuo-
sikymmenten aikana. Tämä muutos on heijastunut toimenpiteiden määrään ja
luonteeseen sekä toimenpiteiden kohdentamisen periaatteisiin. Politiikan vaikut-
tavuus puolestaan riippuu toimenpiteistä ja niiden kohdentamisesta. Tämän
”monitavoitteisuuden” ja pitkän aikavälin kehityslinjan ymmärtäminen on tärkeää
arvioitaessa sitä, millaiset toimenpiteet ovat tulevaisuudessa mahdollisia ja to-
dennäköisiä. Suurten kehityslinjojen ohella on tärkeää ottaa huomioon se, että
kaikki työttömät eivät ole samanlaisia ja kaikki toimenpiteet eivät ole yhtä tehok-
kaita kaikkien kohdalla.

Tässä raportissa tarkastellaan Suomessa tehtyjen aktiivisen työvoimapolitiikan
vaikuttavuustutkimusten tuloksia ja arvioidaan miten niitä voidaan käyttää hyväk-
si ennakoitaessa tulevia toimenpidetarpeita. Tässä ennakoinnissa käytetään hy-
väksi myös väestön ikä- ja koulutusrakenteen odotettavissa olevia muutoksia.

Raportin rakenne on seuraavanlainen. Luvuissa 2–4 tarkastellaan lyhyesti toi-
menpiteiden tavoitteita ja mahdollisia vaikutuksia sekä aktiivisen työvoimapoli-
tiikan historiaa ja nykyistä keinovalikoimaa. Luvussa 5 arvioidaan työvoima-
poliittisten toimenpiteiden vaikuttavuutta olemassa olevan tutkimustiedon valos-
sa. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, mitä tiedetään toimenpiteiden vaikutta-
vuudesta eri ikäisten ja eri koulutustaustan omaavien työttömien työllistymiseen.
Työttömyyden rakenteen kehitystä tarkastellaan luvussa 6. Luvussa 7 kuvataan
toimenpiteiden kohdentumista työttömien eri ryhmiin ja esitetään arvioita aktiivi-
sen työvoimapolitiikan toimenpiteiden määrällisestä ja rakenteellisesta tarpeesta
tulevaisuudessa. Johtopäätökset esitetään luvussa 8.
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2 Työvoimapoliittisten toimenpiteiden tavoitteet ja
mahdolliset vaikutukset

Työvoimapolitiikalla katsotaan olevan kolmenlaisia tehtäviä: suhdannepoliittinen,
rakennepoliittinen ja jako- eli sosiaalipoliittinen tehtävä (Skog ja Räisänen 1997).
Työvoimapolitiikan tulisi tukea suhdannevaihteluista aiheutuvien ongelmien lie-
ventämistä mm. vahvistamalla työvoiman kysyntää laskusuhdanteessa ja poista-
malla rekrytointivaikeuksia ja siten palkkainflaatiopaineita noususuhdanteessa.
Toimenpiteiden painotus olisi siten erilainen eri suhdannevaiheissa. Rakennepo-
liittista tehtävää työvoimapolitiikka toteuttaa helpottaessaan työmarkkinaliikku-
vuutta ja parantaessaan työvoiman kysynnän ja tarjonnan laadullista yhteen-
sopivuutta. Jakopolitiikka toteutuu työttömyyden aikaisen toimeentuloturvan
muodossa ja toimenpiteissä, joilla parannetaan heikoimpien ryhmien asemaa
työmarkkinoilla.

Tämänkaltainen määrittely sisällyttää työvoimapolitiikkaan sekä aktiivisen että
passiivisen työvoimapolitiikan. Passiivisilla toimenpiteillä tarkoitetaan tällöin
OECD:n käyttämän terminologian mukaisesti työttömien toimeentulon turvaami-
seen tähtääviä toimia. Aktiivisilla toimenpiteillä puolestaan tarkoitetaan toimen-
piteitä, joilla pyritään parantamaan työttömien työllistymisedellytyksiä. Nämä
voidaan jakaa kolmeen ryhmään sen mukaan, mihin niillä pyritään ensisijaisesti
vaikuttamaan. Työnvälityksellä ja muilla neuvontapalveluilla pyritään helpotta-
maan työnhakijoiden ja avoimien työpaikkojen kohtaamista. Työvoimakoulutuk-
sella pyritään vaikuttamaan työvoiman tarjontaan. Työllistämistoimilla puoles-
taan pyritään luomaan suoraan tai välillisesti työpaikkoja työttömille tai heidän
erityisryhmilleen (Calmfors ym. 2000).

Työvoimapolitiikan tavoitteiden ja keinojen monimuotoisuuden vuoksi työvoi-
mapolitiikan vaikuttavuuden arviointi on vaikeaa. Vaikka tavoitteet pelkistettäi-
siin korkean työllisyyden ja alhaisen työttömyyden tavoittelemiseksi, ei näiden
tavoitteiden ja keinovalikoiman yhdistäminen ole yksinkertaista. Työvoimapoli-
tiikka vaikuttaa yksilöiden työmarkkina-aseman muutosten kautta ja esimerkiksi
jonkun yksilön työmarkkina-aseman paraneminen voi tapahtua jonkun toisen
kustannuksella. Tämän vuoksi vaikutusarvioissa pitäisi välittömien tavoitteiden
ohella ottaa huomioon mahdolliset sivuvaikutukset.

Kokonaistaloudellisten vaikutusarvioiden yleisenä kehikkona käytetään usein
työllisyyden määräytymisen ja palkanmuodostuksen teoriaa. Tässä kehikossa
yritysten työvoiman kysyntä on sitä suurempaa, mitä alhaisempi on reaalipalkka-
taso. Toisaalta työllisyyden paraneminen johtaa palkkavaatimusten ja reaalipalk-
kojen kasvuun. Tähän teoriakehikkoon voidaan istuttaa työmarkkinoiden virrat:
irtisanomiset, avoimia työpaikkoja koskevat ilmoitukset, työnhaut ja työpaikan
saannit. Kun työvoimapolitiikalla vaikutetaan työmarkkinavirtoihin, vaikutetaan
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myös kokonaistyöllisyyteen ja palkanmuodostukseen. Calmfors ym. (2000) ovat
havainnollistaneet työvoimapolitiikan vaikutusarvioiden lähtökohtia tässä kehi-
kossa. He ovat ryhmitelleet aktiivisen työvoimapolitiikan mahdolliset vaikutukset
kuuteen ryhmään:

• vaikutukset avoimien työpaikkojen ja työnhakijoiden ”kohtaamisprosessiin”
(matching)

• vaikutukset kilpailuun työmarkkinoilla

• syrjäytymisvaikutukset

• vaikutukset palkanmuodostukseen sitä kautta, että työttömien hyvinvointi muuttuu

• vaikutukset tuottavuuteen

• vaikutukset toimialarakenteeseen

Tietyn toimenpiteen suoria vaikutuksia näihin kohteisiin ei voida ennalta arvioi-
da. Esimerkiksi työnhakukoulutus todennäköisesti nopeuttaa avoimien työpaik-
kojen täyttymistä ja siten tehostaa työmarkkinoiden toimintaa. Työnhakukoulutus
sinänsä kuitenkin vaikuttaa päinvastoin, jos hakijat eivät ole koulutusaikana aktii-
visia työnetsijöitä. Pitemmällä aikavälillä työttömien työnhaun aktivoituminen
kuitenkin lisää tehokasta työvoiman tarjontaa. Samalla se lisää kilpailua työpai-
koista. Kun työllisyyttä mitataan työllisten osuutena työvoimasta, voidaan työ-
voiman tarjontaa lisäävien toimenpiteiden vaikutuksia havainnollistaa palkka-
työllisyyskehikossa kuvion 1 osoittamalla tavalla.

Kuvio 1.          Työvoiman tarjontaa lisäävien toimenpiteiden ennakoitu vaikutus

                           

palkanasetanta

työllisyyden 
määräytyminen

Työllisten osuus työvoimasta

Reaali-
palkka

                                     Lähde: Calmfors ym. 2000.
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Kun työvoiman tarjonta kasvaa, mutta työpaikkojen määrä pysyy aluksi ennal-
laan, työllisten osuus työvoimasta pienenee. Työttömien todennäköisyys löytää
työtä tietyllä palkalla pienenee ja työllisyyskäyrä siirtyy vasemmalle. Uusi tasa-
paino löytyy alemmalla reaalipalkkatasolla. Myös työllisten osuus työvoimasta
on pienempi, vaikka työllisten lukumäärä onkin voinut kasvaa. Työvoimapoliitti-
silla toimenpiteillä onkin usein eri suuntiin meneviä vaikutuksia ja nettovaiku-
tusta kokonaistyöllisyyteen tai palkanmuodostukseen on vaikea arvioida ilman
perusteellisia selvityksiä.

Käytännön työvoimapolitiikka koostuu usein suuresta joukosta yksittäisiä toi-
menpiteitä, joita voidaan eri perustein ryhmitellä laajemmiksi kokonaisuuksiksi.
Toimenpiteiden koostumus ja laajuus on vuosien kuluessa muuttunut ja esimer-
kiksi ajallisen vertailun tekeminen toimenpiteiden vaikutuksista on usein vaikeaa.
Oheinen taulukko antaa kuvan nyt käytössä olevasta toimenpidevalikoimasta.
Siihen on koottu vuosina 1998 ja 1999 käytössä olleet koulutus- ja työllistämis-
toimenpiteet. Taulukon antama kuvakin on varsin karkea, koska työvoimapoliitti-
nen koulutus pitää sisällään hyvin erilaisia koulutusohjelmia. Lisäksi taulukon
ulkopuolelle jäävät ”normaalit” työvoimapalvelut eli työnvälitys, ammatinvalin-
nanohjaus, liikkuvuuden edistäminen ja vastaavat toimenpiteet.

Taulukko 1. Työvoimapoliittisten toimenpiteiden piirissä olleet henkilöt kes-
kimäärin vuosina 1998 ja 1999

Toimenpide 1998 1999
Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus 32 800 27 850
Työharjoittelu työmarkkinatuella 10 250 10 100
Tavoitteen 3 mukaiset ESR-hankkeet 14 600 13 700
Vuorotteluvapaa 3 950 4 600
Työllisyysperusteiset investoinnit 2 400 750
Euroopan aluekehitysrahaston työllisyysper.
investoinnit

300 300

Palkkaperusteiset työllistämistoimet 51 350 45 150
- valtion työllistäminen 7 700 5 650
- kuntien työllistäminen 19 000 15 500
- yksityisen sektorin työllistäminen 24 650 23 700

-- työllistämistuki 5 850 3 550
-- yhdistelmätuki 2 600 7 250
-- yrittäjätuki 1 950 1 600
-- työharjoittelu 1 200 800
-- osa-aikatuki 7 050 6 000
-- oppisopimustuki 6 000 4 800

Yhteensä 115 650 102 500
  Lähde. Työllisyyskertomus vuodelta 1999.
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Työvoimapolitiikka sisältää siis varsinaisten työvoimapalvelujen lisäksi laajan
aikuiskoulutustarjonnan ja monipuolisen kokoelman työllistämistoimia. Nämä
ovat osin suoraa määräaikaista työllistämistä valtion ja kuntien tehtäviin, osallis-
tumista erilaisten investointi- tai muiden määräaikaishankkeiden toteuttamiseen,
pienen korvauksen varassa tapahtuvaa työskentelyä järjestöissä ja muissa ns.
kolmannen sektorin tehtävissä tai harjoittelijana yrityksissä sekä varsinaisia työl-
listämistukia yksityisen sektorin palkansaajaksi määräaikaiseen tai pysyvämpään
työsuhteeseen tai tukea yrittäjäksi ryhtyville. Ennen kuin tarkastellaan toimenpi-
teiden vaikutuksista tehtyjä arvioita on hyvä luoda yleiskatsaus aktiivisen työ-
voimapolitiikan kehitykseen ja nykypainotuksiin Suomessa.
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3 Työvoimapolitiikan historiaa

Suomen työvoimapolitiikka on kehittynyt nykymuotoonsa Ruotsissa ideoidun ja
OECD-järjestön piirissä 1960-luvulta lähtien kehitetyn aktiivisen työvoimapoli-
tiikan periaatteiden pohjalta. Työvoimapolitiikan kehitykseen on toisaalta vai-
kuttanut Suomen perustuslaissa ilmaistun ”työn oikeuden” käytännön tulkinta.
Konkreettisissa toimenpiteissä on välillä aktiivisen työvoimapolitiikan hengessä
korostettu työvoimapolitiikan merkitystä työvoimavarojen kehittäjänä ja raken-
nemuutoksen edistäjänä, välillä on korostunut työttömien työllistäminen ja heidän
subjektiivinen oikeutensa saada työtä viime kädessä julkisen sektorin järjestämien
työpaikkojen avulla.

Työvoimapolitiikan kehitykseen on vaikuttanut suuresti myös työttömyyden ai-
kaisen toimeentuloturvan kehitys. Sen saantiin liittyy työvoimapoliittisia ehtoja,
kuten työmarkkinoiden käytettävissä olo eli valmius tarjolla olevan työn vastaan-
ottamiseen. Toisaalta toimeentuloturvan ehdot ja turvan taso vaikuttavat työttö-
mien työnhakukäyttäytymiseen ja halukkuuteen osallistua työn saantia edistäviin
toimenpiteisiin. Aktiivisen työvoimapolitiikan kehitystä ei voikaan tarkastella
ottamatta huomioon ns. passiivista työvoimapolitiikkaa eli työttömien toimeen-
tulon turvaamiseen liittyviä toimenpiteitä.

Nykymuotoinen työttömyys on teollistumisen ja kaupungistumisen mukana tullut
ilmiö. Nämä prosessit vauhdittuivat, kun muutto- ja elinkeinovapaus toteutettiin
1860-1870-luvulla. Työttömyyden torjuminen ja sen epäkohtien lievittäminen
katsottiin aluksi kunnalliseksi, köyhäinhoidon toimialaan kuuluvaksi tehtäväksi
(Uotila ja Uusitalo 1984). Työvoimapolitiikan esivaiheeksi voidaan katsoa kau-
punkien hätäaputyöt, jotka alkoivat 1880-luvulla. Talvityöttömyyden torjumiseksi
järjestettiin myös opintokursseja jo 1900-luvun alussa. Tukityöllistämisen ja työ-
voimakoulutuksen esiasteet otettiin siten käyttöön jo varhain. Työttömien toi-
meentuloturva hoidettiin aluksi lähinnä köyhäinhoidon kautta. Vapaaehtoisia
työttömyyskassoja alkoi kuitenkin myös syntyä ja näitä koskeva laki annettiin
vuonna 1934.

Jokatalvista työnpuutetta ei aikaisemmin pidetty työttömyytenä, vaan normaaliin
vuoden kiertoon kuuluvana ilmiönä. Kaupungeissa tämä asenne väistyi 1930-
luvulla ja maaseudulla vasta 1950- ja 1960-luvulla (Kalela 1989). Työvoimapoli-
tiikan keskeinen keino olivat pitkään talvikauden työllisyystyömaat, jotka olivat
usein tietyömaita. Työvoimapolitiikka oli siinä mielessä tehokasta, että työllistä-
mättä jääneitä työttömiä oli vähän. Esimerkiksi 1950-luvulla työttömänä oli
yleensä keskimäärin muutama tuhat henkilöä, mutta työllistettynä moninkertainen
määrä. Vuosikymmenen vaikein työttömyystalvi oli 1958/59, jolloin työttömiä oli
enimmillään 19 000 ja työllistettyjä 80 000 henkilöä (Kuusi 1961).
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Nykymuotoinen työvoimapolitiikka alkoi kehittyä 1960-luvulle tultaessa. Työn-
välityslaki säädettiin vuonna 1959 ja työnvälitys siirtyi kunnilta valtiolle vuoden
1961 alusta. Työttömyysturvan kattavuus parani, kun vuonna 1960 otettiin käyt-
töön työttömyyskorvaukset. Näin myös kassoihin kuulumattomat pääsivät tietyin
edellytyksin turvan piiriin.

Valtion työvirastojen ja kuntien rooli työllisyyspolitiikassa säilyi kuitenkin kes-
keisenä vielä 1970-luvun alkuun asti. Vasta vuoden 1972 alusta voimaantullut
työllisyyslaki poisti kunnilta pakkotyöllistämisen. Siihen asti kunnilla oli ollut
velvollisuus sijoittaa tietty määrä työntekijöitä omiin töihinsä työttömyyskausina
(Peltomäki 1972). Samassa yhteydessä parannettiin työttömyysturvan tasoa
etuuksia korottamalla ja poistamalla työttömyyskorvauksen 120 päivän enim-
mäisaika kalenterivuoden aikana (Kettunen 1996).

