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Esipuhe

Viime aikoina ilmestyneet useat työllisyysraportit ovat luoneet pohjaa
lähivuosien työllisyyspolitiikkaa koskevalle päätöksenteolle. Ne ovat kuitenkin
jääneet julkisessa ja asiantuntijoidenkin keskustelussa melko irrallisiksi, jotain
tiettyä näkökulmaa, esimerkkiä tai politiikkalajia koskeviksi kannanotoiksi.
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus halusi koota yhteen tutkijoiden ja
asiantuntijoiden ajankohtaista tietämystä. Tämä julkaisu "Parempi työllisyys,
pienempi työttömyys – kuinka se tehdään" on raportti tammikuussa 2003
Helsingin Säätytalolla järjestetystä samannimisestä tutkijoiden ja asiantunti-
joiden työllisyysseminaarista.

Jo seminaaria kohtaan tunnettu mielenkiinto alan osaajien parissa, olihan
seminaarissa mukana yhdeksisenkymmentä alan vaikuttajaa ja asiantuntijaa,
osoitti tämän kokoomaraportin tarpeellisuuden. Halusimme mukaan
keskusteluun tutkijoiden lisäksi asiantuntijat ministeriöistä, etujärjestöistä ja
muista keskeisistä intressitahoista.

Soveltavan taloustutkimuksen laitoksena VATT halusi seminaarin järjestämällä
osaltaan myös antaa tutkijoille ja asiantuntijoille mahdollisuuden tuoda
panoksensa tuolloin vielä valmisteilla olleen pääministerin asettaman,
valtiosihteeri Raimo Sailaksen johtaman työllisyystyöryhmän työhön ja sen
ympärillä käytävään asiantuntijakeskusteluun.

Kirjan teemat on ryhmitelty kolmeen kokonaisuuteen: 1) verotukseen,
työllisyyteen ja työmarkkinoiden toimivuuteen, 2) eurooppalaisiin
rakenneongelmiin ja politiikka-avauksiin sekä 3) työttömyyteen Suomessa.
Toivottavasti teokseen sisältyvät 13 asiantuntija-artikkelia, kommentaaria sekä
johdantoartikkeli auttavat lukijaa lähestymään työmarkkinoiden ongelmia ja
esitettyjä politiikkavaihtoehtoja analyyttisesta ja monipuolisesta näkökulmasta.

Kirjan on toimittanut tutkimusjohtaja Heikki Räisänen ja taittanut tutkimus-
assistentti Riitta Latvio. He valmistelivat myös teoksen pohjana olevan
seminaarin. Antoisia lukuhetkiä!

Helsingissä maaliskuussa 2003

Reino Hjerppe
ylijohtaja
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Johdanto

Heikki Räisänen

Useat hiljattain ilmestyneet tutkimukset ja raportit työllisyydestä, työttömyydestä
ja keinoista niihin vaikuttamiseksi ovat muodostaneet pohjaa analyyttiselle ja
kohtuullisen konkreettiselle työllisyyskeskustelulle. Kuitenkin tutkijat ovat
keskustelussa pysyneet paljolti omassa piirissään ja esimerkiksi hallituksen
virkamiehet omassaan. Monet raportit ovat tarjonneet joko yhtä yksittäistä
näkökulmaa tai sitten yksittäistä keinoa joko yleislääkkeeksi tai sitten
täsmähoidoiksi. Tarve tällaisen keskustelun kokoamiseen oli ilmeinen. Vasta
jäsenneltyinä ja laajempaan politiikkaympäristöön maastoutettuina tällaiset
näkökulmat ja keinot saavat merkityksensä.

Kun sitkeä rakenteellinen työttömyys ja väestön ikärakenteen muutos
koskettavat koko yhteiskuntaamme, tarvitaan ratkaisujen etsimisessä kaikkien
eri tahoilla toimivien asiantuntijoiden panosta. Lisäksi on tärkeää, että
keskustelussa esitetyt asiat käyvät läpi myös kriittisen testin: tutkijoiden ja
asiantuntijoiden arvion. Tämä tilanne sai Valtion taloudellisen tutkimuskeskuk-
sen kokoamaan yhteen alan tutkijoita, hallituksen virkamiehiä ja muita
asiantuntijoita pohtimaan mahdollisuuksia työllisyyden parantamiseen ja
työttömyyden pienentämiseen.

Tämä julkaisu on raportti VATT:n 20. tammikuuta vuonna 2003 Helsingin
Säätytalolla järjestämästä tutkijoiden ja asiantuntijoiden työllisyysseminaarista.
Itse seminaariin osallistui yhdeksisenkymmentä alan kotimaista vaikuttajaa.
Ongelmakenttää lähestytään kolmen teeman kautta: ensinnäkin esitetään
puheenvuoroja verotuksesta, työllisyydestä ja työmarkkinoiden toimivuudesta,
toiseksi käsitellään eurooppalaisia rakenneongelmia ja politiikka-avauksia ja
kolmanneksi työttömyyttä Suomessa.

Seminaarin avannut valtiosihteeri Raimo Sailas valtiovarainministeriöstä
käsitteli kaikkia keskeisiä työllisyyden ja työttömyyden ongelmia-alueita ja piti
pääministerin nimittämälle työllisyystyöryhmälleen asetettua 75 %:n
työllisyysastetavoitetta hyvin haasteellisena. Tätä luettaessa on Sailaksen
työryhmä jo julkistanut raporttinsa, mutta jo työryhmän väliraportissa käsitellyt
linjaukset osoittivat, että työllisyyden merkittävä parantaminen edellyttää laaja-
alaista ohjelmaa, eikä vain sitä, että jokainen pyrkii valitsemaan omat
mieliteemansa. Päätöksentekijän on käsiteltävä myös vaikeat, ristiriitaiset ja
tutkimuksesta epäselvää evidenssiä saaneet tai vähän tutkitut kysymykset.
Tällaisessa vaativassa päätöksentekotilanteessa on erityisen tärkeää, että
valmistelussa kuullaan tutkijoiden näkemyksiä ja osataan hahmottaa niiden
pohjalta politiikkalinjauksia.
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Verotus, työllisyys ja työmarkkinoiden toimivuus

Kysymys pienituloisen, palvelusektorin, matalan tuottavuuden tai alemman
taitotason työn (tai mitä nimitystä nyt tahdotaankaan käyttää) kannattavuudesta
ja tukemisesta on ollut Suomen työmarkkinoilla tärkeä. Palkanmuodostus on
nostanut työttömän työllistymiskynnystä ja tuottavuusvaatimusta suhteellisesti
eniten juuri pienituloisten osalta, vaikka työnantaja on toisaalta saanut
Suomessa korkeasti osaavaa työvoimaa kohtuullisen edullisesti. Käytännössä
on keskusteltu palvelusektorin mahdollisuudesta työllistää työttömiä.
Verotuksellisten keinojen käyttö työllisyyden edistämisessä on myös yllättävän
vähän tutkittu alue Suomessa. Perusvaihtoehdot pelkistyvät lopulta
henkilöverotuksen tai työnantajamaksujen käyttöön. Näidenkään keskinäisestä
paremmuudesta tutkimustulokset eivät ole yksiselitteisiä.

Pasi Holm ja Vesa Vihriälä ovat tuoneet keskusteluun mielenkiintoisen
näkökulman matalan tuottavuuden työn tukemisesta. Tutkijoiden esille tuomaksi
keskustelunavaukseksi tämä melko konkreettinen malli on myös onnistunut,
koska se on jatkokeskustelussa saanut ainakin ideatasolla kannatusta ja on
myös tuonut esille kriittisiä näkökohtia. Se on siis vienyt asiaan liittyvää
tietämystä ja keskustelua eteenpäin. Esimerkiksi yrittäjäkunnan piirissä malliin
liittyy myönteisiä odotuksia. Artikkelissaan Holm ja Vihriälä argumentoivat, että
työttömyysongelma on hyvin valikoitunut koulutustason suhteen ja kun
työvoiman kysyntä on samaan aikaan muuttunut osaamista painottavaan
suuntaan, on matalan tuottavuuden työn tukemiselle tarvetta. Palkkatason
laskua realistisempana he pitävät korvauksen maksamista työnantajalle joko
suorana tukena tai alentamalla työnantajan sivukuluja. Holm ja Vihriälä
esittelevät mallinsa, jossa valtio palauttaa jälkikäteen työnantajalle
matalapalkkaisen työvoiman työnantajamaksuja ilman että maksuja sinänsä
muutetaan. He ovat myös ryhtyneet käymään keskustelua malliaan kohtaan
suunnatusta kritiikistä, mitä voidaan pitää tutkijoille melko harvinaisena
menettelynä, mutta Suomen ehkä edelleen hieman viranomaisväritteisessä
ilmapiirissä virkistävänä.

Kommentissaan Marja-Liisa Parjanne katsoo, ettei matalan tuottavuuden työn
edistämiseen ole yhtä kertaluonteista ratkaisua. Holmin ja Vihriälän mallia hän
pitää tervetulleena ja huolella laadittuna, mutta nostaa esille myös malliin
sisältyviä kriittisiä tekijöitä, kuten sen kalleuden ja työllisyysvaikutusten
vähäisyyden. Työnantajien sosiaalivakuutusmaksujen alentaminen korottamalla
toisten työnantajien maksuja on myös työllisyysvaikutuksiltaan epävarma.
Parjanne pitää parempana vaihtoehtona työn tekemiseen liittymättömien
työnantajan kansaneläkevakuutusmaksujen poistamista asteittain.

Suhteellisen säännöllisin välein poikkihallinnollisessa yhteistyössä laadittava
työministeriön pitkän aikavälin työvoimanäkymiä kartoittava, tällä kertaa
Työvoima 2020 -niminen raportti pitää täystyöllisyyttä mahdollisena tavoitteena.
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Tähän vetämäänsä työhön tukeutuen Pekka Tiainen pitää artikkelissaan
osaamisen kehittämistä avainkysymyksenä, tärkeä tekijä on myös matalan
tuottavuuden työmahdollisuuksien edistäminen. Työllisyysasteen nosto 75
prosenttiin vuonna 2010 on kuitenkin kova tavoite, sillä talouskasvua, joka
auttaisi tavoitteeseen, ei ole näköpiirissä. Osa-aikatyön yleistyminen on eräs
mahdollisuus. Työvoimasta alkaa lähivuosina poistua runsaat 10 000 henkeä
enemmän kuin sinne tulee nuorista ikäluokista vuosittain tilalle. Työikäinen
väestö alkaa supistua, eniten 2010-luvun alkuvuosina. Työmarkkinoiden
toimivuuden näkökulmat korostuvat. Esimerkiksi sukupuolten tasa-arvon
lisääminen työelämässä tukee inhimillisten voimavarojen parempaa käyttöä.
Naisten sijoittuminen paremmin ja tasa-arvoisemmin osaamistaan vastaaviin
tehtäviin parantaa samalla työvoiman saatavuutta, Tiainen katsoo. Tärkeitä
tekijöitä ovat myös potentiaaliseen työvoimaan ja ammattirakenteen
muutokseen liittyvät työmarkkinoiden hyvää toimivuutta korostavat näkökohdat.

Kommentissaan Reija Lilja arvioi työllisyysasteen huomattavan nostamisen ja
työttömyyden alentamisen mahdollisuuksia. Hän erittelee työmarkkinoiden
dynamiikkaa ja katsoo, että siihen voidaan vaikuttaa useilla tavoilla. Koulutusta
lisäämällä voidaan parantaa työttömien tai matalan laadun töissä olevien
mahdollisuuksia. Työsuhteiden pysyvyyteen tulisi myös kiinnittää huomiota.
Myös työttömien työllistymistä matalan laadun työpaikkoihin voidaan edistää.
Lilja toteaa EU:n vuotuiseen työllisyysraporttiin tukeutuen, että yhdistelemällä
erilaisia toimenpiteitä, työllisyysaste saadaan nousemaan huomattavasti
korkeammalle kuin vain yhteen yksittäiseen toimenpiteeseen keskittymällä.
Tarvitaan siis sekä työllisyyden määrän että laadun parantamista.