Kuusikymmentä luvulta lähtien työvoimapolitiikassa on korostettu välittömän
työllistämisen rinnalla erilaisia ohjaus-, neuvonta ja koulutustoimenpiteitä, joilla
pyritään kehittämään työvoimavaroja ja parantamaan työvoiman kysynnän ja
tarjonnan yhteensopivuutta. Tämänkaltaista työvoimapolitiikkaa suositteli myös
OECD vuonna 1964 ensimmäisessä aktiivista työvoimapolitiikkaa koskevassa
suosituksessaan. Työvoimapolitiikan tuli edistää taloudellista kasvua ja helpottaa
inflaation torjuntaa tehostamalla työvoiman allokoitumista taantuvilta aloilta ja
alueilta kasvaville (Lönnroth 1991).

Aktiivisen työvoimapolitiikan puolesta puhujana voidaan pitää myös Pekka
Kuusta (1961), joka 60-luvun sosiaalipolitiikkaa hahmotellessaan kritisoi voi-
makkaasti harjoitettua lapiolinjaa työvoimapolitiikassa. Hän katsoi sinänsä tulok-
sekkaan työllistämispolitiikan merkinneen työvoimapolitiikan kohtalokasta
irrottamista yleisestä talouspolitiikasta. Tämä on vaikeuttanut myös yleisen ta-
louspolitiikan harjoittamista. Vuosien 1957-59 talouspolitiikkaa hän arvioi: ”Jos
työllisyyspolitiikan nimissä miestä lyödään lapionvarteen vuosien 1957-59 tah-
dissa, moisen menon aikana ei ole juuri odotettavissa valtiovallan taholta ekspan-
siivista talouspolitiikkaa. Voimakas ja iskukykyinen työllisyyspolitiikkamme on
halvaannuttanut koordinoimattoman ja haparoivan talouspolitiikkamme.”

Lapiolinjassa tiivistyykin hyvin aktiivisen työvoimapolitiikan tavoitteiden ja kei-
nojen ristiriita. Käytännössä tämä politiikka merkitsi sitä, että työttömät sidottiin
kausi- tai suhdanneluontoisen työttömyyden kohdatessa tuottamattomiin töihin
kotiseudulleen, kun vaihtoehtona olisi voinut olla hakeutuminen pysyviin työ-
paikkoihin kasvaville aloille. Matti Sihto (1996) on kuvannut perusteellisesti ak-
tiivisen työvoimapolitiikan kehitystä ja sudenkuoppia.

Työvoimavarojen ohjaus- ja muut tavoitteet ovat myöhemminkin aika ajoin jou-
tuneet ristiriitaan. Työvoiman liikkuvuuden edistämistä on ollut vaikea sovittaa
aluepolitiikan tavoitteisiin. Työttömillä on ollut ns. ammattisuoja ja kotipaikka-
kuntasuoja eli he ovat voineet odotella jonkin aikaa oman alansa työpaikkojen
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avautumista kotiseudullaan. Ristiriitoja on yritetty lievittää sekä työttömyystur-
van saantiehtoja muuttamalla että työvoimapalvelun periaatteita ja toimenpidear-
senaalia kehittämällä.

Työvoimapolitiikan kehitykseen 1970-luvulla vaikutti ensimmäisen öljykriisin
seurauksena nopeasti kohonnut työttömyys. OECD antoi vuonna 1976 yleistä
työllisyys- ja työvoimapolitiikkaa koskevan suosituksen, jossa korostettiin työ-
voiman kysynnän merkitystä. Talouspolitiikassa tämä merkitsi pyrkimystä elvyt-
tävään strategiaan. Aktiivisessa työvoimapolitiikassa tätä strategiaa voitiin tukea
tukityöllistämisen kaltaisilla tilapäisiksi tarkoitetuilla toimenpiteillä. Suomessakin
otettiin 1970-luvun lopulla käyttöön uusia työllistämistukia eri kohderyhmille ja
lisättiin työllisyysmäärärahoja, joiden turvin toteutettiin eri hallinnonaloilla in-
vestointeja.

Työvoimapolitiikka kehittyi 1980-luvulle tultaessa melkoiseksi ryteiköksi. Yleis-
periaatteet ja tavoitteet sisältävän työllisyyslain ohella sitä ohjasivat eri toimen-
piteitä koskevat lait, asetukset, hallinnolliset ohjeet ja erityisesti määrärahojen
jakopäätökset. Valtiontilintarkastajat totesivat vuoden 1979 kertomuksessaan, että
”työvoimaministeriön hallinnonalalle osoitetut viime vuosina voimakkaasti kas-
vaneet valtionavut työttömyyden lievittämiseen sekä sijoitusmenot työllisyyden
turvaamiseksi ovat merkittävästi parantaneet työllisyyttä, mutta samalla vaaranta-
neet eräiden hallinnonalojen suunnitelmallisen kehittämisen.” Tilintarkastajat
edellyttivät, että työllisyyslain kokonaisuudistuksen yhteydessä työnjakoa sel-
kiytetään.

Uusi työllisyyslaki tuli voimaan vuoden 1988 alussa. Uudistuksella haluttiin yh-
täältä tehostaa työnvälitystoimintaa ja toisaalta vahvistaa työttömien oikeutta työn
saantiin. Käyttöön otettiin ns. velvoitetyö. Valtion velvollisuus oli järjestää tietyt
ehdot täyttäville työttömille mahdollisuus ainakin tilapäiseen työntekoon. Työn-
välitystä tehostamalla pyrittiin puolestaan estämään se, että työttömät jäisivät
odottelemaan velvoitetyöehtojen täyttymistä.

Työllisyyslain uudistus tuli voimaan laman alla. Laman aikana kävi nopeasti il-
meiseksi, ettei pitkittyvää työttömyyttä voitu torjua velvoitetyöpaikkoja järjestä-
mällä. Säädösmuutoksilla tätä lainkohtaa ensin väljennettiin ja lopulta
subjektiivisesta oikeudesta työn saantiin luovuttiin kokonaan. Työvoimapoliittis-
ten toimenpiteiden - sekä tukityöpaikkojen että työvoimakoulutuksen määrää -
kuitenkin nostettiin.

Toimenpiteiden taso nousi 1990-luvun laman seurauksena ennätyksellisen suu-
reksi. Kaikkiaan eri toimenpiteiden piirissä oli vuonna 1997 keskimäärin 123 400
henkilöä. Tämä ylittää lamaa edeltäneen työttömien työnhakijoiden määrän
20 000 henkilöllä. Tukityöllistäminen oli suurimmillaan vuonna 1994, jonka jäl-
keen sitä on pyritty vähentämään. Vuonna 1997 myös työvoimakoulutuksessa
olevien määrä kääntyi laskuun (ks. kuvio 2).
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Kuvio 2. Työvoimakoulutuksen ja tukityöllistämisen laajuus vuosina
1981–1999
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                     Lähde: Työvoimapoliittinen aikakausikirja 3/2000.

Työvoimapolitiikan ”rönsyilyyn” on vaikuttanut sekin, että työttömyysturvaa
koskeva lainsäädäntö oli pitkään hajanainen. Työttömyyskassojen jäseniä koski
oma, vuodelta 1934 periytyvä lainsäädäntö. Muilla työttömillä toimeentulo oli
kunnallisen toimeentulotuen varassa aina vuoteen 1960, jolloin heille tuli mah-
dollisuus työttömyyskorvaukseen. Vuonna 1985 lainsäädäntöä uudistettiin niin,
että työttömyyskassojen hoitama työttömyysvakuutus ja valtion työttömyyskor-
vaus saatettiin saman lain piiriin ja ne tulivat verollisiksi. Etuudet ja rahoitus
poikkesivat edelleen toisistaan vakuutusmuotoisessa ja muussa työttömyysturvas-
sa (Koistinen 1997).

Työttömyysturvalainsäädäntöä on vuoden 1985 jälkeenkin muutettu useaan ottee-
seen. Viime aikaisen keskustelun valossa merkittävä muutos tehtiin 1980-luvun
lopulla. Vuoden 1985 uudistuksen mukaan ansioon suhteutettu päiväraha aleni
100 työttömyyspäivän jälkeen 20 prosenttia. Vuonna 1987 tätä alenemaa lieven-
nettiin 12.5 prosenttiin ja vuonna 1989 alenema poistettiin kokonaan. Viime ai-
koina aleneman palauttamisesta on keskusteltu vilkkaasti.

Perusturvan (työttömyyskorvaus) maksamista ei vuoden 1985 laissa ollut ajalli-
sesti rajattu. Vuonna 1994 otettiin käyttöön työmarkkinatuki. Työttömyyskor-
vauksen peruspäivärahan saannille tuli nyt samanlaiset työssäoloehdot kuin
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ansiosidonnaiselle työttömyysturvalle. Molempia voi saada enintään 500 päivää
(yli 57-vuotiaat voivat kuitenkin saada ns. lisäpäiviä siihen asti kunnes täyttävät
60 vuotta), jonka jälkeen työtön siirtyy työmarkkinatuelle. Työmarkkinatuen
saantiehtoja on muutamaan kertaan muutettu. Nuorille koulutuksesta ja työhar-
joittelusta on tehty ensisijainen vaihtoehto ja kouluttamattomille nuorille työ-
markkinatuen saanti on mahdollinen vain koulutuspaikkojen puuttuessa
Työmarkkinatuki riippuu omista ja puolison tuloista. Poikkeus ovat muulta työt-
tömyysturvalta pudonneet, jotka saavat sitä tuloista riippumatta 180 päivän ajan.

Työttömyysturvan muotoutumiseen on vaikuttanut pyrkimys muuttaa työmarkki-
noiden kannustimia avoimille työmarkkinoille hakeutumista vahvistaviksi. Laman
aikana ongelmaksi alkoi muodostua se, että aktiivisiin toimenpiteisiin osallistuvat
palasivat usein työttömiksi. Toimenpiteiden merkitys työttömyysturvan työssä-
oloehdon täyttäjänä korostui. Monia työttömyyskassojen jäseniä uhkasi vakuu-
tuksen piiristä putoaminen, kun työttömyys pitkittyi. Puolen vuoden tukityö-
paikka takasi kuitenkin vakuutusmuotoisen turvan alkamisen uudelleen vanhan
työpaikan mukaisin eduin. Ansiosidonnaisen tai peruspäivärahan saannin edelly-
tyksenä olevaa työssäkäyntiehtoa on viime vuosina tiukennettu niin, että sitä on
vaikeampi uusia tukityön avulla ja päivärahan suuruus määräytyy tietyin rajoituk-
sin viimeisen työsuhteen ansioiden mukaan. Aktiivisen ja passiivisen työvoima-
politiikan yhteen kietoutuminen oli eräs taustatekijä, kun työvoimapolitiikkaa ja
työttömyysturvaa on 1990-luvulla uudistettu.

Viimeksi kulunutta kymmentä vuotta on leimannut työvoimapolitiikan aktivointi.
Työvoimapalveluja ja työttömyysturvaa koskevia säädöksiä ja käytäntöjä on
muutettu niin, että työnhakijoiden oma aktiivisuus ja ohjautuminen avoimille
työmarkkinoille korostuvat. Työvoimakoulutuksen merkitystä on pyritty lisää-
mään suhteessa tukityöllistämiseen (ks. kuvio 2). Tukityöllistämistä on kohden-
nettu vaikeasti työllistyviin. Viime vuosien työvoimapolitiikkaan kuuluvat myös
Euroopan sosiaalirahaston avulla toteutetut hankkeet. Tämän vuoksi erilaisten
paikallisten ja alueellisten projektien kirjo onkin suuri. Niiden yhteisenä piirteenä
on kuitenkin usein kohdistuminen nuoriin tai pitkäaikaistyöttömiin.

Suomen ohella myös muissa Euroopan maissa on toteutettu saman suuntaisia uu-
distuksia. OECD:n suositusten ohella työvoimapolitiikan yhdenmukaistumiseen
on vaikuttanut myös EU:n pyrkimys koordinoida jäsenmaidensa työvoimapoli-
tiikkaa. Vaikka työvoimapolitiikka kuuluu EU:ssa kansallisen päätöksenteon pii-
riin, jäsenmaat laativat yhtenäisen sisältörungon mukaisia kansallisia työvoima-
poliittisia toimintasuunnitelmia, joiden pohjalta EU:n komissio tekee yhteenve-
toja ja antaa jäsenmaille suosituksia. Myös ns. parhaiden käytäntöjen leviämistä
jäsenmaiden kesken tuetaan.
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[tarkoituksella tyhjä]
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4 Aktiivisen työvoimapolitiikan nykyisistä
kehityssuunnista

Aktiivisen työvoimapolitiikan painotukset ovat muuttuneet eri maissa saman-
suuntaisesti. Tämän hetkisiin painotuksiin on erityisesti vaikuttanut OECD:n
vuoden 1990 suositus, jossa korostettiin avoimien työmarkkinoiden ensisijai-
suutta ja työvoimapalveluiden keskeistä roolia tarjontapainotteisessa työvoima-
politiikassa. Myös 1990-luvun alun laaja tutkimushanke (ns. Jobs-study) ja sen
seurantaraportit suosituksineen ovat vaikuttaneet työvoimapolitiikan muotoutumi-
seen.

OECD (Martin, 2000b) on esittänyt kahdeksankohtaisen ohjelman työvoimapoli-
tiikan tehostamiseksi. Ensinnäkin tulisi siirtyä yhden luukun politiikkaan, jolloin
vastuu työttömyysturvan antamisesta ja toimenpiteisiin ohjaamisesta olisi samas-
sa paikassa. Toiseksi tulisi ennakoida riskiryhmät, jotka ovat vaarassa ajautua
pitkäaikaistyöttömyyteen ja kohdistaa työnhakukoulutusta nimenomaan heille.
Kolmanneksi passiivisen työttömyysturvan kausi tulisi pitää mahdollisimman
lyhyenä. Neljänneksi työttömyysturvan saannin tulisi edellyttää aktiivista työnha-
kua. Edelleen työttömien ohjausta toimenpiteille tulisi tehostaa työttömyyden
pitkittyessä ja aktiivisilla toimenpiteillä olevien tulisi jatkaa työnhakua avoimilta
työmarkkinoilta. Seitsemänneksi tulisi välttää ns. karuselliefektiä eli vuorottelua
toimenpiteiden välillä. Lopuksi ohjelmassa korostetaan markkinaehtoisuuden li-
säämistä.

Viimeaikaiset eri maille yhteiset työvoimapolitiikan kehityssuunnat voidaan esit-
tää seuraavasti (ks. Lönnroth 2000):

• Kysyntäpuolen toimenpiteistä on painopistettä siirretty tarjontapuolen toimen-
piteisiin
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tuettujen työpaikkojen luomisen sijasta
korostetaan työnhakijoiden inhimillisen pääoman vahvistamista mm. työvoi-
makoulutuksen avulla.

• Kysyntäpuolen toimenpiteissä painotetaan ”välillisiä” toimenpiteitä
Julkisten rakennushankkeiden tai massiivisten tukityöohjelmien sijasta koros-
tetaan avoimille työmarkkinoille työllistymistä esimerkiksi in work-benefits
tyyppisten tukien avulla. Julkisella ja kolmannella sektorilla käytetään yhdis-
telmätuki-tyyppisiä keinoja.

• ”Pehmeät” tarjontapuolen toimenpiteet korostuvat
Näitä ovat mm. työnhakukoulutus, henkilökohtaiset työnhakusuunnitelmat ja
vastaavat, joilla pyritään auttamaan työnhakijaa auttamaan itseään.
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• Pääpaino kohdennetuissa ja yksilöllisissä toimenpiteissä
Näin pyritään välttämään ”kuollutta painoa” eli sitä, että tukitoimien piiriin
tulee paljon henkilöitä, jotka pärjäisivät ilman niitäkin.

• Alhaalta-ylös orientaation korostuminen
Pyritään rohkaisemaan paikallistason aloitteellisuutta ja kannustamaan erilaisia
uusia palvelutuottajia

• Pyrkimys pysyvään vaikutukseen - ”polut”
Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että esimerkiksi koulutusjaksoja seuraa työ-
harjoittelu. Näin pyritään estämään työttömyyden ja toimenpiteiden vuorottelu,
mikä on usein yleinen ongelma.

• Yksilön oman vastuun esille tuominen
Yksilöitä tulisi aktivoida ottamaan vastuuta itsestään, kun julkinen valta antaa
siihen mahdollisuuden. Joissakin tapauksissa tämä voi tarkoittaa ns. work test -
käytäntöä esimerkiksi työttömyysturvassa.

• Pyrkimys puuttua ongelmiin ajoissa
Tämä on erityisesti monessa Euroopan maassa edellytys laajaksi paisuneen
pitkäaikaistyöttömyyden torjumiseksi. Toimenpiteiden tulisi tehota ennen kuin
syrjäytymiskehitys pääsee alkamaan.