Eurooppalaisia rakenneongelmia ja politiikka-avauksia

Ovatko Euroopan työ-, hyödyke- ja pääomamarkkinat jäykkiä ja kuinka erilaiset
jäykkyystekijät ja makrotaloudelliset häiriöt liittyvät toisiinsa? Mitkä mekanismit
synnyttävät rakenteellisia jäykkyyksiä? Miten rakenteellisia jäykkyyksiä voitaisiin
vähentää? Tällaisiin kysymyksiin liittyvää rakennetarkastelua käsittelee Antti
Suvanto, joka on vetänyt Talousneuvostolle aiheesta laaditun raportin laadintaa.
Eurooppaa on tapana verrata Yhdysvaltoihin, niin tässäkin. Euroopan ja
Yhdysvaltain työllisyys- ja työttömyyskehityksen vertailu on melko korutonta.
Euroopassa työttömyyden nousutrendi on jatkunut 1970-luvun öljykriisistä
lähtien ja työttömyysaste on aina jäänyt noususuhdanteessa edellistä
vastaavaa suhdannevaihetta korkeammalle tasolle. USA:ssa työttömyysasteen
trendi on ollut 1980-luvun alun jälkeen aleneva. Suvanto päätyy
johtopäätöksenä siihen, että ei voida identifioida mitään yksittäistä Euroopan
heikkoa työllisyyskehitystä selittävää tekijää. Kyse on pikemminkin useiden
tekijöiden yhdistelmistä ja niiden "annostelusta". Koska useimmilla
jäykkyystekijöillä on myös positiivisia vaikutuksia (minkä vuoksi ne onkin luotu),
on niihin puuttuminen vaikeaa. Näyttää myös siltä, että eri jäykkyystekijöiden
negatiiviset vaikutukset tulevat esille vasta talouden kohdatessa ulkoisia
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häiriöitä. Suvanto tuo esille myös sen, että hyödyke- ja pääomamarkkinoilla on
sellaisia jäykkyyksiä, jotka voivat lisätä yhdessä työmarkkinajäykkyyksien
kanssa työttömyyttä ja hidastavat talouksien dynamiikkaa. Euroopan hyödyke-,
työ- ja pääomamarkkinat toimivat parhaiten perinteisessä suuryritys-
ympäristössä, mutta uusien työpaikkojen syntyessä palvelusektorissa ja
korkean teknologian aloilla, toimivat rakenteelliset jäykkyydet haitallisesti juuri
siellä, missä työllistämispotentiaali olisi suurin.

Kommentissaan Jaakko Kiander nostaa tarkemmin esille Suomen tapauksen.
Hän näkee suomalaisen suurtyöttömyyden lyhyen historian liittyvän selvästi
suuriin makrotaloudellisiin häiriöihin. Kyse ei ollut mistään mysteeristä tai
rakenteiden jäykkyydestä, vaan työn kysynnän aleneminen vuosina 1991–1994
johtui korkeista koroista, varallisuushintojen laskusta ja jyrkästä työhön
kohdistuvan verotuksen kiristymisestä. Laman jälkeen työllisyyden kasvua
tukivat reaalikorkojen lasku, varallisuushintojen nousu ja verotuksen
keveneminen sekä hyvä vientikilpailukyky. Kiander viittaa myös rakenteellisten
uudistusten merkitykseen, kuten kannustinloukku- ja veroreformeihin. Erityisesti
viime vuosina havaittu kasvun työllistävyyden paraneminen voidaan lukea
palkkamaltin ja rakenneuudistusten tiliin. Suvannon artikkelissa esille tuotu
instituutiotutkimuksen näkemys on, että eivät yksin rakenteet aiheuta
työllisyyshäiriöitä, vaan vasta yhdessä talouden ulkoisten shokkien kanssa.
Kianderin kommentti alleviivaa vielä tähän tilanteeseen sovellettavan
makrotalouspolitiikan merkitystä.

Esimerkkinä vastausyrityksestä eurooppalaiseen – ja tässä tapauksessa vielä
suureen – työttömyysongelmaan, on Saksan tapaus. Pertti Koistinen esittelee ja
arvioi Peter Hartzin komission ehdotuksia, jotka keskittyvät työvoimapalvelujen
kehittämiseen ja työhallinnon uudelleenorganisointiin, joskin mukana on myös
joitain rakenteellisempia uudistusehdotuksia. Saksan keskustelua huolella
tuntevana Koistinen kuvaa lukijalleen paitsi itse ehdotukset, myös niiden
taustaa ja ehdotusten julkistamista seurannutta debattia. Osittain Saksassa
vielä vasta haaveillaan sellaisista uudistuksista, jotka Suomessa on toteutettu jo
aikoja sitten, esimerkkinä Suomen TE-keskusten kaltainen alueellisen
toimintajärjestelmän kehittäminen. Saksan uudistuslinjaukset noudattelevat
sikäli muiden eurooppalaisten maiden suuntaa, että työvoimapalvelut on
nostettu keskiöön. Koistinen toteaa, että työvoimapolitiikan aktivointiohjelmat
ovat vasta tulossa ja naisten taloudellisen aktiivisuuden nostaminen Suomen
tasolle vie varmasti vielä vuosikymmenen. Keskeisenä strategisena
periaatteena työttömyyden kimppuun käymisessä on Saksassakin nostettu
esille työttömyyden keston lyhentäminen. Asiakasvirtojen nopeuttaminen
työvoimatoimistojen neuvonta- ja tukipalveluissa ja parempi palveluihin pääsy
lyhentäisi työttömyyden kestoa. Työttömyysturvaan Saksassa ehdotetaan
tiukennuksia, kuten korvaustason laskua ja vaatimusta laajaan alueelliseen
liikkuvuuteen. Nuorille on Saksassakin luvassa etupäässä koulutuksellisia
toimia ja ikääntyneille pehmennyksiä turvapuolella ja kannusteita työntekoon.
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Pertti Koistinen kuvaa hyvin kehitystä, jossa uudistusehdotukset otettiin aluksi
myönteisesti vastaan, mutta sitten kritiikki ja eri tahojen ristiriidat ovat
lisääntyneet.

Kommentissaan Heikki Räisänen pitää Hartzin komission käyttämää
työmarkkinaretoriikkaa paljolti samantyyppisenä kuin muissakin viime vuosien
työmarkkinauudistuksissa. Puhutaan markkinaorientoituneisuudesta, asiakas-
keskeisyydestä ja palvelujen laadusta sekä omatoimisuudesta, turvallisuudesta
ja säädösohjauksen vähentämisestä. Palvelujen ja työnvälityksen nostaminen
keskiöön on tärkeä linjaus. Työnvälittäjien irrottaminen hallinnollisista ja
sivutehtävistä keskittymään pääasiaan, työnvälitys- ja neuvontapalveluihin, on
oikein. Uudistusehdotuksen rakennepoliittinen sisältö on jäänyt melko
vaatimattomaksi, mitä työvoimapolitiikkaa koskevat ehdotukset olisivat
tarvinneet tuekseen.

Työttömyys Suomessa

Suomen työttömyyden kehitys on ollut hyvin poikkeuksellista viimeisen 20
vuoden aikana, toteavat Erkki Koskela ja Roope Uusitalo artikkelissaan. 1980-
luvulla työttömyys oli meillä alle eurooppalaisen tason, 1990-luvun lamavuosina
se nousi neljässä vuodessa lähes 20 prosenttiin: näin nopeaa työttömyyden
kasvua ei ole nähty OECD-maissa toisen maailmansodan jälkeen. Talouden
taas elpyessä kasvu oli Irlannin jälkeen EU-maiden nopeinta. 2000-luvun alussa
työttömyys on keskimääräisellä eurooppalaisella tasolla sekä työttömyysasteen
että keston suhteen. 1990-luvun alussa 55–59-vuotiaiden työttömyysasteet
olivat lähellä muiden ikäluokkien vastaavia, mutta pitkäkestoinen ikääntyneiden
työttömyysturva (ns. työttömyyseläkeputki) alkoi näkyi lamassa ja kasvatti
kokonaistyöttömyyttä merkittävästi. Suomessa työttömyys nousi vasta 1990-
luvulla, kun se muualla Euroopassa kasvoi jo edellisellä vuosikymmenellä.
Taloudelliset shokit selittävät työttömyyden nousun, mutta pelkästään niiden
avulla on vaikea selittää, miksi työttömyys edelleen on 10 vuotta pahimman
laman jälkeen yhdeksän prosentin luokkaa. Koskelan ja Uusitalon käsitys on,
että instituutioiden ollessa varsin samanlaisia kuin 1980-luvulla, selitys jossa
instituutioilla on merkitystä vasta talouden kohdatessa shokkeja, toimii. He
käsittelevät myös palkanmuodostusta ja havaitsevat, että keskitetyt
palkkaneuvottelut johtavat liittokohtaisia kierroksia alempiin palkkoihin ja näin
vähentävät rakenteellista työttömyyttä. Negatiiviset shokit näyttävät yhdessä
jäykkien työmarkkinainstituutioiden kanssa johtavat työttömyyden kasvuun, joka
edelleen työttömyyskorvausjärjestelmän piirteiden vuoksi on taipuvainen
muuttumaan pitkäaikaistyöttömyydeksi. Tällainen selitys sopii Suomen
tilanteeseen yllättävän hyvin.

Auttaako muuttaminen työllistymään? Sari Pekkala kysyy artikkelissaan.
Työttömyysaste ja muuttoliike vaihtelevat talouden suhdanteiden mukaan.
Vuoden 1994 jälkeen muuttoliike on suuntautunut etenkin suuriin kaupunkeihin
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ja Etelä-Suomeen ja työttömät näyttäisivät muuttavan pois kaikkein korkeimman
työttömyyden alueilta. Kasvukeskuksissa työllisyyden todennäköisyys on
suurempi kuin muualla asuvien. Ihmiset muuttavatkin työn perässä, mutta
aiheuttaako muuttaminen työllisyyden lisäystä ja työttömyyden vähenemistä?
Työllistymisen todennäköisyys on muuttajilla kotipaikkakunnalle jääneitä
suurempi. Otettaessa muuttajien valikoituneisuus huomioon (ovathan he
yleensä nuoria ja koulutettuja) ja lisäksi myös muita havaitsemattomia sekä
muuttoon että työllistymiseen vaikuttavia tekijöitä, ei muuttaminen sinänsä
vaikuta työllistymiseen myönteisesti, näin näyttäisi olevan varsinkin lyhyellä
aikavälillä. Muuttaneet siis työllistyvät muita paremmin, mutta se ei johdu
muutosta, vaan muista työllistymistä auttavista seikoista. Muuttoliikkeestä ei
Pekkalan käsityksen mukaan löydy huomattavaa apua työttömyysongelmaan.

Työttömyyden alentamisessa on erotettava, onko talous rakenteellisen
työttömyyden tasolla vai tämän mukaisen tasapainon ulkopuolella, Kari Alho
kirjoittaa kommentissaan. Hänen tulostensa mukaan tasapainotyöttömyysaste
olisi noin 7,5 prosentin tasolla, joskin luottamusväli on suhteellisen leveä.
Tasapainotyöttömyysaste voidaan palauttaa vuosikymmenen loppuun
mennessä tavoitteelliseen 5 prosentin tasoon kolmen politiikan yhdistelmällä:
ensinnäkin työttömyyskorvausten pysyvällä alentamisella, toiseksi hyödyke-
markkinoiden kilpailullisuuden lisäämisellä ja kolmanneksi jatkuvilla maltillisilla
palkkaratkaisuilla. Alho toteaa myös, että ekspansiivinen talouspolitiikka voi
myös nopeuttaa sopeutumista kohti tasapainoa ja alentaa työttömyyttä, vaikka
se ei tasapainotyöttömyyttä alennakaan. Siten verotuksen keventämisellä voi
olla oma roolinsa työttömyyden alentamisessa.

Näyttää vallitsevan yksimielisyyttä siitä, että työttömyyden alentamisessa ja
työllisyyden nostamisessa tarvitaan yhdistelmä erilaisia toimenpiteitä sekä
lyhyemmällä että pidemmällä aikavälillä, Rebecka Svedlin kirjoittaa
työvoimapolitiikan käytännön toimeenpanijan näkökulmasta.

Svedlin toteaa, että työvoimatoimiston kokemukset vahvistavat sen, että
työnantajien kustannusten alentamisen tulisi olla merkittävää, jotta sillä olisi
vaikutusta työllisyyteen, koska yksityisen sektorin työnantajat eivät kovin
herkästi työllistä heikompaa työvoimaa edes työllistämistuella. Työttömien
kelpaamattomuudesta työnantajille keskustellaan paljon, mutta tulisi keskustella
myös siitä, kun työpaikat eivät kelpaa työttömille, tämä on osa kohtaanto-
ongelmaa. Lähivuosina työvoimatoimistoissa painopistettä on voitava muuttaa
enemmän työttömyyden ennaltaehkäisyyn ja työvoiman kysyntään
vastaamiseen, mikä on myös henkilöstön osaamisen kannalta haasteellista.
Työvoimapolitiikan toimeenpanoon ja sen edellytyksiin on kiinnitetty liian
niukasti huomiota. Johdonmukaisempi ja pitkäjänteisempi työskentely onkin
Svedlinin toiveissa työvoimapolitiikan laadukkaampaan toimeenpanoon
yltämiseksi.
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***

On toivottavaa ja kaikki syy uskoa, että tämän kirjan artikkelit auttavat lukijaa
jäsentämään keskeisiä työllisyyden ja työttömyyden kysymyksiä sekä tutkijoiden
ja asiantuntijoiden niistä käymää viimeaikaista keskustelua. Vaikka ratkaisujen
löytäminen jää lopulta lukijalle, käsittelevät kirjoitukset keskeisiä aihealueita ja
niiden peruspiirteitä, jolloin tavoitteena ollut tutkimuksellinen ja soveltava
näkökulma saattavat löytää toisensa.
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Heikosti tuottavan työvoiman työllisyyden
lisääminen työnantajatuen avulla1

Pasi Holm ja Vesa Vihriälä

Johdanto

Suomen työllisyyden vuonna 1994 alkanut paraneminen on suhdanne-
taantuman seurauksena lopahtanut vuoden 2002 mittaan. Työttömyysaste on
juuttunut yli 9 prosentin tasolle ja työllisyysaste alle 68 prosenttiin.