Myös Suomessa työvoimapolitiikkaa on pyritty uudistamaan näiden suuntaviivo-
jen mukaan. Työministeriössä valmistui vuonna 1997 suunnitelma työvoimapo-
liittisen järjestelmän uudistamiseksi (Skog ja Räisänen 1997). Uudistuksen
pääasiallisen tarkoituksena oli edistää työmarkkinoiden toimivuutta ja estää työt-
tömien syrjäytymistä. Räisäsen (1998) mukaan uudistuksissa on viisi keskeistä
kohtaa:

Määräaikaishaastattelut
Yhdistelmätuki
Työnhakukoulutus
Työpaikkakoulutus
Työnhakijan oikeuksien ja velvollisuuksien määritteleminen

Vuoden 1998 alusta lähtien toteutetun uudistuksen keskeisen perustan muodosta-
vat työttömille järjestettävät määräaikaishaastattelut. Näillä pyritään kiinteyttä-
mään palveluprosessia ja estämään työnhakijoiden syrjäytyminen. Yhdistelmä-
tuen tarkoituksena on saada työttömyysturva osaksi aktiivista työvoimapolitiik-
kaa. Kolmas uusi elementti on lyhytkestoisen työnhakukoulutuksen järjestäminen
laajalle työttömien joukolle. Neljänneksi ehdotettiin järjestettäväksi lyhytkestoista
työpaikkakoulutusta, jota erityisesti pienyritykset voisivat käyttää. Viidentenä
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elementtinä uudistuksessa korostettiin työnhakijan oikeuksien ja velvollisuuksien
täsmällisempää määrittelemistä.

Merkittävä muutos aikaisempaan käytäntöön on, että valtion työllisyystehtäviin
sijoittamisen asemasta pitkäaikaistyöttömiä on ryhdytty sijoittamaan ns. kolman-
teen sektoriin yhdistetyllä työllistämis- ja työmarkkinatuella. Tästä toimenpiteestä
arvioidaan syntyvän säästöjä, koska yhdistelmätuki on halvempi kuin valtiolle
työllistäminen. Toisaalta työllistettyjen virtaama hidastuu, koska yhdistelmätuen
työllistämisjakso on pitempi kuin valtion työtehtävissä noudatettu puoli vuotta.

Uutena työvoimakoulutusmuotona työttömille alettiin järjestää työnhakukoulu-
tusta. Työnhakukoulutuksella tarkoitetaan lyhytkestoisia kuitenkin vähintään vii-
den päivän kursseja. Vuonna 1998 miltei jokaisen työvoimakoulutusjakson
yhteydessä järjestettiin viikon mittainen työnhakukoulutusjakso. Työvoimakou-
lutuksen lisäksi työvoimatoimistot järjestivät erillisenä ryhmäpalveluna työnha-
kukoulutusta työttömille työnhakijoille. Vuoden 1998 aikana työttömille
järjestettiin arvioiden mukaan yli 100 000 työnhakukoulutusjaksoa.

Kaikissa työvoimatoimistoissa otettiin käyttöön määräaikaishaastattelut, jotka
toteutetaan työttömyyden jatkuttua 5, 11 ja 23 kuukautta. Määräaikaishaastatte-
lujen yhteydessä otettiin käyttöön eräitä uusia käytäntöjä. Työnhakukirjan avulla
systematisoidaan aktiivista työnhakua. Työnhakusuunnitelma laaditaan ensim-
mäisen kerran 2–5 kuukauden työttömyyden jälkeen. Osaamiskartoitukset, joilla
selvitetään työnhakijan keskeiset osaamisalueet laaditaan 2–5 kuukauden työttö-
myyden kuluessa. Vuoden 1998 aikana tehtiin lähes 200 000 määräaikaishaas-
tattelua, kun niihin oikeutettuja oli kaikkiaan 300 000 henkilöä.

Työvoimapolitiikan uudistamista on tarkoitus jatkaa vuoden 2001 alussa valmis-
tuneen ehdotuksen pohjalta (Toinen aalto 2001). Sen mukaan työvoimapolitiikan
uudistamista tulisi jatkaa niin, että sen ja talouspolitiikan vuorovaikutus vahvis-
tuisi. Työvoimapolitiikan tulisi pitää työmarkkinoiden dynamiikka korkealla ta-
solla, toimenpiteiden tulisi painottua ennalta ehkäisyyn ja voimavaroja tulisi
suunnata erityisesti osaamisen kohottamiseen ja työvoiman saatavuuden turvaa-
miseen.

Ehdotuksen mukaan työvoimapalvelujen kehittämisessä hyödynnettäisiin myös
hallinnon ulkopuolisia toimijoita. Esimerkiksi työpaikkojen hakemisessa pitkäai-
kaistyöttömille voidaan käyttää hyväksi järjestöjä ja vastaavia. Sekä työnantaja-
että työnhakijapalveluja eriytetään asiakkaan tarpeiden mukaan (sopimusasiakas-
suhde ym.). Asiakasrakenteen erilaisuus maan eri osissa tulisi ottaa huomioon
käytännön toimissa.

Uudistuksen aikaisemmissa vaiheissa omaksuttuja käytäntöjä ehdotetaan kehitet-
täväksi niin, että erillisistä työnhakukirjoista luovutaan, mutta parannetaan työn-
hakusuunnitelman valmistelua ja toteutusta. Samoin kehitetään osaamis-
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kartoituksia. Ylipäänsä palveluprosessissa pyritään parantamaan asiakkaiden yk-
silöllistä palvelua. Tämä koskee myös työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin osal-
listumista, joiden kestojen tulisi voida vaihdella yksilöllisesti.

Toimenpiteitä tulisi ehdotuksen mukaan suunnata kevyisiin, lyhytkestoisiin ja
kustannuksiltaan edullisiin. Esimerkiksi työharjoittelua työvoimapolitiikan keino-
valikoimassa pitäisi lisätä. Työllistämistuen käyttöä ehdotetaan helpotettavan
poistamalla koulutussuunnitelmaa koskeva ehto sen saannilta. Yhdistelmätukea
esitetään myönnettäväksi nykyistä pitemmäksi aikaa, enintään kahdeksi vuodeksi.
Ensimmäisen vuoden ajalta maksettaisiin nykyisen suuruinen tuki, seuraavien 12
kuukauden ajalta pelkkä työmarkkinatuki. Yritykseltä ei edellytettäisi toistaiseksi
voimassa olevaa työsopimusta yhdistelmätuella työllistettäessä.

Työvoimapolitiikan nykyisissä painotuksissa voidaan havaita kaksi peruslinjaa.
Ensinnäkin työvoimapalveluissa korostetaan yksilöllisen asiakassuhteen synty-
mistä ja työnhakijoiden oman aktiivisuuden herättämistä, ylläpitoa ja vahvista-
mista. Tähän painotukseen sopii myös paikallisen aloitteellisuuden ja alueellisen
kumppanuuden korostaminen työllisyyspolitiikassa. Näin pyritään yhdistämään
elinkeino-, työllisyys- ja koulutuspoliittisten viranomaisten sekä kolmannen sek-
torin voimavaroja työllisyyden edistämiseksi. Toiseksi toimenpiteiden kohdenta-
misessa pyritään pitkäaikais-työttömyyden ehkäisyyn ja katkaisemiseen. Tämä on
myös EU:n työvoimapoliittisten toimintasuunnitelmien korostama toimintalinja.
Pitkittyvästä työttömyydestä kärsiville tulisi tarjota mahdollisuus ”uuteen al-
kuun”. Työvoimapoliittisten toimenpiteiden avulla heidät tulisi saada uudelle
uralle avoimilla työmarkkinoilla.
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5 Aktiivisten työvoimapoliittisten toimenpiteiden
vaikuttavuus

5.1 Työvoimapolitiikan makrotason vaikutukset

Kokonaistaloudellisella tasolla on tutkittu sekä passiivisen että aktiivisen työvoi-
mapolitiikan vaikutuksia palkanmuodostukseen ja kokonaistyöllisyyteen. Sekä
kansainvälisesti että Suomessa pääpaino on ollut työttömyysavustusten kaltaisten
passiiviseen työvoimapolitiikkaan luettujen toimenpiteiden vaikutusten tutkimi-
sessa (esimerkiksi Holmlund, 1998). Kiinnostuksen kohteena on yleensä ollut
työttömyysturvan vaikutus työvoiman tarjontaan sekä palkanmuodostukseen ja
sitä kautta työllisyyteen.

Arvioitaessa aktiivisen työvoimapolitiikan vaikutuksia makrotaloudellisen lähes-
tymistavan etuna on, että näin voidaan selvittää toimenpiteiden vaikutus koko-
naistyöllisyyteen. Vaikka tietyllä toimenpiteellä olisi yksilön työllistymistä
edistävä vaikutus, toimenpiteen vaikutus koko talouden tasolla voi olla erilainen.
Makrotutkimuksessa pyritään ottamaan huomioon työmarkkinavuodot, jotka vä-
hentävät toimenpiteiden työllisyysvaikutuksia kokonaistasolla.

Työmarkkinavuoto voi syntyä siitä, että toimenpiteen kohteena ollut olisi työllis-
tynyt ilman aktiivista toimenpidettäkin (deadweight loss). Toimenpiteeseen osal-
listuminen voi myös heikentää siihen osallistumattomien työllistymis-
mahdollisuuksia (syrjäyttämis- tai substituutiovaikutus). Toimenpiteiden koh-
dentamisella esimerkiksi pitkäaikaistyöttömiin voidaan vähentää toimenpiteiden
kielteisiä ulkoisvaikutuksia. Työmarkkinavuodot pienenevät, koska työmarkki-
noilta syrjäytymässä olevat tuskin saisivat työpaikkaa ilman tukea. Näin ollen
toimenpiteiden kohdentamista voidaan perustella sekä sosiaalisella oikeudenmu-
kaisuudella että kustannustehokkuudella.

Makrotason tutkimuksissa pyritään arvioimaan toimenpiteen kokonaisvaikutusta
työllisyyteen tai työttömyyteen estimoimalla em. työmarkkinavuodot. Tämä lä-
hestymistapa soveltuu parhaiten toimenpiteille, joiden tarkoituksena on edistää
työpaikkojen syntymistä yksityiselle sektorille. Työvoimahallinnon järjestämät
tukityöjaksot ovat siten periaatteessa hyvä tutkimuskohde makrotason menetel-
mille.

Aktiivisen työvoimapolitiikan tavoitteena on parantaa työllisyyttä, edistää työ-
markkinoiden toimintaa ja tukea työvoimavarojen määrällistä ja laadullista kas-
vua. Tukityöllistämisen ja työvoimakoulutuksen makrotason tavoitteet eroavat
jonkin verran toisistaan. Tukityöllistämisen avulla pyritään esimerkiksi tasaamaan
suhdanteita ja kaventamaan alueellisia työttömyyseroja. Työvoimakoulutuksen
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tarkoituksena on nostaa työttömien osaamista ja poistaa työvoimapulaa. Työvoi-
makoulutuksen avulla pyritään myös edistämään työvoiman liikkuvuutta.

Aktiivisten toimenpiteiden makrovaikutusten arvioimisen lähtökohtana ovat nii-
den vaikutukset tasapainotyöllisyyteen ja –työttömyyteen. Mikäli ne parantavat
työvoiman kysynnän ja tarjonnan sopeutumista ja alentavat talouden inflaatiopai-
neita, ne pienentävät tasapainotyöttömyyttä. Tasapainovaikutukset kuitenkin riip-
puvat monista keskenään ristiriitaisista tekijöistä. Esimerkiksi työttömyyden
alentamistavoite ja syrjäytymisen estämistavoite voivat olla ristiriidassa keske-
nään. Vaikka toimenpide parantaisi työttömien edellytyksiä työllistyä ja estäisi
heitä syrjäytymästä voi vaikutus kokonaistyöllisyyteen olla olematon johtuen
työmarkkinavuodoista.

Aktiivisen työvoimapolitiikan makrovaikutuksia koskevia tutkimuksia on tehty
Suomessa vähän. Hämäläisen (1998) kartoituksen mukaan eniten on tehty tutki-
muksia aktiivisen työvoimapolitiikan ja palkkainflaation välisestä suhteesta. Tut-
kimuksissa on yleensä saatu tuloksia, joiden mukaan aktiiviset toimenpiteet eivät
lisää palkkapainetta (ks. esim. Eriksson, Suvanto ja Vartia 1990). Aktiivisen työ-
voimapolitiikan vaikutus palkanmuodostukseen on tutkimusten mukaan kuitenkin
ollut pieni. Tuoreita Suomea koskevia tutkimuksia ei ole käytettävissä.

Aktiivisen työvoimapolitiikan kohtaantovaikutuksia on tutkittu työllistymisfunk-
tion avulla, jolla selitetään poistumavirtaa työttömyydestä työllisyyteen (ks esim.
Eriksson ja Pehkonen 1995, Rantala 1995). Toimenpiteiden on havaittu kasvatta-
van poistumavirtaa työttömyydestä ja parantavan työmarkkinoiden toimivuutta
(avoimien työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaamista). Tämä on puolestaan kas-
vattanut työvoiman kysyntää alentuneiden rekrytointikustannusten kautta. Vai-
kutus työvoiman kysyntään on melko pieni. Aktiivinen työvoimapolitiikka
kuitenkin myös vaikuttaa epäsuorasti työn kysyntään palkanmuodostuksen kautta.

Aktiivisten toimenpiteiden tehokkuus laskee, jos toimenpiteisiin osallistujat syr-
jäyttävät muita työmarkkinoilla. Tutkimustulosten mukaan näin myös etenkin
lyhyellä aikavälillä tapahtuu (ks. Pehkonen 1997). Pitkällä aikavälillä vaikutuksia
on vaikeampi arvioida, koska toimenpiteiden vaikutuksia kaikista muista teki-
jöistä on vaikeampi erottaa.

Toimenpiteiden substituutio- ja syrjäyttämisvaikutuksia on ekonometristen tutki-
musten lisäksi selvitetty myös kyselytutkimuksilla. Toimenpiteeseen osallistujalta
ja työnantajalta (tai työnvälittäjältä) on tällöin tiedusteltu arviota seuraavista: 1)
olisiko osallistujalle osoitettu työ tullut tehtyä jonkun muun toimesta? 2) Olisiko
toimenpiteeseen osoitettu henkilö työllistynyt ilman osoitusta? Kyselytutkimuk-
sen ongelmana on, että toimenpiteeseen osallistujilla ja työnantajilla ei voi olla
selvää käsitystä ainakaan muiden työpaikkojen työllisyystilanteesta.
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Myös toimenpiteiden suorat työttömyysvaikutukset on makrotason tutkimuksissa
arvioitu melko vähäisiksi (ks. esim. Pehkonen 1994, Eriksson ja Pehkonen 1995).
Tutkimusten perusteella aktiivisilla toimenpiteillä voidaan hiukan alentaa sekä
pitkäaikaistyöttömyyttä että kokonaistyöttömyyttä. Ylipäänsä aktiivisilla toimen-
piteillä on havaittu olevan myönteisiä joskin heikkoja vaikutuksia. Sama pätee
myös muissa maissa tehtyihin aktiivisten toimenpiteiden vaikutuksia selvittänei-
siin tutkimuksiin.

Aktiivisten toimenpiteiden vaikutusta työvoiman liikkuvuuteen ei ole juurikaan
tutkittu Suomessa. Sen sijaan esimerkiksi Ruotsissa aiheesta on tehty useita tut-
kimuksia. McCormick ja Skedinger (1991) havaitsivat, että tiedon lisääminen
aktiivisista toimenpiteistä ja niille osallistumisen mahdollisuudesta nostivat
avointa työttömyysastetta. Tulos tulkittiin siten, että aktiiviset toimenpiteet pie-
nentävät työvoiman alueellista liikkuvuutta. Myös Nilsson (1995) havaitsi, että
panostukset aktiiviseen työvoimapolitiikkaan vähentävät alueellista liikkuvuutta.
Toisaalta useissa muissa tutkimuksissa ei löydetty selvää yhteyttä aktiivisen työ-
voimapolitiikan ja alueellisen liikkuvuuden välillä. Esimerkiksi Widerstedin
(1998) tutkimuksessa aktiivisella työvoimapolitiikalla ei ollut tilastollisesti mer-
kitsevää vaikutusta työvoiman liikkuvuuteen. Vaikka tutkimukset eivät siten anna
yksiselitteistä kuvaa aktiivisen työvoimapolitiikan vaikutuksesta työvoiman liik-
kuvuuteen, johtopäätös on usein ollut, että aktiivinen työvoimapolitiikka saattaa
vähentää työvoiman liikkuvuutta.

Makrotasolla työvoimapolitiikan vaikutuksia voidaan pyrkiä arvioimaan myös
vertailemalla eri maiden kokonaistyöttömyyttä, kun selittävänä tekijänä toimii
työvoimapolitiikan taso eri maissa. Tämän tyyppisiä tutkimuksia on toteutettu
sekä poikkileikkaus- että aikasarjatarkasteluina. Tällaisissa tarkasteluissa on kui-
tenkin ongelmia. Työvoimapolitiikan tason mittaaminen niin, että menetelmä so-
pii samalla tavalla eri maiden tilanteeseen ei ole helppoa. Forslund ja Krueger
(1997) tutkivat kuinka herkkiä tulokset ovat työvoimapolitiikan tasosta käytetylle
mitalle ja valitulle tutkimusajankohdalle. Molemmilla tekijöillä havaittiin olevan
vaikutusta tuloksiin.