Työttömyys ja työvoiman ulkopuolelle jääminen koskettavat hyvin vinosti
suomalaisia: ilman työtä jääneet ovat selvästi keskimääräistä heikommin
koulutettuja. Ilmiö on yleinen. Se havaitaan kaikissa Euroopan maissa.
Suomessa työttömyyden tällainen vinous on kuitenkin poikkeuksellisen suuri.

Ongelman syyksi on arvioitu vaihtelevasti sekä tarjonta- että kysyntätekijät.
Yhtäältä ihmisten epäillään jättäytyvän työvoiman ulkopuolelle ja pidättäytyvän
työpaikan vastaanottamisesta, koska työttömyysturvan ja muun sosiaaliturvan
varassa tulee ”riittävän” hyvin toimeen. Toisaalta on arvioitu, että matalan
tuottavuuden työvoiman kysyntä on mm. teknologisen kehityksen takia
vähentynyt. Kun toisaalta tällaisen työvoiman kustannukset eivät mm.
minimipalkkasäännösten ja kollektiivisten palkkasopimusten (Suomessa
työehtosopimusten alimpien taulukkopalkkojen) takia ole vastaavasti
alentuneet, seurauksena on ollut työllisyyden heikkeneminen, ainakin
suhteellisesti.

Suomessa viime vuosien työllisyyspolitiikan painopiste on ollut
makropolitiikassa. Vakaiden rahoitusolojen edistämisen lisäksi on kevennetty
verotusta ja pyritty parantamaan suomalaisen tuotannon hintakilpailukykyä.
Viimeksi mainittuun on pyritty – ja päästy – tulopoliittisilla kokonaisratkaisuilla,
joiden syntymistä on tuettu mainituilla ansiotulojen verotuksen yleisillä
kevennyksillä. Matalapalkkaisten työhön osallistumista on lisäksi edistetty
erityisesti tähän ryhmään vaikuttavalla ansiotulovähennyksen nostolla ja
eräiden tulonsiirtojen tulosidonnaisuuksien lievennyksillä. Myös työvoiman
alueellista liikkuvuutta on aktiivisesti tuettu ja työvoiman rakennetta pyritty
parantamaan koulutusuudistuksin (mm. ammattikorkeakoulujärjestelmän
luominen) ja työvoimakoulutuksella.

                                           
1 Kirjoitus perustuu tekijöiden laatimaan työpaperiin ”Matalan tuottavuuden työn tuki –
tarpeellinen keino työllisyyden parantamiseksi Suomessa.” Pellervon taloudellisen tutkimus-
laitoksen työpapereita n:o 57 (syyskuu 2002).
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Matalan tuottavuuden työn kysyntää sen sijaan ei ole juurikaan pyritty tukemaan
tiettyjä erityisryhmiin kohdistuneita työllistämistukiohjelmia lukuun ottamatta.
Pyrimme seuraavassa argumentoimaan, että tämä on puute, joka pitäisi korjata.
Lisäksi esitämme konkreettisen mallin, joka mielestämme voisi olla toteuttamis-
kelpoinen Suomen oloissa.

Esitämme täsmällisemmin, että matalan tuottavuuden työn kysyntää tuettaisiin
tällaiseen työhön kohdistuvalla työnantajamaksujen palautuksella. Monet
ekonomistit ovat suositelleet matalan tuottavuuden työn työnantajatukea
viimeisten kymmenen vuoden aikana. Myös Suomessa asia on ollut esillä.
Selvitykset eivät kuitenkaan ole johtaneet käytännön toimiin.

Suomen työllisyysongelman luonne

Työllisyys romahti Suomessa laman aikana. Työllisyysaste (työlliset työikäisistä)
laski lähes 75 prosentista 60 prosenttiin samalla kun työttömyysaste (työttömät
työvoimasta) nousi vuosikeskiarvonakin lähes 17 prosenttiin vuonna 1994.
Talouden toipuminen vuodesta 1994 alkaen on lisännyt taas työllisyyttä
tuntuvasti, runsaalla 300 000 työpaikalla vuoteen 2002 mennessä. Tämä on
nostanut työllisyysasteen vajaaseen 68 prosenttiin. Työttömien määrä on
laskenut 170 000 hengellä. Työttömyysaste on siten jäänyt yli 9 prosentin
tasolle.

Työpaikkojen menetykset laman aikana koskivat varsin kattavasti eri alueita ja
toimialoja. Sen sijaan lamasta toipumisen aikana työpaikkoja ei ole syntynyt
yhtä tasaisesti. Työpaikkojen lisäys on keskittynyt alueellisesti verraten
harvalukuiseen kasvukeskusten joukkoon. Myös toimialarakenne on ollut
aiemmasta poikkeava: työpaikkalisäyksestä yli puolet on tullut palvelualoille,
erityisesti liike-elämän palvelut ovat lisääntyneet nopeasti.

Toimialojen välisiä eroja tärkeämpi piirre työpaikkalisäyksessä on se, että uudet
työpaikat ovat osaamisvaatimuksiltaan erilaisia ja useimmiten selvästi
vaativampia kuin laman aikana kadonneet työpaikat. Tämä näkyy hyvin selvästi
teollisuudessa, jossa työpaikkojen kasvu on keskittynyt korkeaa teknologiaa
soveltavaan, tieteelliseen tutkimukseen perustuvaan, vaativia taitoja
edellyttäviin ja hyvin palkattuihin tehtäviin, ks. Pakarinen ja Ylä-Anttila (2001).
Hyvä koulutus on useimmiten välttämätön edellytys tällaisiin tehtäviin
sijoittumiselle.

Työllisyyden edellä kuvatun kaltaisen kehityksen valossa ei ole yllättävää, että
työllisyys- ja työttömyysasteet poikkeavat huomattavasti niin alueiden, koulutus-
tasojen kuin ikäryhmienkin välillä.
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Työhön osallistuminen riippuu tunnetusti paljon iästä. Erityisesti yli 50-
vuotiaiden työllisyysasteet alenevat nopeasti iän myötä. Kiintoisaa kuitenkin on,
että työllisyysasteet ovat lamaa edeltäneeseen tilanteeseen verrattuna
alentuneet selvästi enemmän nuorissa ikäryhmissä ja myös ”parhaassa
työiässä” olevien (30–50-vuotiaat) joukossa kuin yli 50-vuotiaiden keskuudessa.

Myös alueulottuvuudessa erot työllisyysasteissa ja työttömyysasteissa ovat
suuret. Maakuntatasollakin ero työllisyysasteessa Uudenmaan ja Kainuun välillä
on 20 prosenttiyksikköä. Erot ovat myös kasvaneet lamaa edeltävään aikaan
nähden.

Tärkein työllisyyden kohtaantoa ja sen muutosta koskeva havainto koskee
kuitenkin koulutustason vaikutusta. Kun vuonna 2000 korkea-asteen
koulutuksen saaneista 80 % oli työssä, pelkästään perusasteen koulutuksen
saaneista työllisiä oli alle 40 %. Olennainen piirre koulutustason vaikutuksessa
työllisyysasteeseen on lisäksi, että koulutustason merkitys kasvoi selvästi laman
aikana eikä ole olennaisesti pienentynyt sen jälkeen työllisyyden yleisestä
paranemisesta huolimatta. Se, että pitkälle koulutetut osallistuvat enemmän
työmarkkinoille, ei ole vaikea ymmärtää. Hyvin koulutettujen suurempi tuot-
tavuus merkitsee, että vaihtoehtoiskustannus työstä poissaolosta on suurempi
kuin heikosti koulutetuilla: vapaa-ajasta joutuu maksamaan suuremman hinnan
menetettynä ansiona. Toinen eroihin vaikuttava luonnollinen asia on, että
perusasteen koulutuksen saaneista osa on työelämän ulkopuolella juuri koska
he ovat hankkimassa korkeamman tasoista koulutusta.

Nämä seikat eivät kuitenkaan riitä selitykseksi sille, miksi erot työllisyysasteissa
ovat kasvaneet niin paljon 1990-luvulla ja koskevat myös parhaassa työiässä
olevia. Myös 25–54-vuotiaiden joukossa koulutustaso vaikuttaa ratkaisevasti
työllisyysasteeseen (kuvio 1). Vuonna 2000 ikäryhmässä 25–34 vuotta
korkeakoulutettujen työllisyysaste oli 20 prosenttiyksikköä korkeampi kuin
perusasteen koulutuksen saaneilla.

Työttömyysasteissa ilmenee aivan samanlainen riippuvuus koulutustasosta.
Lamashokin vaikutus työttömyysasteiden eroihin on jopa korostuneempi kuin
vaikutus työllisyysasteiden eroihin. Lama lisäsi selvästikin muita enemmän
heikosti koulutettujen työttömyyttä. Vaikka lamasta toipumisen aikana erot ovat
taas hieman kaventuneet, ne ovat edelleen suuria verrattuna lamaa edeltävään
aikaan. Esimerkiksi ikäryhmässä 35–54 vuotta vuonna 2000 perusasteen
koulutuksen saaneiden työttömyysaste oli yli 10 % kun se korkeakoulutetuilla oli
4 %.
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Kuvio 1. Työllisyysaste koulutustasoittain 1990–2000. Lähde: Tilasto-
keskus
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Työllisyyden ja työttömyyden erilaisuus eri koulutustasoilla, ikäryhmissä ja
alueilla koskee eri asteisena kaikkia kehittyneitä kansantalouksia.
Kansainvälisessä vertailussa heikosti koulutettujen työllisyysongelmat
osoittautuvat Suomessa kuitenkin poikkeuksellisen suuriksi. Vuonna 2000
korkeasti koulutettujen työttömyysaste oli jokseenkin sama Suomessa ja
EU:ssa keskimäärin. Sen sijaan keskiasteen koulutuksen saaneilla
työttömyysaste oli Suomessa 3 prosenttiyksikköä korkeampi ja perusasteen
koulutuksen saaneilla jopa 7 prosenttiyksikköä korkeampi (kuvio 2).
Koulutustason vaikutus työttömyyteen on Suomessa itse asiassa suurempaa
kuin missään muussa EU-maassa. Vuonna 2000 vain perusasteen koulutuksen
saaneiden miesten työttömyys oli Suomessa 13 prosenttiyksikköä suurempi
kuin korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden työttömyysaste. Naisten osalta ero
oli 15 prosenttiyksikköä. Kumpikin luku on EU-alueen suurin.

Kuvio 2. Työttömyys- ja työllisyysasteet koulutustason mukaan vuonna
2000, molemmat sukupuolet. Lähde: Euroopan komissio (2001)
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Valikoituneen työttömyysongelman tausta

Suomen työttömyysongelman lähtökohdasta ei ole epäselvyyttä. Taustalla on
laman kymmenen vuotta sitten aiheuttama massiivinen kokonaiskysynnän
supistuminen. Työllisyyden paraneminen laman pohjasta vuoteen 2001 saakka
on puolestaan jokseenkin sellaista, mihin kokonaistuotannon kasvun voi
historiallisen kokemuksen perusteella olettaa johtaneen. Toteutunut varsin
nopea talouskasvu on puolestaan helppo ymmärtää seuraukseksi siitä, että
pieni avoin kansantalous on kyennyt hyvän kilpailukyvyn avulla lisäämään
vientiä ja tulonmuodostuksen kautta kotimaista kysyntää.

Mutta miksi uusi työllisyys on painottunut niin suuressa määrin koulutetuimpaan
osaan työvoimasta ja työllisyysasteiden erot eri koulutustasojen välillä ovat
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jääneet lamasta toipumisen aikanakin niin suuriksi? Näyttäisi ilmeiseltä, että
työvoiman kysynnän ja tarjonnan rakenteessa on tapahtunut pysyvämmän
luonteinen muutos. Kun tiedetään, että työikäisen väestön keskimääräinen
koulutustaso on koko ajan noussut, on uskottavaa, että kysyntä on muuttunut
osaamista suosivaan suuntaan. Tälle on kaksi yleistä perustetta: teknologian
muutos ja ”globalisaation” lisäämä kilpailu matalan palkkatason maista. Sekä
kokemus Suomesta että muualta viittaa kummankin tekijän vaikutukseen.

Riippumatta siitä, miksi huonosti tuottavan työvoiman kysyntä on alun perin
suhteellisesti vähentynyt, ratkaisevaa pidempiaikaisten erojen syntymiselle
työllisyydessä ja työttömyydessä erilaisten tuottavuustasojen välille ovat
tarjontareaktiot. Niinpä koulutustason muutos on omalta osaltaan tukenut
työttömyyden vinouden korjaamista. Ongelman koko ratkaisuksi siitä ei
kuitenkaan ole selvästikään ollut.