Ongelma on myös se, että keskenään parhaiten vertailukelpoisten 15–20 OECD-
maan poikkileikkaustarkastelut sisältävät liian vähän havaintoja. Zetterbergin
(1993) tutkimuksessa selvitettiin työvoimapolitiikan vaikutusta maiden välisiin
työttömyyseroihin. Tutkimusaineisto koski periodia 1985–1991. Zetterbergin
mukaan työvoimapolitiikka pienentää merkitsevästi sekä avointa että kokonais-
työttömyyttä. Jackman, Layard ja Nickel (1996) tutkivat periodeja 1983–1988 ja
1989–1994 eivätkä havainneet, että työvoimapolitiikalla olisi tilastollisesti mer-
kitsevää vaikutusta avoimeen työttömyyteen. Työvoimapolitiikka alensi kuitenkin
merkitsevästi avointa pitkäaikaistyöttömyyttä.

Aktiivinen työvoimapolitiikka tähtää usein erityisryhmien aseman parantamiseen
mahdollisten työmarkkinavuotojen kustannuksellakin. Sen kohteena ovat esimer-
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kiksi pitkäaikaistyöttömät, nuoret, maahanmuuttajat tai vammaiset, joiden työ-
markkina-asemaa pyritään toimenpiteillä parantamaan. Tämän vuoksi on luon-
nollista, että työvoimapolitiikan vaikutuksia on yleensä tutkittu mikrotasolla ja
yksilötason aineistoilla.

5.2 Mikrotason vaikuttavuustutkimusten lähtökohdat

Työttömät ovat hyvin heterogeeninen ryhmä, joten toimenpiteet eivät ole yhtä
tehokkaita eri yksilöiden kohdalla. Tulevaisuudessakin aktiivinen työvoimapoli-
tiikka koostuu useasta erityyppisestä toimenpiteestä. Työvoimapolitiikan vaikut-
tavuuden kannalta on keskeistä arvioida, miten eri toimenpiteitä tulisi kohdistaa
erilaisille työttömille.

Luonteva lähtökohta toimenpiteiden tehokkaalle kohdentamiselle on aikaisemmin
toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi. Edellytyksenä on tällöin
tietenkin se, että luotettavia vaikuttavuustutkimuksia on olemassa, ja että niiden
avulla saadaan tietoa sekä keskimääräisestä vaikuttavuudesta että toimenpiteiden
vaikuttavuudesta työttömien eri ryhmissä. Tällaisen tutkimustiedon perusteella
voidaan arvioida, minkälaiset toimenpiteet ovat tehokkaita eri ryhmille.

Liitteessä 1 on esitetty OECD:ssa tehty tuore yhteenveto työvoimapolitiikan
evaluaatiotutkimuksen tuloksista. Yhteenvedon taustalla olevista tutkimuksista
moni perustuu Yhdysvaltoja käsittelevään aineistoon ja sen johtopäätöksiä ei voi
suoraviivaisesti soveltaa esimerkiksi yksittäisiä Euroopan maita koskeviksi. Kun-
kin yksittäisen maan osalta paras lähde on kyseisen maan aineistoihin perustuva
tutkimus.

Suomessa tutkimuksia tältä alueelta on viime vuosina ilmestynyt melko runsaasti,
sillä työvoimapolitiikan toimenpiteiden evaluaatiotutkimus on ollut yksi työ-
markkinatutkimuksen kasvualoista. Osa tutkimuksista on käynnistetty työvoima-
hallinnon rahoittamina äsken toteutettujen uudistusten arvioimiseksi.

Työvoimapoliittisten toimien vaikuttavuutta mitataan tässä (melko lyhyen tähtäi-
men) työllisyysvaikutuksilla.1 Kohdentamisen tehokkuuden kannalta keskeisiä
ovat tulokset, joita on saatu arvioitaessa työvoimapoliittisten toimien vaikutuksia
eri ikäisten tai eritasoisen koulutuksen saaneiden työttömien ryhmissä.

                                           
1 Yksilötason arvioinneissa käytettäviä kriteerimuuttujia ovat tyypillisesti työttömyyden ja/tai työssä-
käynnin kesto toimenpiteeseen osallistumisen jälkeen sekä työmarkkinasiirtymien todennäköisyydet.
Käytettyjä kriteerejä ovat myös toimeentulotuki -asiakkuuden loppuminen ja tulotaso toimenpiteen jäl-
keen (ks. Aho et al. (1999). Toimenpiteiden vaikutusten arvioimisessa eri toimenpiteitä tulisi arvioida
myös  niiden omista lähtökohdista. Esimerkiksi julkisen ja yksityisen sektorin järjestämän tukityön tar-
koituksena on usein kokonaistyöttömyyden alentaminen eikä niinkään yksilön työllistymisvalmiuksien
kehittäminen kuten työvoimakoulutuksessa. Jos vaikuttavuuskriteeriksi asetetaan yksilön työllistyminen
tulevaisuudessa, voidaan toimenpiteen vaikutuksesta saada jopa negatiivisia tuloksia.
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Tyypillisimmillään vaikuttavuusarvioinneissa tarkastellaan henkilön työllisyysti-
lannetta tietyn ajan kuluttua toimenpiteen päättymisestä. Tutkimusten yleinen
asetelma perustuu koe- ja kontrolliryhmän valintaan. Koeryhmä muodostuu toi-
menpiteisiin osallistuneista työttömistä ja kontrolliryhmä vastaavasti työttömistä,
jotka eivät ole olleet toimenpiteen piirissä tutkimusajankohtana.
”Tulosmuuttujana” käytetään usein seuraavan vuoden lopun työmarkkinatilaa:
työllinen – ei-työllinen.

Keskeinen osa evaluaatiota on, että verrataan työllisten osuuksia koe- ja kontrolli-
ryhmissä. Korkeampi työllisten osuus koeryhmässä ei kuitenkaan välttämättä ole
vielä riittävä osoitus toimenpiteen positiivisista työllisyysvaikutuksista, sillä ryh-
miin on saattanut valikoitua työllistymisedellytyksiltään erilaisia henkilöitä.
Ryhmien erilainen koostumus työllistymisen kannalta tärkeiden taustaominai-
suuksien suhteen voi olla seurausta sekä yksilön omista valinnoista että työvoi-
maviranomaisten päätöksistä toimenpiteille ohjaamisessa. Tämän ns. valikoitu-
misharhan2 asianmukainen huomioonottaminen on olennainen osa evaluaatiotut-
kimusta, ja sen käsittelytapa vaihtelee muun muassa tässä esiteltävissä tutkimuk-
sissa.

Koska toimenpiteisiin valitaan yleensä tietynlaisia työnhakijoita, ei toimenpide-
ryhmää ja vertailuryhmää voida valita sattumanvaraisesti, kuten tämäntapaisissa
tutkimusasetelmissa yleensä tehdään. Ratkaisuna on, että vertailuryhmään pyri-
tään löytämään henkilöitä, jotka mahdollisimman hyvin muistuttavat osallistuja-
ryhmää. Pisimmilleen vietynä tämä voi merkitä sitä, että jokaiselle
toimenpiteisiin osallistujalle pyritään löytämään häntä mahdollisimman paljon
muistuttava vastinhenkilö (ks. Aho ym. 2001).3

Seuranta-ajankohdan työllisyystilanne on selkeä ”tulosmuuttuja”, mutta se voi
olla varsin vajavainen työmarkkina-aseman kuvaaja. Sen rinnalla voi olla hyö-
dyllistä tarkastella esimerkiksi seurantavuoden työkuukausien lukumäärää ja työ-
suhteen laatua (esimerkiksi kokopäivätyö vs. osa-aikatyö). Tarkasteluhorisonttina
yksi vuosi on lyhyt aika ja parempi kriteeri vaikuttavuuden arvioinnille olisi tule-
va työura pidemmällä ajanjaksolla. Esimerkiksi työvoimakoulutusta voidaan pitää
investointina inhimilliseen pääomaan, josta hyödyt lankeavat pidemmällä aikavä-
lillä. Toimenpiteiden tavoitteiden tulisikin heijastua valittuun vaikuttavuusmitta-
riin.

Tehdyissä evaluaatiotutkimuksissa vaikuttavuutta on tarkasteltu yleensä melko
välittömien työllisyysvaikutusten perusteella. On myös muistettava, että toimen-
piteiden työllisyysvaikutukset mikro- ja makrotasolla voivat poiketa toisistaan.

                                           
2 Valikoitumisharhaa on tarkemmin käsitellyt mm. Hämäläinen (1999, 58-60).
3 Ongelma on, ettei vertailuryhmää käytännössä voida koota niin tarkalla seulalla etteikö ryhmien välille
jäisi työmarkkinoiden kannalta merkittäviä eroja niissäkin tekijöissä, jotka voidaan havaita. Lisäksi
yksilöiden työmarkkina-asemaan vaikuttavat erilaiset ei-havaitut (tai ei-rekisteröidyt) tekijät.
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Toimenpiteellä voi olla positiivisia työllisyysvaikutuksia tarkasteltavien työttö-
mien kohdalla, vaikka toimenpide aiheuttaa ns. syrjäytysvaikutuksen kautta sa-
manaikaista työvoiman kysynnän vähennystä toisaalta. Toimenpiteiden
työllisyysvaikutusten yksilötason arvioinneissa näitä ns. vuotoja ei yleensä ole
huomioitu, mikä vaikeuttaa lopullisten johtopäätösten tekoa toimenpiteiden te-
hokkuudesta koko talouden tasolla.

Lukumääräisesti tutkimuksia, joissa toimenpiteiden vaikuttavuutta on tarkasteltu
työttömien eri ryhmissä, on vähän. Eri tutkimuksissa saadut tulokset poikkeavat
toisistaan useissa kohdin, ja tutkimuksissa on jäänyt melko vähälle huomiolle
saatujen tulosten rinnastaminen muihin kotimaisiin tutkimuksiin samalta saralta.

Erilaiset tulokset voivat johtua useista syistä. Ensinnäkin tuloksiin vaikuttaa ajan-
kohta, jota tarkastelu koskee. Hämäläinen (2001) on tarkastellut toimenpiteen
(työvoimakoulutus) vaikuttavuutta erilaisissa työmarkkinatiloissa. Vaikuttavuus
voi muuttua suhteellisen lyhyessä ajassa varsin paljon. Tutkimuksessa tarkastel-
tiin työvoimakoulutuksen työllisyysvaikutuksia kolmena eri ajankohtana: 1988–
1989, 1991–1992 ja 1993–1994. Ensimmäinen ajankohta edusti tilaa, jossa talous
oli ylikuumennut ja työvoiman kysyntä oli voimakasta. Vuodet 1991–1992 edus-
tivat työttömyyden nopean kasvun kautta ja vuodet 1993–1994 korkealle tasolle
”stabilisoituneen” työttömyyden kautta.

Tulosten mukaan työvoimakoulutus lisäsi 1980-luvun lopussa työttömien työl-
listymistodennäköisyyttä keskimäärin runsaat 20 prosenttiyksikköä, ja yli 80 pro-
sentilla toimenpiteeseen osallistuneista vaikutus työllistymiseen oli positiivinen.
Vuoteen 1994 tultaessa keskimääräinen vaikutus supistui runsaaseen 5 prosentti-
yksikköön ja toimenpiteistä hyötyneiden osuus laski alle 70 prosentin. Kun vai-
kuttavuudessa on näin suuret erot eri ajankohtien välillä, voivat myös eri aikoina
vaikuttavuutta tarkastelevat tutkimukset antaa erilaisen kuvan toimenpiteiden te-
hosta.

Saatuja tuloksia tulkittaessa on otettava huomioon myös se, että tutkimuksissa
tarkastellaan useimmiten yleisluontoisia toimenpiteitä, kuten tukityö ja työvoima-
koulutus. Kummankin toimenpidetyypin sisällä on kuitenkin joukko hyvin erilai-
sia toimenpiteitä, joiden vaikuttavuus työttömien eri ryhmissä voi olla hyvin
erilainen. Esimerkiksi ”tukityön” heikko vaikuttavuus voi peittää alleen sen sei-
kan, että tietyt tukityön muodot ovat voineet olla työllisyysvaikutuksiltaan
myönteisiä joissakin työttömien ryhmissä.

Seuraavassa työvoimapolitiikan vaikuttavuutta tarkastellaan iän ja koulutuksen
mukaan erilaisessa työttömien ryhmissä. Nämä ovat tärkeitä työmarkkina-
asemaan vaikuttavia ominaisuuksia. Lisäksi työvoiman ikä- ja koulutusrakenteen
kehitys voidaan ennakoida melko luotettavasti.
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5.3 Työvoimakoulutuksen vaikuttavuus työttömien iän ja koulutuksen
mukaan

Aho, Halme ja Nätti (1999) tutkivat vuosina 1990, 1992 ja 1994 toteutettujen
tukityö- ja työvoimakoulutusjaksojen vaikutuksia. Vaikuttavuuden kriteerinä oli
myöhempi menestyminen työmarkkinoilla. Ammatillisen työvoimakoulutuksen
osalta heidän tuloksensa oli seuraava. Työvoimakoulutuksen vaikuttavuus oli
keskimäärin suhteellisen hyvä. Paras se oli niillä ryhmillä, joilla jokin muu taus-
tatekijä – ikääntyminen, pitkäaikaistyöttömyys tai vähäinen koulutus – heikensi
työllistymisen todennäköisyyttä. Vanhimmassa eli yli 55-vuotiaiden ikäryhmässä
vaikuttavuus oli jopa erinomainen. Sen sijaan työllistymisen todennäköisyyden
suhteen parhaan ryhmän (vakaasti töissä olleet koulutetut alle 36-vuotiaat työttö-
mät) kohdalla ei havaittu merkittävää eroa vertailuryhmään nähden. Heidän joh-
topäätöksenään oli myös se, että vaikuttavuus on parhaimmillaan työllisyyden
heikentyessä ja vaikuttavuus hiukan pienenee, kun työllisyys paranee.4 Ei-
ammatillisen työvoimakoulutuksen osalta vaikuttavuus on yleensä heikko, mutta
kouluttamattomien kohdalla senkin vaikutus on myönteinen.

Tutkimuksessa Aho ja Kunttu (2001) toimenpiteiden työllisyysvaikutuksia on
tarkasteltu tuoreemman aineiston avulla. Siinä on myös verrattu vaikuttavuutta
vuosina 1994–1995 ja 1997–1998. Tulosten mukaan ammatilliseen työvoima-
koulutukseen vuonna 1994 osallistuneet olivat työllistyneet seuraavana vuonna
vertailuryhmää paremmin, mutta vuonna 1997 eroa ei enää juuri ollut. Näin ollen
siis Hämäläisen (2001) tutkimuksessa havaittu työvoimakoulutuksen vaikutta-
vuuden lasku olisi jatkunut myös vuoden 1994 jälkeen.

Ahon ja Kuntun tulosten mukaan työvoimakoulutuksen vaikuttavuus vaihtelee
selvästi eri työttömien ryhmissä. Työvoimakoulutuksen vaikuttavuus oli vuonna
1997 parempi heikosti koulutettujen kohdalla kuin korkea-asteen suorittaneiden
keskuudessa. Yli 40-vuotiaiden keskuudessa vaikuttavuus oli parempi kuin alle
30-vuotiaiden keskuudessa. Tämänkin tutkimuksen mukaan vaikuttavuus on paras
työllistymisedellytyksiltään heikoissa ryhmissä, eli vähän koulutettujen, ikäänty-
vien ja pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömien kohdalla.

Vuonna 1994 työvoimakoulutuksen vaikuttavuus oli samaa tasoa ammatillisesti
kouluttamattomilla ja alemman tai ylemmän keskiasteen tutkinnon suorittaneilla
työttömillä. Näissä ryhmissä työllistymistodennäköisyys oli noin 5 prosenttia
suurempi kuin vertailuryhmässä (ei toimenpiteillä). Korkeasti koulutettujen koh-
dalla vaikuttavuus oli negatiivinen. Vuonna 1997 heikoimmin koulutettujen koh-
dalla vaikuttavuus oli säilynyt positiivisena, mutta muissa koulutusluokissa

                                           
4 Työllisyystilanteen ohella vaikuttavuuden muutosta voivat selittää kuitenkin myös koulutuksen määrän
ja sisällön muutokset. Toimenpiteitä on lisäksi voitu kohdistaa työllistymisedellytyksiltään erityyppisille
työttömille eri suhdannevaiheissa.
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positiivista työllisyysvaikutusta ei enää ollut. Ikäryhmittäisessä tarkastelussa po-
sitiivinen työllisyysvaikutus säilyi yli 40-vuotiaiden kohdalla.

Edellä viitatussa Hämäläisen (2001) tutkimuksessa työllisyysvaikutusta arvioitiin
myös erikseen hyvät (hyvä koulutus, lyhyt työttömyyshistoria jne.) ja heikot
työllistymisominaisuudet omaavien henkilöiden kohdalla. Ensin mainittujen koh-
dalla keskimääräinen vaikutus putosi 1980-luvun lopulta 1990-luvun alkuun noin
10 prosenttiyksikköä ja muuttui positiivisesta negatiiviseksi. Heikot työllistymis-
ominaisuudet omaavien kohdalla vaikutus puolestaan kohosi 20 prosenttiyksikköä
(marginaalisesta vaikutuksesta selvästi positiiviseksi). Tuloksia voitaneen tulkita
siten, että korkean työttömyyden oloissa työvoimakoulutus on tehokkainta suun-
nattuna heikoimmin työllistyville henkilöille.

Hämäläisen (1999) toisen tutkimuksen analyysi toimenpiteiden vaikuttavuudesta
eri työnhakijaryhmissä perustuu vuosien 1993–1994 aineistoon, ja antaa edellä
mainittuihin tutkimuksiin nähden erilaisen kuvan työvoimakoulutuksen vaikutta-
vuudesta. Tulosten mukaan työvoimakoulutus edistää varsin selvästi työllisty-
mistä avoimille työmarkkinoille, sillä keskimäärin työvoimakoulutus parantaa
osallistujan todennäköisyyttä osallistua avoimille työmarkkinoille keskimäärin 15
prosenttiyksiköllä (ns. varantoaineistossa).5

Hämäläisen mukaan työvoimakoulutus hyödyttää enemmän iäkkäitä osallistujia
kuin muita. Iäkkäiden osuus kaikista työvoimakoulutetuista on kuitenkin hyvin
pieni, mikä jossain määrin lisää tulokseen sisältyvää epävarmuutta. Hämäläisen
mukaan työvoimakoulutus joka tapauksessa edistää iäkkäiden työnhakijoiden
työllistymistä monia työllistämistoimenpiteitä paremmin.

Hämäläisen saamien tulosten mukaan korkea-asteen koulutus parantaa merkittä-
västi työvoimakoulutuksen vaikuttavuutta. Toimenpiteen teho on sitä parempi,
mitä korkeamman koulutustason osallistuja on suorittanut. Vaikka korkeasti
koulutetut näin hyötyvätkin eniten työvoimakoulutuksesta, myös pelkän perus-
koulun suorittaneiden kohdalla vaikutus on kuitenkin positiivinen.

Työvoimakoulutuksen vaikutuksia työttömien todennäköisyyteen löytää työpaik-
ka avoimilta työmarkkinoilta on selvittänyt myös Tuomala (1998). Tutkimuksessa
selvitettiin vuonna 1994 työttömyytensä päättäneiden henkilöiden työllistymiseen
ja muuhun työttömyyden päättymiseen vaikuttavia tekijöitä. Tulosten mukaan
tukityö nostaa lähinnä nuorimpien työttömien työllistymistodennäköisyyttä, kun

                                           
5 Koska kontrolliryhmän valinnalla saattaa olla selvä vaikutus tuloksiin, tutkimuksessa käytetään  kahta
erityyppistä ratkaisua toimenpiteisiin osallistumattomien työttömien vertailuryhmän osalta (ns. varanto-
ja virtaotokset). Varantoaineistossa vertailuryhmä muodostuu otosvuonna työttömänä olleista. Virta-
aineistossa vertailuryhmään kuuluvien henkilöiden työttömyys on alkanut otosvuonna ja koe- ja vertailu-
ryhmän henkilöt ovat lisäksi pysyneet työvoimassa seurantavuoden loppuun saakka. Virta-aineiston
avulla saaduissa tuloksissa työvoimakoulutuksen keskimääräinen vaikutus jää jonkin  verran pienem-
mäksi kuin varantoaineiston tapauksessa.
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taas työvoimapoliittisella koulutuksella oli positiivinen vaikutus työllistymiseen
kaikissa ikäryhmissä.

5.4 Tukityöllistämisen vaikuttavuus työttömien iän ja koulutuksen
mukaan

Myös tukityöllistämisen vaikuttavuutta eri työnhakijaryhmissä on tarkasteltu
edellä mainituissa tutkimuksissa Aho, Halme ja Nätti (1999), Aho ja Kunttu
(2001) ja Hämäläinen (1999).

Aho, Halme ja Nätti (1999) saivat tuloksen, jonka mukaan julkiselle sektorille
työllistämisen vaikutus myöhempään työllisenä oloon oli hyvin marginaalinen.
Toimenpiteille osallistuneiden työllisyys seuranta-ajankohtana ei juuri poikennut
vertailuryhmän työllisyydestä. Hyvä vaikuttavuus julkiselle sektorille työllistämi-
sessä havaittiin kuitenkin yli 45-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien kohdalla. Sa-
moin nuorten vuonna 1992 ja valtiolle työllistettyjen, parhaassa työiässä olevien
kouluttamattomien pitkäaikaistyöttömien kohdalla vuonna 1994 vaikuttavuus oli
hyvä. Julkiselle sektorille työllistämisen vaikuttavuus parani tarkasteluajanjak-
solla (1990-luvun alkupuoli). Tätä selittänee työllistämisvelvoitteen lakkauttami-
nen ja sitä seurannut työllistettävien ryhmän muuttuminen.

Em. tutkimuksessa myös yrityksiin työllistämisen vaikuttavuus kasvoi. Vaikutta-
vuus ei jakson lopulla juurikaan vaihdellut koulutustason mukaisten ryhmien vä-
lillä. Iän mukaan vaikuttavuus parani siirryttäessä vanhempiin työttömiin.
Paranevassa työllisyystilanteessa tukityöllistämisen myönteiset vaikutukset näky-
vät kaikissa työttömien ryhmissä, mutta heikossa tilanteessa vaikuttavuus on sitä
parempi, mitä paremmat edellytykset työttömällä lähtökohtaisesti on. Yrittäjära-
han kohdalla vaikuttavuus oli suurimmillaan vanhimpien ja vähiten koulutettujen
kohdalla.

Ahon ja Kuntun (2001) tutkimuksen mukaan julkisen sektorin työllistämistoi-
menpiteille vuonna 1997 osallistuneet työllistyivät avoimille työmarkkinoille
suunnilleen yhtä usein kuin vertailuryhmään kuuluneet. Näin ollen toimenpiteillä
ei juurikaan ollut vaikutusta myöhempään työmarkkina-asemaan. Yksityiselle
sektorille työllistettyjen kohdalla vaikuttavuus oli sen sijaan hyvä ja se kasvoi
aikavälillä 1994–1997. Heikommin koulutettujen kohdalla vaikuttavuus oli vuon-
na 1997 suurempi kuin korkeammin koulutettujen kohdalla. Toimenpiteiden vai-
kuttavuuden iän mukaiset erot kasvoivat vuosien 1994 ja 1997 välillä.
Vaikuttavuus oli korkeimmillaan vanhimmissa ikäryhmissä ja suhteellisesti paras
niiden vähintään 53-vuotiaiden kohdalla, jotka olivat työttömyyseläkeputken ul-
kopuolella.

Hämäläisen (1999) tutkimuksessa eri tukityöllistämismuotojen keskimääräiset
vaikutukset työllistymiseen vaihtelevat paljon. Julkiselle sektorille työllistäminen
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on ”vahingollista”. Se pienentää myöhempää työllistymistodennäköisyyttä 14
prosenttia vertailuryhmään verrattuna. Sen sijaan yrittäjärahan vaikutus on 31
prosenttia positiivinen Yrittäjärahan ohella nuorten työllistämistoimenpiteisiin
osallistuneet ja yksityiselle työnantajalle myönnettyä työllistymistukea saaneet
ovat työllistyneet todennäköisemmin kuin ne, jotka eivät osallistuneet toimenpi-
teisiin. Sen sijaan velvoitetyöllistämisellä, julkisen sektorin tukityöllä ja luokitte-
lemattomalla tukityöllä on ollut negatiivinen vaikutus työllistymiseen avoimille
työmarkkinoille. Jokainen tutkittu toimenpide oli kuitenkin parantanut ainakin
jonkun ryhmän mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille. Julkisen
sektorin tukityötkin ovat parantaneet noin joka kymmenennen osallistujan mah-
dollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille.

Edellä mainitun tutkimuksen mukaan yksityisen sektorin tukitöissä työllisyysvai-
kutus vaihtelee yksilöiden välillä selvästi voimakkaammin kuin julkisen sektorin
työllistämistoimenpiteissä.

Ko. tutkimuksessa saatujen tulosten mukaan iäkkäille työnhakijoille suunnattujen
työllistämistoimenpiteiden vaikutus työllistymiseen on pääsääntöisesti muita ikä-
ryhmiä alempi. Tutkimuksen johtopäätöksenä on, että mikäli työllistämistoimen-
pitein pyritään edistämään iäkkäiden työnhakijoiden työllistymistä avoimille
työmarkkinoille, käyttökelpoisimpia tukityömuotoja ovat yrittäjäraha ja yksityi-
selle työnantajalle annettu työllistämistuki. Iäkkäät hyötyvät tosin näistäkin toi-
menpiteistä useimpia muita ikäryhmiä vähemmän. Parhaassa työiässä olevat 30-
39-vuotiaat hyötyvät pääsääntöisesti muita enemmän tukitoimenpiteistä. On kui-
tenkin huomattava, että heidän kohdallaan myös työmarkkinavuodot ovat toden-
näköisesti kaikkein suurimmat. Nuorten työllistämistoimenpiteet parantavat
tehokkaimmin nuorten aikuisten (20-29-vuotiaat) työllistymismahdollisuuksia.
Tukityöllistämisen vaikuttavuus koulutusasteen mukaan ei ole suoraviivaista
saatujen tulosten perusteella.6

5.5 Yhteenveto eri toimenpiteiden vaikutuksista yksilön työllistymiseen

Eri tukityömuotojen vaikutuksista yksilöiden myöhempiin työllistymisedellytyk-
siin on tehty Suomessa viime vuosina useita tutkimuksia. Tutkimuksissa on
yleensä pitäydytty keskiarvovaikutuksiin. Tulokset ovat herkkiä tutkimusajalle ja
käytetylle tutkimusasetelmalle. Tulosten tulkinnassa tuleekin tämän vuoksi olla
varovainen.

Vain muutamassa tutkimuksessa on tarkasteltu toimenpiteiden vaikuttavuutta
työttömien eri ryhmissä. Näiden tutkimusten perusteella voidaan kuitenkin todeta,

                                           
6 Esimerkiksi ylemmän keskiasteen koulutuksen saaneilla julkiselle sektorille tapahtuneen tukityöllistä-
misen vaikuttavuus on parempi kuin matalamman koulutuksen hankkineilla (vertailuryhmä). Sen sijaan
alemman korkea-asteen koulutuksen saaneilla teho on ko. vertailuryhmää heikompi.
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että toimenpiteiden vaikutukset vaihtelevat erilaisissa osallistujaryhmissä. Tämän
takia eri toimenpiteiden kohdentaminen oikeille henkilöille on tärkeää.

Työvoimakoulutuksen vaikutuksia selvittäneet tutkimukset osoittavat, että työ-
voimakoulutus edistää ainakin jossain määrin työttömien työllistymisedellytyksiä.
Vaikutuksen suuruusluokka kuitenkin vaihtelee eri tutkimuksien välillä, mikä
osaltaan johtuu siitä, että tutkimuksissa on tarkasteltu eri ajankohtien tilannetta.
Tulokset viittaavat kuitenkin siihen, että vaikuttavuus on heikentynyt viimeksi
kuluneen kymmenen vuoden aikana.

Tarkasteltaessa työvoimakoulutuksen vaikuttavuutta osallistujien iän mukaan tu-
lokset ovat vaikeasti tulkittavissa. Kaikkien tutkimusten mukaan vaikuttavuus on
ikääntyvillä parempi kuin nuorilla. Tähän voi vaikuttaa kuitenkin se, että ikäänty-
vät osallistuvat koulutukseen melko harvoin ja siihen hakeutuvat voivat poiketa
ei-havaittujen ominaisuuksien, kuten motivaation suhteen muista saman ikäisistä
työttömistä. Koulutustason suhteen eri tutkimusten tulokset poikkeavat toisistaan.
Positiivinen työllisyysvaikutus matalimman koulutusasteen ryhmässä on kuiten-
kin yhteinen piirre kaikille tutkimuksille. Korkeammin koulutettuja koskevien
tulosten kohdalla on saatu sekä negatiivisia että positiivisia työllisyysvaikutuksia.

Tukityöllistämisen osalta tarkastellut tutkimukset antavat vaihtelevan käsityksen
työvoimapolitiikan vaikuttavuudesta työttömien eri ryhmissä. Hämäläisen (1999)
tutkimus (1990-luvun puoliväliin päättyvä tarkasteluhorisontti) viittasi iäkkäille
suunnattujen työllistämistoimenpiteiden heikompaan vaikuttavuuteen, kun taas
Ahon ja Kuntun (2001) tulosten mukaan vaikuttavuus oli parhaimmillaan van-
hempien ikäluokkien kohdalla erityisesti vuoden 1997 aineistossa. Ahon ja Kun-
tun tulokset osoittavat myös sen, että toimenpiteiden vaikuttavuuden iän mukaiset
erot ovat kasvaneet. Koska kokonaistyöllisyys on 1990-luvun alun jälkeen oleel-
lisesti parantunut uudemmalla aineistolla saadut tulokset ovat ehkä nykytilantees-
sa relevantimpia. Niiden mukaan heikommin koulutettujen kohdalla tukityön
vaikuttavuus oli suurempi kuin korkeammin koulutettujen kohdalla ja iän mukaan
tarkasteltuna vaikuttavuus kohosi vanhimpiin ikäluokkiin siirryttäessä.
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[tarkoituksella tyhjä]
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6 Työttömyys ja pitkäaikainen työnhaku
toimenpidetarpeiden takana

6.1  Työmarkkinakehityksen viimeaikaisia piirteitä

Talouskasvu on ollut Suomessa 1990-luvun alun laman jälkeen selvästi voimak-
kaampaa kuin muualla Euroopassa. Silti työttömyysaste on edelleen korkea.
Vaikka työttömyysasteen lasku laman pahimmista luvuista on ollut kohtuullisen
nopeaa, lamaa edeltävä taso ei ole vielä lähellä. Työttömät ja avoimet työpaikat
eivät kohtaa toisiaan. Tämä asettaa haasteen työvoimapolitiikan kohdentamiselle
tulevaisuudessa.

Kuvio 3. Työttömyysaste 1974-20007
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                          Lähde: Tilastokeskus.

Avoimien työpaikkojen ja työttömien määrän suhdetta työpaikkojen ja työvoiman
kokonaismäärään pidetään eräänä rakenteellisten työmarkkinaongelmien kuvaaja-
na. Jos tiettyyn työpaikkojen avoinnaoloasteeseen liittyy aikaisempaa korkeampi
työttömyys (käyrä siirtyy poispäin origosta) rakenteelliset ongelmat ovat kasva-
                                           
7 Kuviossa 3 käytetään tilastokeskuksen määritelmän mukaista työttömyysastekäsitettä, joka kertoo
työttömien osuuden suhteessa työvoimaan. Myöhemmin luvussa siirrytään tarkastelemaan työttömien
työnhakijoiden osuutta tietyn ikäisestä väestöstä.
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neet. Kuviosta 4 näkyy näin käyneen sekä 1970-luvun lopun taantuman jälkeen,
kun työttömyys alkoi alentua, että 1990-luvun puolivälissä toivuttaessa 1990-
luvun alun syvästä lamasta.

Vuoden 1999 aikana käyrä kääntyi kohti origoa, eli sekä työttömyysaste että
avoinnaoloaste alentuivat samanaikaisesti. Tämä kuvastaa työpaikkojen täyttymi-
sen nopeutumista, mikä puolestaan osoittaisi, etteivät rakenteelliset työmarkkina-
ongelmat ainakaan pahentuneet. Tulkinnassa on kuitenkin syytä olla varovainen,
koska tulokseen vaikuttaa myös työnvälityksen markkinaosuuden (avoimien työ-
paikkojen virta työvoimatoimistoihin) vaihtelu. Vuoden 2000 alussa käyrä näyt-
tää taas kääntyneen pois origosta.

Kuvio 4. Avoimien työpaikkojen aste (V) ja työttömyysaste (U) Suomessa
vuosina 1973-2000, neljän neljänneksen liukuva keskiarvo
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                          Lähde: Työministeriö.