Toinen tärkeä sopeutumisen keino ovat työvoimakustannukset. Yksinkertaisen
työn kysynnän supistumisen (annetulla työn hinnalla) ei tarvitse johtaa tällaisen
työn toteutuvan määrän supistumiseen, jos työn hinta joustaa alaspäin. Näin ei
kuitenkaan yleensä käy, vaan heikentyvä kysyntä heijastuu usein täydellä
painollaan tehdyn työn määrään.

Työn hinnan joustamattomuus alaspäin voi johtua useasta syystä. Yksi
mahdollisuus on, että työttömänä tai jopa työvoiman ulkopuolella oleminen on
taloudellisesti riittävän kannattavaa, varsinkin kun otetaan huomioon, että myös
vapaa-ajalla on arvonsa. Tällöin työttömyys/työmarkkinoiden ulkopuolella
oleminen on tosiasiassa vapaaehtoista, ja asiaan voidaan vaikuttaa lähinnä
työttömänä olevien sosiaaliturvaan puuttumalla.

Toinen, yhtä ilmeinen syy palkkatason joustamattomuuteen alaspäin on, että
kollektiivisesti sovitut palkkatasot johtavat niin korkeisiin työvoimakustannuksiin,
ettei kaikelle huonosti koulutetulle työvoimalle riitä kysyntää, vaikka tällaiset
henkilöt haluaisivat ottaa työtä vastaan alemmallakin palkkatasolla: matalan
tuottavuuden työ tulee hinnoiteltua pois markkinoilta.

Kolmas, edellisiä monimutkaisempi selitys palkkojen joustamattomuudelle
alaspäin voi olla työnantajien halu maksaa korkeampaa palkkatasoa kuin millä
kaikkien työllistäminen olisi kannattavaa. Tämä ns. tehokkuuspalkka-ajatus
perustuu siihen, että kaikki työllistävää palkkatasoa korkeampi palkka motivoi
työntekijän tehokkaaseen työhön silloin, kun työnantaja ei voi valvoa työntekijän
tosiasiallista panosta.

On jokseenkin varmaa, että kaikilla kolmella tekijällä on ollut merkitystä Suomen
viime vuosien kehityksessä. Työttömyys- ja tuloloukuista on aika paljon viitteitä.
Myös tehokkuuspalkkatarina on uskottava. Mutta käsityksemme mukaan erittäin
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tärkeä, ellei dominoiva tekijä on heikkotuottoisen työn ylihinnoittelu, kun otetaan
huomioon kaikki työnantajalle aiheutuvat kustannukset.

Ensinnäkin, palkkarakenteen kehitys tukee käsitystä palkkasopeutumisen
vähäisyydestä. Huolimatta työttömyyden hyvin vinosta kohtaannosta,
työvoimakustannusten kehitys ei ole reagoinut alemmilla osaamistasoilla tätä
eroa kaventavasti. Tulonjakotilaston perusteella perusasteen ja keskiasteen
koulutuksen saaneiden miesten mediaanipalkat eivät ole juurikaan muuttuneet
kaikkien miesten mediaanipalkkoihin verrattuna 1990-luvulla.

Toiseksi yksilöaineistoihin perustuva tutkimustieto 1990-luvun alusta viittaa
siihen, että vaikka tulo- ja työttömyysloukkuja oli olemassa, ne eivät olleet
hallitseva ilmiö. Pääosalle ihmisiä matalapalkkaisenkin työn vastaanottaminen
olisi kannattanut ja monet ottivat työtä vastaan vaikkei se välittömästi ollutkaan
taloudellisesti edullista, ks. Holm ja Kyyrä (1997). Työllistymistä rajoitti
pääasiallisesti työvoiman kysyntä, ei tarjonta.

Tämän jälkeen työllisyyden paraneminen on varmastikin pienentänyt
kysyntärajoitusten merkitystä. Mutta toisaalta myös kannustinloukkuja on
purettu ja erityisesti ns. kynnyspalkat ovat laskeneet, ks. Niinivaara (1999), mikä
on puolestaan pienentänyt tarjontarajoitusten merkitystä. Yhteisvaikutuksesta
voitaneen päätellä jotain yrityksille suunnatuista työvoimapulaa tai
työvoimakapeikkoja koskevista kyselyistä. Niiden perusteella työvoimapulan
kokemus kyllä lisääntyi 1990-luvun jälkipuoliskolla ja erityisesti vuonna 2000,
ks. kuvio 3. Tämän jälkeen kapeikot ovat taas pienentyneet ja ovat selvästi alle
1980-luvun lopun buumivuosien. Lisäksi kyselyissä ovat mukana myös vaati-
vammat työtehtävät, joiden joukossa pula on varmasti suurta verrattuna pientä
osaamista vaativiin tehtäviin.
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Kuvio 3. Vaikeudet ammattitaitoisen työvoiman saannissa yrityksen ke-
hittämisen pahimpana esteenä, % alle 250 henkeä työllistävissä
pk-yrityksissä. Lähde: Pk-yritysbarometri kevät 2002, Finnvera
ja Suomen Yrittäjät
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Päätelmä, että matalan tuottavuuden työn liian korkea hinta työnantajille on
keskeinen työttömyyden ja alhaisen työllisyysasteen syy johtaa luonnollisesti
kysymykseen, kuinka tällaisen työn hinta voitaisiin alentaa. On selvästikin kaksi
päävaihtoehtoa. Joko palkkataso laskee tai työnantajalle maksetaan korvausta
tällaisen työvoiman käytöstä joko suorana tukena tai alentamalla työvoiman
käyttöön liittyviä sivukuluja ts. purkamalla verokiilaa työnantajamaksujen osalta.

Siltä osin kuin matalan tuottavuuden työn liian korkea hinta johtuu kollektiivisista
palkkasopimuksista ja/tai minimipalkkasäännöistä, ensisijainen ratkaisu työn
hinnan sopeutumiseen pitäisi luonnollisestikin olla palkanmuodostuksen
muuttaminen paremmin kysyntä-tarjontaolosuhteista riippuvaksi. Palkka-
joustavuuden lisääminen onkin ollut kansainvälisten järjestöjen yksi keskeinen
suositus työttömyysongelman helpottamiseksi, ks. esim. OECD (2000).

Mutta vaikka Suomen ja Euroopan työmarkkinat mitä todennäköisimmin
hyötyisivätkin suuremmasta palkkajoustavuudesta, ei sen lisääntyminen ole
ongelmatonta. Vielä tärkeämpää on kuitenkin se, ettei mielestämme ole
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realistista olettaa Suomen palkanmuodostusprosessin muuttuvan tavalla, jolla
olisi olennaista vaikutusta tällaisen työn kysyntään lähimpien vuosien aikana.