Työmarkkinoiden kohtaannon muutoksiin ovat vaikuttaneet useat tekijät. Ensin-
näkin työvoiman kysynnän rakenne on voimakkaasti muuttunut. Työpaikkoja on
hävinnyt ja uusia syntynyt tilalle. Syntyneet työpaikat ovat eri aloilla ja niiden
osaamisvaatimukset ovat erilaisia kuin hävinneillä työpaikoilla. Työvoiman ra-
kenne on muuttunut ja muuttuu työpaikkojen rakenteen muutosta hitaammin. Toi-
seksi työttömyyden rakenne on muuttunut. Työttömät ovat entistä vaikeammin
työllistyviä (Tuomala 2000).
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Toisin kuin 1980-luvulla työmarkkinat eivät enää tarjoa vakaata työuraa kuin
osalle työvoimasta. Tämä on kiihdyttänyt keskustelua lyhytaikaisten työsuhtei-
den, aktiivisen työvoimapolitiikan ja sosiaaliturvan vaikutuksista työttömien
työllistymiseen. Työttömyyden rakenteelliset piirteet ovat korostuneet samalla
kun työttömyys on alentunut. Vaikka Suomessa pitkäaikaistyöttömien osuus on
kansainvälisesti pieni, heidän työttömyytensä kestää hyvin pitkään. Tämä nostaa
työttömyyden keskimääräistä kestoa. Työttömyys myös keskittyy samoille hen-
kilöille, jotka joutuvat toimenpiteiden jälkeen taas työttömiksi ja joiden työttö-
myyden kestot ovat pitkiä. Pitkäaikaistyöttömyyden myötä suuri määrä ihmisiä
onkin vaarassa syrjäytyä pysyvästi avoimilta työmarkkinoilta.

Myös työllistymisen kannustimet ovat joissakin tapauksissa olleet heikkoja;
työttömän tulotaso ei ole usein parantunut kovinkaan paljon työllistymisen seu-
rauksena. Esimerkiksi Kyyrän (1999) mukaan 8 % työttömistä oli 1990-luvun
alussa tilanteessa, jossa työllistyminen ei lisää kotitalouden käytettävissä olevia
tuloja, ja 43 %:n arvioidaan joutuneen tyytymään enintään 25 % tulojen lisäyk-
seen. Kunnallisverotuksen ansiotulovähennykseen, päivähoitomaksujen tulosi-
donnaisuuteen, työttömyysturvan tuloharkintaan sekä asumistuen ja toimeentulo-
tuen yhteensovittamiseen vuosina 1996–1998 tehdyt uudistukset laskivat keski-
määräisiä efektiivisiä rajaveroasteita ja paransivat työnteon kannattavuutta sosi-
aaliturvaan verrattuna (Laine ja Uusitalo, 2001). Vaikka uudistukset olivat
verrattain pieniä ja vaikuttivat osin toisilleen vastakkaissuuntaisesti, tutkimuksen
tulokset viittaavat kuitenkin siihen, että uudistuksen kokonaisvaikutus työvoiman
tarjontaan oli selvästi positiivinen.

6.2 Pitkäaikainen työnhaku 1990-luvulla

Pitkäaikaistyöttömät ovat aktiivisten työvoimapoliittisten toimenpiteiden suurin
kohderyhmä. Vuonna 1999 esimerkiksi puolet työllistämistoimista kohdistui hei-
hin. Muita aktiivisen työvoimapolitiikan tärkeitä kohderyhmiä ovat nuoret ja va-
jaakuntoiset. Koska pitkäaikaistyöttömät ovat keskeinen toimenpiteisiin osallis-
tujien ryhmä, seuraavassa tarkastellaan, miten pitkäaikaistyöttömyys on kehitty-
nyt viime vuosikymmenen aikana eräissä työttömien ryhmissä.
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Taulukko 2. Työllistämistoimien kohdentuminen vuonna 1998 ja 1999

         1998         1999

Kohderyhmä lkm % lkm %

nuoret 6900 13 6900 15

pitkäaikaistyöttömät 22 450 44 22 800 49

vajaakuntoiset 3 450 7 3250 7

muut 18 550 36 12 900 29

Yhteensä 51 350 100 45 150 100

      Lähde. Työllisyyskertomus vuodelta 1999.

Seuraavat tarkastelut perustuvat vuodet 1987–1998 kattavaan yksilötason rekiste-
riaineistoon. Käytettävissä on 350 000 henkilön otos 15–75 -vuotiaista. Otoshen-
kilöiden seurantatiedot saadaan työministeriön työnhakijarekisteristä ja
Tilastokeskuksen työssäkäyntirekisterissä olevista taustatiedoista. Tiedot kuvaa-
vat otoshenkilöiden tilannetta vuoden lopussa. Tässä tarkastelu rajataan 16–59 -
vuotiaisiin, koska 60 vuotta täyttäneitä työttömiä on työttömyyseläkejärjestelmän
takia vähän. Käytetty työnhakukäsite sisältää työttömien ohella myös sijoitetut
(tukityöhön ja työvoimakoulutukseen). Pitkäaikaistyönhakijoiksi on puolestaan
määritelty kunkin vuoden lopussa työnhakijoiksi tilastoidut henkilöt, jotka ovat
olleet työttömänä tai toimenpiteiden piirissä vähintään edeltävät 12 kuukautta.
Työnhaulle ja pitkäaikaistyönhaulle määritellään aste, joka saadaan jakamalla
työnhakijoiden ja pitkäaikaistyönhakijoiden lukumäärä vastaavan ikäisen väestön
lukumäärällä.

Kuviossa 5 esitellään työnhaku- ja pitkäaikaistyönhakuasteet vuosina 1987–1997.
Vuonna 1989 työnhakuaste oli alle 4 prosenttia. Vuoteen 1994 mennessä työnha-
kuaste kohosi 18 prosenttiin ja on tämän jälkeen laskenut selvästi. Vuonna 1987
pitkään työtä hakeneiden määrä oli lähes olematon. Tähän lienee vaikuttanut hy-
vän työllisyystilanteen lisäksi velvoitetyöllistäminen. Vuoteen 1995 mennessä
pitkäaikaistyönhakuaste oli noussut yli 8 prosentin. Tämän jälkeen pitkäaikais-
työttömyyden lasku on ollut melko hidasta. Vuonna 1998 pitkäaikaistyönhakuaste
oli noin 5 prosenttia.
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Kuvio 5. Työnhakuaste (=työttömät ja tukityöhön tai työvoimakoulutuk-
seen sijoitetut vuoden lopussa/16-59-vuotias väestö) ja pitkäai-
kaistyönhakuaste (=12 kuukautta työnhakijana olleet/16-59-
vuotias väestö)
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Kuviossa 6 tarkastellaan vastaavia työnhaku- ja pitkäaikaistyönhakuasteita suku-
puolen mukaan. Sekä työnhaku yleensä että pitkään kestänyt työnhaku on ollut
tarkasteluperiodilla yleisempää miehillä kuin naisilla. 1980-luvun lopussa ja
1990-luvun alussa pitkäaikaistyöttömyys oli lähes yhtä suurta miesten ja naisten
keskuudessa. Laman aikana erot kasvoivat, vaikka pitkään kestäneet työnhakujak-
sot lisääntyivät sekä miesten että naisten keskuudessa. Vuoteen 1998 mennessä
ero miesten ja naisten työnhakuasteessa ja pitkäaikaistyönhakuasteessa oli jälleen
kutistunut hyvin pieneksi.
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Kuvio 6. a) Miesten ja naisten työnhakuaste
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b) Miesten ja naisten pitkäaikaistyönhakuaste
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Kuvio 7. a) Työnhakuaste koulutuksen mukaan
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Kuviossa 7 esitetään työnhakuaste ja pitkäaikaistyönhakuaste koulutusasteittain.
Sekä työnhakijoiden että pitkäaikaistyönhakijoiden osuus kasvoi laman seurauk-
sena kaikissa koulutusluokissa. Perus- ja keskiasteen koulutuksen suorittaneiden
työnhaku- ja pitkäaikaistyönhakuasteet nousivat kuitenkin huomattavasti enem-
män kuin korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden. Työnhakijoiden osuus väes-
töstä oli perus- ja keskiasteen suorittaneiden joukossa korkeimmillaan 20
prosenttia. Perusasteen koulutuksen suorittaneiden pitkäaikaistyönhakuasteet
nousivat yli 10 prosentin, kun taas korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden
työnhakuaste oli korkeimmillaan 10 prosenttia ja pitkäaikaistyönhakuaste jäi 3
prosenttiin.

Kuviossa 8 työnhakuasteita tarkastellaan ikäryhmittäin. Työttömien osuus sa-
manikäisestä väestöstä on laskenut 1990-luvun laman jälkeen hitaimmin 50–59 -
vuotiaiden ikäryhmässä ja heidän työnhakuasteensa on jäänyt korkeammalle kuin
nuoremmilla ikäryhmillä. Vuonna 1989 pitkään kestäneet työnhakujaksot oli hy-
vin harvinaista kaiken ikäisillä, mutta laman aikana ne kasvoivat huomattavasti.
Pitkäaikaistyönhakuasteet nousivat kaikissa ikäluokissa laman seurauksena. La-
man taittumisen jälkeen pitkäaikaistyönhakuaste on laskenut eniten nuorimmassa
16–24 -vuotiaiden ikäluokassa. Sen sijaan ikäluokassa 50–59 -vuotiaat pitkäai-
kaistyönhakijoiden osuus samanikäisestä väestöstä pysytteli korkeana. Nuorem-
piin ikäluokkiin kuuluvien työttömien tilanne poikkeaa muista. Epätyypilliset
työsuhteet ovat tyypillisempiä nuorille. He vuorottelevat työn ja työttömyyden
välillä, vaikka työnhakujaksot eivät muodostukaan yhtä pitkiksi kuin vanhimpaan
ikäluokkaan kuuluvilla työnhakijoilla.
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Kuvio 8. a) Työnhakuaste iän mukaan
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b) Pitkäaikaistyönhakuaste iän mukaan
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Kuvioissa 9a ja 9b työnhakua tarkastellaan alueittain8. Työttömyysaste on perin-
teisesti ollut Uudellamaalla matalin. Kuitenkin myös Uudenmaalla työnhakuaste
nousi selvästi laman aikana. Korkeinta työttömyys on ollut Pohjois-Suomessa,
jossa työnhakijoiden osuus alueen väestöstä nousi yli 20 %:n. Kuviosta 9b näh-
dään, että erot alueittaisessa pitkäaikaistyönhakuasteessa eivät olleet kovinkaan
suuria ennen 90-luvun lamaa. Pitkään työtä hakeneiden osuus väestöstä jäi koko
maassa alle 1 prosentin. Laman seurauksena pitkäaikaistyönhakuasteet nousivat
kaikilla alueilla. Nousu oli kuitenkin suurinta Pohjois-Suomessa, jossa pitkäai-
kaistyönhakuaste nousi korkeimmillaan 10 prosenttiin. Sen sijaan Uudellamaalla
pitkäaikaistyönhakuasteet jäivät alle 7 prosentin. Vuoteen 1998 mennessä pitkä-
aikaistyönhakuasteet olivat laskeneet kaikilla alueilla. Vaikka pitkään työtä hake-
neiden osuus on suurin Pohjois-Suomessa, myös Uudellamaalla pitkäaikais-
työnhakijoiden osuus on huomattavasti suurempi kuin ennen lamaa 1990-luvun
alussa. Huolimatta pitkäaikaistyöttömyyden laskusta onkin syytä olettaa, että pit-
käaikaistyöttömyys pysyy ongelmana myös lähitulevaisuudessa.

                                           
8 Aluejako on tehty vuosina 1987-1996 työvoimapiireittäin. Uusimaa: Uudenmaan tvp;  Etelä-Suomi:
Turun, Hämeen, Satakunnan ja Kymen tvp, Väli-Suomi: Mikkelin, Vaasan, Keski-Suomen, Kuopion ja
Pohjois-Karjalan tvp; Pohjois-Suomi: Oulun tvp, Lapin tvp. Vuosille 1997 ja 1998 vastaava aluejako
tehtiin TE-keskusten perusteella Uusimaa: Uudenmaan TE-keskus, Etelä-Suomi: Varsinais-Suomen,
Satakunnan, Hämeen, Pirkanmaan ja Kymin TE-keskus, Väli-Suomi: Etelä-Savon, Pohjois-Savon,
Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan TE-keskus, Pohjois-Suomi: Pohjois-
Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin TE-keskus.
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Kuvio 9. a) Työnhakuaste alueittain
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b) Pitkäaikaistyönhakuaste alueittain

                     

0

2

4

6

8

10

12

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Vuosi

Uusimaa

Muu Etelä-Suomi

Väli-Suomi

Pohjois-Suomi

Pitkäaikaistyönhakuaste, %



40 Työttömyys ja pitkäaikainen työnhaku toimenpidetarpeiden takana

[tarkoituksella tyhjä]
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7 Aktiivisen työvoimapolitiikan mitoitus ja
kohdentaminen

7.1 Toimenpiteiden määrä ja kohdentaminen 1990-luvun
loppupuolella

Työttömien ns. aktivointiaste kuvaa sitä, kuinka suuri on aktiivisen työvoimapo-
litiikan toimenpiteillä olevien henkilöiden määrä suhteessa työttömien määrään.
Aktivointiaste oli 1980-luvun lopun hyvässä työllisyystilanteessa lähes 50 pro-
senttia, mutta putosi 1990-luvun alussa työttömyyden nopean kasvun vuosina alle
20 prosentin. Se kohosi taas noin 30 prosentin tasolle vuoteen 1997 mennessä.
Viime vuosina toimenpiteiden määrää on pienennetty työttömyyden alentuessa.
Suhteessa rekisteröityyn työttömyyteen toimenpiteiden määrä on kuitenkin säily-
nyt ennallaan. Aktiivisten toimien lisäämisen sijasta työvoimapalvelujen työ-
markkinavaikutuksia on pyritty parantamaan. Aktivointiaste on pysynyt kuitenkin
selvästi EU:n suositteleman 20 prosentin vähimmäistason yläpuolella.

Kuvio 10.  Työttömyysaste ja ativointiaste vuosina 1989–2000, prosenttia
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Työttömyysaste on Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukainen, ja aktivointiaste tarkoittaa 
työvoimapoliittisten toimenpiteiden piirissä olevien suhdetta työttömien työnhakijoiden määrään.

                 Lähde: Tilastokeskus ja Työministeriö.

Seuraavassa tarkastellaan hieman tarkemmin, miten toimenpiteitä on kohdennettu
eri työttömien ryhmiin vuonna 1997, jolta vuodelta on yksityiskohtaista tietoa
pitkäaikaistyöttömyydestä. Analyysissa tarkastellaan erityisesti sitä, miten toi-
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menpiteitä on kohdennettu eri ikäisille ja eritasoisen koulutuksen saaneille työt-
tömille ja pitkäaikaistyöttömille.

Tarkastelussa työikäinen väestö (tässä 16–59 -vuotiaat) on jaettu yhdeksään ns.
soluun ikäluokan ja koulutusasteen mukaan.9 Ikäluokat ovat 16–24 -vuotiaat, 25–
49 -vuotiaat ja 50–59 -vuotiaat. Koulutusluokat puolestaan ovat: perusaste, keski-
aste ja korkea-aste.

Taulukosta 3 nähdään työttömien osuus väestöstä kussakin em. solussa vuoden-
vaihteessa 1996/1997. Näin mitatut työttömyysasteet kohoavat siirryttäessä nuo-
rimmasta ikäluokasta vanhimpaan (kun tarkastellaan työvoimaan suhteutettuja
työttömyysasteita, nuorten työttömyysasteet ovat yleensä korkeimpia.) Koulutuk-
sen kanssa työttömyys korreloi siten, että korkeampi koulutus on yhteydessä al-
haisempaan työttömyysasteeseen lukuun ottamatta nuorinta ikäluokkaa. Pelkän
perusasteen koulutuksen saaneiden nuorten keskuudessa työttömiä on keskimää-
räistä vähemmän. Tämä johtuu siitä, että ikäluokasta suuri osa on vielä keskellä
kouluttautumisvaihettaan. Nuorten korkea-asteen koulutuksen saaneiden kohdalla
korkea työttömien osuus selittynee sillä, että ko. nuorten pieni joukko on juuri
saanut opintonsa päätökseen ja on vasta hakeutumassa työelämään (Liite 2).
Vanhempien ikäluokkien kohdalla korkein työttömien osuus on perusasteen kou-
lutuksen saaneilla. Näissä ikäryhmissä työttömyysasteiden ero perus- ja korkea-
asteen koulutuksen saaneiden välillä on 14 prosenttiyksikköä.

Taulukko 3.  Työttömien osuus väestöstä ikä- ja koulutusryhmittäin vuoden-
vaihteessa 1996/1997

Ikä Perusaste Keskiaste Korkea-aste Yhteensä
16–24 6,4 13,6 10,8 10,3
25–49 20,9 14,7 7,3 14,7
50–59 19,8 16,0 5,8 16,3
16-59 16,8 14,7 7,1 14,2

Taulukossa 4 työttömät on jaettu yli vuoden ja alle vuoden työnhakijoina ollei-
siin. Pitkään työtä hakeneiksi määritellään vuoden 1997 alussa työttömäksi tilas-
toidut henkilöt, jotka ovat olleet työttömänä tai toimenpiteelle sijoitettuna 12
kuukautta vuonna 1996.10

                                           
9 Työikäisen väestön jakautuminen iän ja koulutuksen mukaan käy ilmi liitetaulukosta 2. Siitä ilmenee,
että 16–24 -vuotiaita korkean asteen tutkinnon suorittaneita on hyvin vähän. Heitä koskevat tulokset
ovatkin hyvin epävarmoja.
10 Tässä laskelmassa työttömyyden kestoa on mitattu ”työnhaun” kestolla. Työnhakujakso viittaa tässä
aikaan, jonka henkilö on joko työttömänä tai aktiivisen työvoimapolitiikan toimenpiteellä. Varsinaisen
työttömyysjakson päättyminen toimenpidejaksoon ei aina merkitse työmarkkina-aseman pysyvää para-
nemista. Toimenpiteillä olevat hakevat edelleen työtä avoimilta työmarkkinoilta.
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Pitkään työnhakijana olleiden osuus kaikista työnhakijoista on korkea, noin 46
prosenttia. Luku on korkeampi kuin pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttö-
mistä. Vuonna 1997 pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä oli noin 31 prosent-
tia (työttömyyden kesto yli 52 viikkoa). Ero johtuu siitä, että tässä varsinaiset
työttömyysjaksot ja toimenpidejaksot on ketjutettu yhteen, mikä nostaa pitkään
työnhakijana olleiden osuutta.

Pitkään jatkunut työnhaku on yleisintä perus- ja keskiasteen koulutuksen suoritta-
neiden ikääntyneiden henkilöiden kohdalla. Yli 50-vuotiaiden työttömien kes-
kuudessa yli vuoden jatkunut työnhaku on yleisempää kuin alle vuoden kestänyt
työnhaku. Sama pätee myös pelkän perusasteen koulutuksen varassa olevien 25–
49 -vuotiaiden keskuudessa. Näissä vuoden 1997 luvuissa heijastuvat vielä laman
seurausvaikutukset. Nuorten kohdalla pitkäaikaistyöttömyys on sen sijaan melko
harvinaista kaikilla koulutusasteilla. Myös korkeasti koulutetuilla pitkään kestä-
nyt työnhaku on harvinaista kaikissa ikäryhmissä.

Pitkäaikainen työnhaku kohdistuu varsin epätasaisesti tarkasteltuihin iän ja kou-
lutustason mukaisiin luokkiin. Lyhytkestoisempien työnhakujaksojen kohdalla
erot eri ikä- ja koulutusluokkien välillä ovat pienemmät.

Taulukko 4.  Yli ja alle vuoden työnhakijana olleiden väestöosuudet

Yli vuoden työnhakijana olleet
Ikä Perusaste Keskiaste Korkea-aste Yhteensä
16–24 2,0 2,5 0,6 2,2
25–49 11,3 6,6 2,0 6,7
50–59 12,7 9,8 3,0 10,2
16-59 9,3 6,4 2,1 6,6

Alle vuoden työnhakijana olleet
Ikä Perusaste Keskiaste Korkea-aste Yhteensä
16–24 4,4 11,1 10,2 8,1
25–49 9,6 8,1 5,4 7,9
50–59 7,1 6,2 2,8 6,1
16-59 7,5 8,4 5,0 7,6

Seuraavaksi tarkastellaan sitä missä määrin työttömänä vuodenvaihteessa
1996/1997 olleet sijoittuivat aktiivisen työvoimapolitiikan toimenpiteille (tukityö
tai työvoimakoulutus) vuoden 1997 aikana. Taulukossa 5 esitettävä solukohtainen
toimenpideaste mittaa vuoden 1997 aikana alkaneiden toimenpiteiden määrää
suhteessa solun työttömien määrään vuoden alussa.11 Esitettävät luvut voidaan

                                           
11 Toimenpiteitä laskettaessa on otettu mukaan vuoden 1997 aikana alkaneet ja päättyneet toimenpiteet
ja vuodenvaihteessa 1997/1998 voimassa olleet toimenpiteille sijoitukset.
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tulkita todennäköisyydeksi päästä vuoden aikana aktiivisen työvoimapolitiikan
piiriin.

Taulukko 5. Toimenpideasteet (=vuoden aikana tukityöhön tai työvoimakou-
lutukseen sijoitetut/työttömät vuoden alussa *100)

Kaikki työnhakijat
Ikä Perusaste Keskiaste Korkea-aste Yhteensä
16–24 44,4 37,8 36,8 39,6
25–49 28,9 34,7 35,5 32,9
50–59 12,9 19,6 22,6 15,9
16-59 24,6 32,7 33,5 29,7

Yli vuoden työnhakijana olleet
Ikä Perusaste Keskiaste Korkea-aste Yhteensä
16–24 50,7 53,6 50 52,4
25–49 34,6 43,2 46,0 40,1
50–59 14,9 22,3 20,3 17,9
16-59 27,3 38,9 38,9 33,7

Alle vuoden työnhakijana olleet
Ikä Perusaste Keskiaste Korkea-aste Yhteensä
16–24 41,4 34,3 35,9 36,1
25–49 22,1 27,8 31,7 26,7
50–59 9,4 15,3 25,1 12,7
16-59 16,0 28,0 31,2 26,2

Vuodenvaihteen 1996/1997 työttömistä noin 30 prosenttia sijoitettiin toimenpi-
teelle vuoden 1997 aikana. Pitkäaikaistyöttömistä toimenpiteille sijoitetuksi tuli
kolmannes. Eroa yli ja alle vuoden työnhakijana olleiden keskimääräisessä
"toimenpidesijoitusriskissä" (7,5 prosenttiyksikköä) voidaan pitää pienenä. Kaik-
kein todennäköisimmin toimenpiteellä ovat olleet nuoret pitkään työnhakijana
olleet koulutusasteesta riippumatta. Kaikissa koulutusryhmissä joka toinen työtön
nuori sijoitettiin toimenpiteelle. Harvimmin toimenpiteille joutuivat perusasteen
koulutuksen varassa olevat ikääntyvät lyhytaikaistyöttömät, joista joka kymmenes
sai sijoituksen.

Yli 25-vuotiaiden kohdalla toimenpiteelle sijoituksen yleisyys kasvaa koulutus-
asteen myötä. Todennäköisyys tulla sijoitetuksi aktiivisen työvoimapolitiikan
toimenpiteelle oli 25–49 -vuotiaalla korkeasti koulutetulla pitkäaikaistyöttömällä
lähes yhtä suuri kuin nuorilla. Ylipäätään todennäköisyys päätyä aktiivisen työ-
voimapolitiikan sijoitukselle vaihtelee (eri ikä-koulutus-ryhmien välillä) jonkin
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verran enemmän pitkään työnhakijana olleiden keskuudessa kuin lyhyen aikaa
työttömänä olleiden keskuudessa.

Seuraavassa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin pitkään työnhakijana olleiden
toimenpiteitä siten, että eritellään tukityöhön ja työvoimakoulutukseen sijoitus.
Tukityö on työvoimakoulutusta yleisempi sijoitusmuoto kaikissa ryhmissä
ikääntyneitä korkeasti koulutettuja lukuun ottamatta. Nuorista tukityöhön on
päätynyt noin 40 prosenttia12. Tukityöhön sijoittamisen yleisyys vähenee selvästi
siirryttäessä vanhempiin ikäryhmiin. Kaikkein pienin todennäköisyys päätyä tu-
kityöhön on korkeasti koulutetulla ikääntyvällä pitkäaikaistyöttömällä.

Taulukko 6. Toimenpideasteet (=vuoden aikana tukityöhön ja työvoimakou-
lutukseen sijoitetut/työttömät *100)

Yli vuoden työnhakijana olleet: tukityö
Ikä Perusaste Keskiaste Korkea-aste Yhteensä
16–24 37,3 40,5 37,5 39,2
25–49 23,0 29,2 27,0 26,7
50–59 11,4 15,2 8,7 12,7
16-59 19,0 26,7 22,0 23,0

Yli vuoden työnhakijana olleet: työvoimakoulutus
Ikä Perusaste Keskiaste Korkea-aste Yhteensä
16–24 18,9 18,7 12,5 18,7
25–49 14,0 18,1 22,4 16,7
50–59 4,9 8,8 12,4 6,6
16-59 10,5 15,9 19,5 13,6

Työvoimakoulutuksen kohdalla vastaavasti pienin sijoittumistodennäköisyys on
ikääntyneiden pelkän peruskoulutuksen varassa olleiden pitkäaikaistyöttömien
ryhmässä. Ylipäätään näyttää siltä, että eri pitkäaikaistyöttömien ryhmien välillä
on varsin suuria eroja tukityöhön ja työvoimakoulutukseen päätymisessä. Esi-
merkiksi 25–49 -vuotiaiden korkeasti koulutettujen pitkäaikaistyöttömien koh-
dalla työvoimakoulutukseen pääsemiseen todennäköisyys on lähes viisinkertainen
verrattuna pelkän peruskoulutuksen varassa oleviin ikääntyneisiin pitkäaikais-
työttömiin.

Tarkastelusta voidaan vetää se johtopäätös, että pitkäaikainen työnhaku, työttö-
myysongelman ydin, kohdistuu varsin epätasaisesti eri ikäisiin ja eri lailla koulu-

                                           
12 Taulukon 6 tukityö- ja työvoimakoulutusasteiden summa on hiukan suurempi kuin taulukon 5 toi-
menpideaste. Tämä johtuu siitä, että joillakin pitkäaikaistyönhakijoilla on voinut olla vuoden 1997 aika-
na sijoitus sekä tukityöhön että koulutukseen. Nämä ovat olleet useimmiten nuoria työttömiä.
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tettuihin. Toimenpiteiden suuntaamisessa painopiste ei kuitenkaan ole ollut sel-
västi suurimman pitkäaikaistyöttömyysriskin ryhmissä.

Verrattaessa toimenpiteiden kohdentumista evaluaatiotutkimuksista vedettyihin
johtopäätöksiin on syytä olla varovainen, koska tutkimustulokset näyttäisivät
vaihtelevan. Yleisenä tuloksena tosin on, että työvoimakoulutuksen vaikuttavuus
ikääntyvillä oli parempi kuin nuorilla. Koulutus on myös todettu muita toimen-
piteitä vaikuttavammaksi ikääntyneiden työllistymisen edistämisessä. Ikääntynei-
den työttömien pieni todennäköisyys päätyä työvoimakoulutukseen on tässä
valossa tarkempaa selvitystä kaipaava piirre.

7.2 Tulevaisuutta koskevia arvioita

Aktiivisen työvoimapolitiikan toimenpiteiden tulevaa määrää, rakennetta ja koh-
dennusta eri työttömien ryhmiin on vaikea suoraviivaisesti ennustaa. Epävar-
muutta näiden kysymysten ennakointiin aiheutuu paitsi työttömyyden laajuuden
kehityksestä myös työttömyysongelman luonteen kehityksestä. Tulevaisuutta
hahmotettaessa on arvioitava myös työvoimapolitiikkaa: mitkä tavoitteet työvoi-
mapolitiikassa korostuvat ja millä toimenpiteillä tuleviin tavoitteisiin tullaan pyr-
kimään. Työvoimapolitiikalla on monta erilaista tehtävää, joiden keskinäiset
painotukset voivat eri ajankohtina vaihdella. Ennakointiin vaikuttaa myös käytös-
sä olleista toimenpiteistä ja niiden vaikuttavuudesta kertyvä uusi tieto. Tämä vai-
kuttaa toimenpiteiden valintaan ja uusien käyttöönottoon.

Toimenpidetarpeita voidaan hahmotella arvioimalla työvoimapolitiikan kolmen
eri tehtävän (suhdannepoliittinen, rakennepoliittinen ja jako- eli sosiaalipoliitti-
nen) suhteellista merkitystä jatkossa. Kun toimenpiteiden määrä laman seurauk-
sena yli kaksinkertaistui, tämä heijasti työvoimapolitiikan suhdannepoliittista
roolia. Viime vuosina on puolestaan korostettu työvoimapolitiikan toimien raken-
nepoliittista tehtävää.

Rakennepoliittinen tehtävä liittyy työmarkkinaliikkuvuuden edistämiseen ja  työ-
voiman kysynnän ja tarjonnan laadullisen yhteensopivuuden parantamiseen. Mm.
työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmien (ks. luku 6) vuoksi tämä tehtävä on kes-
keinen tulevinakin vuosina. Kohtaanto-ongelmat korostavat erityisesti työvoima-
palveluiden roolia tarjontapainotteisessa työvoimapolitiikassa. Työnhakijoiden ja
avoimien työpaikkojen kohtaamista pyrittäneen helpottamaan panostamalla työn-
välitykseen ja muihin neuvontapalveluihin lähivuosina vähintäänkin nykyisessä
laajuudessa.

Myös työvoimakoulutuksen tehtävät liittyvät työvoiman kysynnän ja tarjonnan
kohtaannon parantamiseen ts. samanaikaisen työttömyyden ja työvoimapulan
torjumiseen ja rakenteellisen työttömyyden alentamiseen. Tämä ylläpitää työvoi-
makoulutuksen tarvetta laajana jatkossakin.
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Työmarkkinoiden kehitykseen tulee seuraavan kymmenen vuoden aikana keskei-
sesti vaikuttamaan työvoiman tarjonnan kasvun tyrehtyminen. Vaikka työikäisen
väestön määrä näillä näkymin kasvaakin tulevan kymmenen vuoden aikana lähes
60 000 henkilöllä, työvoiman määrä supistuu elleivät työvoimaosuudet kohoa.
Muutaman vuoden päästä ollaan tilanteessa, jossa vuosittain työelämän jättää
pysyvästi selvästi enemmän henkilöitä kuin tilalle tulee uusia. Työmarkkinoilta
eläköityvien ikäluokkien koko on silloin noin 20 000 henkeä suurempi kuin
nuorten työmarkkinoille tulevien ikäluokkien koko. Opetushallinto on arvioinut,
että uusien työntekijöiden kokonaistarve on hieman yli 1 000 000 henkilöä vuosi-
na 1995–2010. Tästä kokonaistarpeesta ns. poistuman osuus on 80 prosenttia.
Merkittävä osa ammattitaitoa on näin katoamassa työmarkkinoilta. Tilanne mer-
kitsee ongelmia erityisesti niiden alojen kohdalla, joissa ikärakenteesta johtuva
poistuma on merkittävä ja alan vetovoima nuorten ammatilliseen koulutukseen on
heikko. Tämä lisännee ammatillisen työvoimakoulutuksen merkitystä edelleen.

Toinen työvoimakoulutuksen kehitykseen vaikuttava merkittävä trendi on ikään-
tyneiden koulutustason nopea nousu (kuvio 11). Vielä tällä hetkellä vanhimpien
työntekijöiden keskimääräinen koulutustaso on vaatimaton, mutta eri ikäluokkien
koulutustasoerot ovat nopeasti tasoittumassa. Tämä merkitsee muun muassa sitä,
että työvoimakoulutettavien valmiudet uuden tiedon omaksumiseen ovat entistä
paremmat.

Kuvio 11. Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus vuosina
2000, 2005 ja 2010
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  Lähde: Tutkinto- ja väestön koulutusrakenteen ennustemalli, Tilastokeskus.

Aktiivisen työvoimapolitiikan suhdannepoliittista tehtävää raamittaa luonnolli-
sesti tuleva talouskehitys ja erityisesti tulevien taloudellisten taantumien syvyys.
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Talouskehityksen vaihteluilla lienee suurin vaikutus tukityöllistämiseen, joka on
ollut keskeisin väline suhdannepoliittisen tehtävän toteuttamisessa. Heikossa
työllisyystilanteessa työllistämistoimilla on pyritty luomaan suoraan tai välilli-
sesti työpaikkoja työttömille tai heidän erityisryhmilleen.13

Suhdannekehityksen ohella tukityöllistämisen laajuuteen vaikuttaa kuitenkin
myös arvio siitä, missä määrin tukityöllistämistä ylipäätään on syytä kasvattaa
taloudellisissa taantumissa. Viime vuosina työvoimakoulutuksen merkitystä on
pyritty lisäämään suhteessa tukityöllistämiseen samalla, kun tukityöllistämistä on
kohdennettu vaikeasti työllistyviin. Tukityöllistämisessä on siten korostettu sosi-
aalipoliittista tehtävää. Omalta osaltaan tähän on vaikuttanut työttömien aktivoin-
nin korostus työvoimapolitiikan peruslähtökohtana. Uudistuksilla on pyritty
siihen, että työnhakijoiden oma aktiivisuus ja ohjautuminen avoimille työmarkki-
noille korostuvat. Useissa evaluaatiotutkimuksissa etenkin julkiselle sektorille
tapahtuvan työllistämisen pysyvä työllisyysvaikutus on osoittautunut vaatimatto-
maksi, mikä omalta osaltaan on heikentänyt tukityöllistämisen suosiota aktiivisen
työvoimapolitiikan välineenä.

Toimenpiteiden entistä selvempi kohdentaminen niitä tarvitseville erityisryhmille
on useiden työllisyysvaikutuksia tarkastelleiden tutkimusten perusteella suositel-
tavaa. Kohdentamisella voidaan vähentää toimenpiteiden kielteisiä vaikutuksia.
Työmarkkinavuodot pienenevät, kun toimenpiteet suunnataan työmarkkinoilta
syrjäytymisvaarassa oleville henkilöille, jotka eivät aina kilpaile samoista työpai-
koista muiden työnhakijoiden kanssa, mutta eivät myös työllisty ilman tukea.
Toimenpiteiden kohdentamista voidaan siis perustella sekä sosiaalisella oikeu-
denmukaisuudella että kustannustehokkuudella.

Tämä johtaa siihen, että ikääntyneet, vähän koulutetut ja yleensä työttömät, joilla
on työllistymisen kannalta erityisen heikot lähtökohdat muodostavat aktiivisen
työvoimapolitiikan entistä keskeisemmän kohderyhmän. Tämä koskee myös eri-
laisia tukityöllistämisen muotoja. Pyrkimys kohdistaa toimenpiteitä entistä sel-
vemmin heikosti työllistyviin merkitsisi sitä, että työvoiman kysynnän
vahvistaminen laskusuhdanteessa tukityöllistämisen keinoin ei olisi yhtä laaja-
mittaista kuin aiemmin. Samalla ehkä henkilöstöpolitiikka julkisella sektorilla
selkiytyy. Tukityöllistettyjen käyttöön ei voitaisi turvautua samassa määrin kuin
1990-luvulla mm. hyvinvointipalvelujen tuottamisessa, vaan ko. tehtäviä tulisi
entistä enemmän hoitaa vakituisen henkilöstön avulla. Sen sijaan ns. kolmannella
sektorilla tukityöllistettyjen merkitys pysynee suurena.
                                           
13 Suhdannepoliittisen tehtävän tarkoituksena on myös poistaa rekrytointivaikeuksia ja ammatillisia
kapeikkoja. Lisäksi suhdannepoliittisen tehtävän tarkoituksena on pitää työnhakijat osana tehokasta
työntarjontaa ja näin ehkäistä palkkainflaatiota ja kustannusten nousua. Työvoimapolitiikan suhdanne-
poliittisen tehtävän keinoina voidaan pitää esimerkiksi nopeaa ”täsmäkoulutusta”, jolla ohjataan ja kva-
lifioidaan työvoimaa välittömän tarpeen mukaiseksi. Rakennepoliittisen tehtävän tarkoituksena on
lähinnä kvalifioida työvoimaa elinkeinoelämän tulevaa kysyntää vastaavaksi. Jako- eli sosiaalipoliittisen
tehtävän tarkoituksena on puolestaan heikoimpien yksilöiden ja ryhmien aseman parantaminen.
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Mikäli toimenpiteitä kohdistetaan entistä enemmän vaikeimmin työllistyviin, ku-
ten pitkäaikaistyöttömiin, voidaan rakenteellista työttömyyttä alentaa ja pienentää
talouden inflaatioriskiä. Toisaalta näin voidaan vahvistaa myös aktiivisen työ-
voimapolitiikan sosiaalipoliittisen tehtävän huomioon ottamista. Tähän on synty-
nyt tarvetta, kun työvoimapolitiikan aktivointi on voinut heikentää työttömien
välitöntä toimeentuloa. Esimerkkinä voidaan tarkastella vuonna 1997 toteutettua
työttömyysturvan ns. työssäoloehdon pidennystä, jolla pyrittiin vähentämään
toimenpiteiden käyttöä ensisijaisesti vain ansiosidonnaisen työttömyysturvan
maksukauden uusimiseksi. Sitä voidaan pitää työvoimapolitiikkaa aktivoivana
uudistuksena, joka kuitenkin merkitsi työttömän elintason laskua silloin, kun toi-
menpide ei johtanut työllistymiseen toimenpiteen jälkeen. Jo yli puolet työttö-
mistä on työmarkkinatuen varassa.

Toimenpiteiden tarpeen kehityksestä

Aktiivisten työvoimapoliittisten toimien määrän kehitystä ei ole yksityiskohtai-
sesti mahdollista ennustaa esimerkiksi kymmenen vuoden päähän. Toimenpitei-
den määrään vaikuttavat, paitsi työttömyyden ja sen rakenteen kehitys, ennen
kaikkea päätökset aktiivisen työvoimapolitiikan tehtävistä ja roolista.

Joitain tulevan kehityksen suuntaviivoja voidaan kuitenkin hahmotella. Yksi en-
nakoitavissa oleva kehityskulku liittyy väestön ikä- ja koulutusrakenteen muutok-
siin. Vuoteen 2010 mennessä pelkän perusasteen koulutuksen varassa olevien
osuus laskee selvästi. Vanhimman ikäluokan osuus puolestaan kasvaa keski-
ikäisten kustannuksella (liite 2).14 Näihin asiakaskunnan rakenteen muutoksiin
voidaan jo nyt varautua työvoimapolitiikan toimenpiteiden sisällön kehittämises-
sä.

Toimenpiteiden määrän tarve riippuu keskeisesti työttömyyden kehityksestä15.
Suuntaa-antavana arviona voidaan pitää, että työttömyysaste kehittyy valtiova-
rainministeriön keskipitkän aikavälin ennusteen mukaisesti (Valtiovarainminis-
teriö 2001), jolloin työttömyysaste vuonna 2010 olisi noin 7,5 %. Tämän kehityk-
sen toteutuminen merkitsisi sitä, että työttömien työnhakijoiden osuus 16-59 -
vuotiaista (tässä käytetty työnhakuaste) alenisi runsaat kolme prosenttiyksikköä
tarkasteluaikavälillä. Olettamalla työttömyyden lasku samaksi kaikissa ikä- ja
koulutusryhmissä sekä työttömien toimenpiteille joutuminen yhtä yleiseksi kuin
lähtökohtatilanteessa (ks. taulukko 5), saadaan arvio toimenpiteiden tarpeen ke-
hityksestä. Näillä oletuksilla aktiivisen työvoimapolitiikan laajuus laskisi miltei
40 000 henkilöllä noin kymmenessä vuodessa. Erot eri ryhmien välillä ovat kui-

                                           
14 Liite 2 perustuu Tilastokeskuksen ikäluokittaiseen väestöennusteeseen ja Tilastokeskuksen tutkinto- ja
väestön koulutusrakenteen ennustemallin tuloksiin.
15 Pehkonen (1998) on kehittänyt ennustemenetelmän, jolla voidaan ennakoida pitkäaikaistyöttömyyden
kehitystä keskimääräisen työttömyysennusteen pohjalta. Tämänkaltaista ennakointia tulisi edelleen ke-
hittää niin, että siinä otettaisiin huomioon työvoiman ikä- ja koulutusrakenteen muutokset.
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tenkin suuret, sillä samanaikaisesti toimenpiteiden kokonaismäärän laskun kanssa
esimerkiksi yli 50-vuotiaille ikääntyneille keski-asteen koulutuksen suorittaneille
suunnattujen toimenpiteiden tarve kasvaa (kuvio 12).

Kuvio 12. Aktiivisen työvoimapolitiikan toimenpiteiden määrän muutos
1997-2010, 1000 henkilöä
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Oletus lähtökohtatilanteen kaltaisesta "toimenpideriskistä" on hyvin laskennalli-
nen. Toimenpiteiden kohdennus riippuu ongelmien esiintymisestä eri väestöryh-
missä ja siitä millaisia ongelmia ensisijaisesti pyritään ratkaisemaan. Mikäli
esimerkiksi ikääntyneiden perus- ja keskiasteen koulutuksen saaneiden ryhmässä
toimenpideaste nostettaisiin tasolle, joka vastaa nykyistä 25–49 -vuotiaiden toi-
menpideastetta (n. 33 %) jäisi toimenpiteiden määrän supistuminen vain noin
puoleen yllä esitetystä. Samalla toimenpiteiden painottuminen ikääntyviin ko-
rostuisi entisestään.

Kun otetaan huomioon työvoiman tarjonnan kasvun ehtyminen, suuresta eläke-
poistumasta aiheutuvat työvoiman korvaustarpeet sekä nopeasti kasvavien alojen
uuden työvoiman tarpeet on ilmeistä, että työvoimapolitiikan tehtävissä korostuu
entistä enemmän työvoiman saannin turvaaminen. Tämä yhdistettynä työvoiman
ikääntymiseen aiheuttaa suuria paineita toimenpiteiden sisällölliselle kehittämi-
selle.
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8 Yhteenveto

Aktiivisen työvoimapolitiikan lähtökohdat ovat taloudellisen kasvun edistämises-
sä ja inflaation hillinnässä. Työnvälityksen, ammatin valinnanohjauksen, työlli-
syyskoulutuksen ja muiden työvoimapalvelujen sekä muuttoavustusten avulla
pyritään tehostamaan työvoiman siirtymistä taantuvilta kasvaville aloille ja
alueille. Toimenpiteillä avarretaan työvoimakapeikkoja ja estetään niiden synty-
mistä, mikä pienentää talouden inflaatiopaineita. Samalla työttömät työllistyvät.
Aktiiviseen työvoimapolitiikkaan on liitetty toisinaan kaikki työvoimavarojen
kehittäminen. Varsinaisten työvoimapoliittisten toimien ohella korostetaan am-
matillisen koulutuksen ja lasten päivähoidon kaltaisten työhön menoa helpotta-
vien toimien merkitystä.

Työvoimapolitiikan painopiste oli 1950-luvulle saakka kausityöttömyyden torju-
misessa lähinnä tie- ja muilla rakennushankkeilla. Tämän ”lapiolinjan” jälkeenkin
Suomen työvoimapolitiikkaan on liittynyt välitön työllistämiselementti, koska
Suomen perustuslaki korostaa työn oikeutta. Työnhakijoiden erityisryhmiä
(vammaisia, pitkäaikaistyöttömiä, maahanmuuttajia, nuoria tms.) on joko työllis-
tetty suoraan julkiselle sektorille tai tukien avulla yksityisiin yrityksiin ja järjes-
töihin. Toisinaan työllistämiskriteerit ovat olleet niin väljät, että ne ovat
koskeneet ketä tahansa. Joillekin aktiivinen työvoimapolitiikka tarkoittaakin juuri
näitä työllistämistoimia, vaikka niiden vaikutus voi käytännössä olla aktiivisen
politiikan päätavoitteen vastainen eli rakennemuutosta jarruttava.

Työvoimapolitiikan eri piirteet ovat korostuneet eri aikoina. Käsitteenä aktiivinen
työvoimapolitiikka tuli käyttöön 1960-luvulla. Käytännössä aktiivisuuden aste on
kuitenkin vaihdellut suuresti. Toimenpiteiden lukumäärä on välillä paisunut suu-
reksi, kun politiikkaa on pyritty eriyttämään ja kohdentamista tarkentamaan.
Toimenpiteillä on taipumus menettää tehoaan, kun niiden käyttö laajenee ja syr-
jäytymisvaikutukset korostuvat. Tämä koskee niin koulutus- kuin työllistämistoi-
miakin. Eli lupaavasta ja tehokkaasta toimenpiteestä tuleekin ongelma, kun sen
käyttöä laajennetaan. Tämä on eräs syy siihen, että toimenpiteitä on aika ajoin
yhdistelty tai lopetettu. Koska paine työvoimahallintoon kasvaa heti, kun työttö-
myys alkaa kohota, on myös toimenpidevalikoimalla taipumus paisua.

Työvoimapolitiikan nykyisissä painotuksissa voidaan havaita kaksi peruslinjaa.
Ensinnäkin työvoimapalveluissa korostetaan yksilöllisen asiakassuhteen synty-
mistä ja työnhakijoiden oman aktiivisuuden herättämistä, ylläpitoa ja vahvista-
mista. Toiseksi toimenpiteiden kohdentamisessa pyritään pitkäaikais-
työttömyyden ehkäisyyn ja katkaisemiseen.

Toimenpiteiden kohdentamisella esimerkiksi pitkäaikaistyöttömiin voidaan vä-
hentää toimenpiteiden kielteisiä ulkoisvaikutuksia. Työmarkkinavuodot pienene-
vät, koska työmarkkinoilta syrjäytymässä olevat tuskin saisivat työpaikkaa ilman
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tukea. He eivät yleensä myös kilpaile samoista työpaikoista muiden kanssa. Näin
ollen toimenpiteiden kohdentamista voidaan perustella sekä sosiaalisella oikeu-
denmukaisuudella että kustannustehokkuudella.

Tämä on myös EU:n koordinoimien kansallisten työvoimapoliittisten toiminta-
suunnitelmien korostama toimintalinja. Pitkittyvästä työttömyydestä kärsiville
tulisi tarjota mahdollisuus ”uuteen alkuun”. Työvoimapoliittisten toimenpiteiden
avulla heidät tulisi saada uudelle uralle avoimilla työmarkkinoilla.

Pitkäaikaistyöttömät ovat aktiivisten työvoimapoliittisten toimenpiteiden keskei-
nen kohderyhmä. Pitkään työtä hakeneiden osuus on jäänyt 1990-luvun laman
jälkeen melko korkeaksi ja laskenut hitaammin kuin kaikkien työnhakijoiden
osuus väestöstä. Vielä 1990-luvun alussa pitkään työtä hakeneiden lukumäärä oli
lähes olematon. Vuoteen 1995 mennessä pitkäaikaistyönhakuaste oli noussut yli
8 prosentin. Vuonna 1998 pitkäaikaistyönhakuaste oli vielä lähes 5 prosenttia.
Erityisesti pelkän peruskoulutuksen varassa olevien pitkäaikaistyönhakuaste on
edelleen varsin korkea. Vuonna 1998 se oli noin 8 prosenttia. Laman taittumisen
jälkeen pitkäaikaistyönhakuaste on laskenut eniten nuorimmassa 15–24
-vuotiaiden ikäluokassa. Sen sijaan ikäluokassa 50–59 -vuotiaat pitkäaikaistyön-
hakijoiden osuus samanikäisestä väestöstä on pysytellyt korkeana.

Pitkäaikainen työnhaku, työttömyysongelman ydin, kohdistuu varsin epätasaisesti
eri ikäisiin ja eri koulutustaustan omaaviin työttömiin. Toimenpiteiden suuntaa-
misessa painopiste on ollut jossain määrin muualla kuin suurimman pitkäaikais-
työttömyysriskin ryhmissä.

Toimenpidetarpeita voidaan hahmotella arvioimalla, työvoimapolitiikan kolmen
eri tehtävän (suhdannepoliittinen, rakennepoliittinen ja jako- eli sosiaalipoliitti-
nen) suhteellista merkitystä jatkossa. On ilmeistä, että rakenne-poliittinen tehtävä
korostuu viime vuosien tapaisesti. Käytännön toimenpiteissä tämä voi merkitä
myös sosiaalipoliittisten tavoitteiden parempaa saavuttamista.

Toimenpiteiden huolellisen kohdentamisen avulla ehkäistään turhat toimenpiteet
ja työmarkkinavuodot. On olemassa hyviä perusteita sille, että ikääntyneet, vähän
koulutetut ja muut työttömät, joilla on työllistymistä heikentäviä ominaisuuksia
muodostavat aktiivisen työvoimapolitiikan entistä keskeisemmän kohderyhmän.
Tämä koskee myös erilaisia tukityöllistämisen muotoja. Pyrkimys kohdistaa toi-
menpiteitä entistä selvemmin heikosti työllistyviin merkitsisi samalla sitä, että
työvoiman kysynnän vahvistaminen laskusuhdanteessa tukityöllistämisen keinoin
ei olisi yhtä laajamittaista kuin aiemmin.

Toimenpiteiden tulevaa määrää ja niiden kohdentamista voidaan haarukoida te-
kemällä oletuksia työttömyyden alenemisen vauhdista ja ottamalla huomioon
väestö- ja koulutusrakenteen muutos. Aktiivisen työvoimapolitiikan toimenpitei-
den määrä tullee melko selvästi laskemaan kuluvan vuosikymmenen aikana,
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mutta samanaikaisesti toimenpiteiden kokonaismäärän laskun kanssa esimerkiksi
yli 50-vuotiaille ikääntyneille keski-asteen koulutuksen suorittaneille suunnattu-
jen toimenpiteiden tarve kasvaa. Toimenpiteiden kohdistaminen entistä laajem-
massa mitassa ikääntyviin työhakijoihin asettaa uusia vaatimuksia toimenpiteiden
laadulle.
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Liite 2  Eri ryhmien väestöosuudet vuonna 1997 ja 2010

1997

Ikä Perusaste Keskiaste Korkea-aste Yhteensä
16–24 8,3 9,7 0,5 18,5
25–49 13,9 34,5 12,1 60,5
50–59 9,8 8,1 3,1 21,0
16-59 32,0 52,4 15,7 N 3104724

2010

Ikä Perusaste Keskiaste Korkea-aste Yhteensä
16–24 8,8 9,7 0,8 19,2
25–49 8,7 33,1 14,2 56,1
50–59 6,9 14,2 3,5 24,7
16-59 24,4 57,1 18,5 N 3054546

Lähteet: Vuoden 1997 osalta työssäkäyntitilastoon perustuva aineisto
ja vuoden 2010 osalta Tutkinto- ja väestön koulutusrakenteen ennustemalli,
Tilastokeskus.
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