Nimellisten palkkojen aleneminen on varsin harvinaista kaikissa talouksissa.
Reaalipalkkojen aleneminen toteutuu pikemminkin tuotehintojen palkkoja
nopeamman nousun kautta. Hitaan yleisen inflaation oloissa tämä merkitsee
sitä, että reaalipalkkojen aleneminen vaatii parhaimmillaankin huomattavasti
aikaa.

Suomessa viime vuosina harjoitettu tulopolitiikka on merkinnyt sitä, että
matalapalkka-alojen sopimuskorotukset ovat tyypillisesti olleet suurempia kuin
keskimääräiset sopimuskorotukset. Näin on käynyt siitä huolimatta, että
työllisyyden paraneminen on ollut keskimääräistä heikompaa matalapalkka-
aloilla. Huomionarvoinen asia on, ettei myöskään tuloverojen matalapalkkaisiin
painottunut kevennys ole asiaa auttanut.

On myös epäuskottavaa, että Suomessa olisi poliittista tahtoa heikentää työn
ulkopuolella olevien henkilöiden sosiaaliturvaa palkanmuodostusmekanismien
olennaiseksi muuttamiseksi. On varsin tunnettua, että monet pienetkin
muutosesitykset esimerkiksi työttömyysturvan muuttamiseksi työhön
osallistumista kannustavampaan suuntaan ovat kohdanneet kovaa vastarintaa.
Niinpä jos Suomessa halutaan lähivuosina merkittävästi alentaa matalan
tuottavuuden työn kustannusta työnantajille, ratkaisua on realistisempaa etsiä
tällaisen työn subventoinnista työnantajille kuin palkkojen alentamisesta.

Ajatus työvoimakustannusten subventoinnista työnantajille ei ole lainkaan uusi.
Matalan tuottavuuden työhön kohdistuvaa työnantajatukea muodossa tai
toisessa ovat 1990-luvun puolivälistä alkaen pitäneet esillä useat tunnetut
työmarkkina- ja makrokysymyksiin perehtyneet ekonomistit, mm. Edmund
Phelps (1994, 1997), Jacques Drèze ja Edmond Malinvaud (1994) ja Dennis
Snower (1994).

Matalapalkkatyön tukeminen ei ole jäänyt vain suositusten tasolle. Ranskassa
työnantajien maksamia matalapalkkaisten työntekijöiden sosiaaliturvamaksuja
on alennettu vuodesta 1993 lähtien. Tuki on minimipalkan (SMIC) tasolla (2002
kesäkuussa 6,83 € tunnilta eli 1154 € kuukaudessa) 26 % kokonaispalkka-
kustannuksista. Vuonna 1999 tuen kohteena oli 5 miljoonaa työntekijää eli
hieman yli 20 % kaikista työllisistä. Välittömät kustannukset julkistaloudelle
tulojen menetyksinä olivat OECD:n mukaan 6,2 miljardia euroa eli 0,5 %
bruttokansantuotteesta.

Tuki näyttäisi myös toimineen varsin hyvin. Matalan osaamistason työpaikat
lisääntyivät yli 500 000 hengellä Ranskassa vuodesta 1994 vuoteen 2001 ja
tällaisten työpaikkojen osuus työllisistä kasvoi 1½ prosenttiyksikköä (OECD
2001b). Yritys- ja yksilöaineistoihin perustuvat ekonometriset tutkimukset
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viittaavat siihen, että nimenomaan työnantajatuella on ollut merkittävä
työllisyyttä parantanut vaikutus, ks. erityisesti Crépon ja Desplatz (2001).

Myös Suomessa työantajamaksujen yleinen alentaminen matalapalkkaisilta on
ollut esillä julkisessa keskustelussa. Matalapalkkaisiin kohdistuvaa yleistä
työllisyystukea ovat esittäneet mm. Pertti Kukkonen (1998) ja Jouko Martikainen
(WWW.martikaisenmalli.com). Matalan tuottavuuden työvoiman kysynnän
lisääminen työnantajatuella on muodostunut myös osaksi kansainvälisten
järjestöjen ja niiden asiantuntijoiden Suomea koskevista politiikkasuosituksista,
katso esim. IMF (2002) ja OECD (2003).

Työnantajamaksujen porrastusta palkkatason mukaan on selvitelty muutamaan
otteeseen. Viimeksi Lipposen II hallituksen toimeksiannosta sosiaali- ja
terveysministeriön asettama työryhmä arvioi kesäkuussa 1999, että
työnantajamaksujen porrastaminen iän tai palkkatason mukaan ”voisi eräissä
tapauksissa edistää työmarkkinoiden tasapainoa”. Porrastuksen laajentamista
ryhmä ei kuitenkaan suosittanut kolmesta syystä: (1) sosiaaliturvan
rahoitusjärjestelmä monimutkaistuisi (2), porrastus edellyttäisi uudenlaista re-
kisteritietoa yrityksiltä viranomaisille ja (3) porrastuksen kaikkia vaikutuksia ei
voida selvittää etukäteen.

Maksujen porrastaminen käytännössä

Järkevä matalapalkkaisen työn kustannuksia alentava työnantajamaksujen
porrastusjärjestelmä ei ole aivan yksinkertainen toteuttaa. Järjestelmä pitäisi
pystyä laatimaan niin, että se

(a) kohdistaa tuntuvan kustannusalennuksen matalimpiin palkkatasoihin niin,
että kannustinvaikutus palkata tällaista työvoimaa on suuri

(b) mutta poistuu riittävän alhaisella palkkatasolla niin, että alennuksen
kokonaiskustannukset pysyvät siedettävinä

(c) ei kuitenkaan sisällä suuria hyppäyksenomaisia työnantajamaksun
muutoksia palkkatason muuttuessa, jolloin syntyisi vahvoja kannustimia
lukita palkat johonkin mielivaltaiseen tasoon

(d) ei kohtuuttomasti suosi osa-aikaisia työsuhteita kokoaikaisten työsuhteiden
kustannuksella

(e) ei aiheuta ongelmia sosiaaliturvan rahoitusjärjestelmälle

(f) ei ole altis työpanoksen väärän tiedon perusteella tapahtuvalle huijaukselle

(g) on hallinnollisesti toteuttamiskelpoinen ts. että porrastus voidaan toteuttaa
ilman suuria kustannuksia ja vaivaa sen paremmin työnantajille,
työntekijöille kuin viranomaisillekaan.
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Suurin ongelma on matalapalkkaisten henkilöiden luotettava ja hallinnollisesti
riittävän yksinkertainen tunnistaminen. Ideaalista olisi saada luotettava tieto
henkilöiden tuntipalkasta. Tämä on kuitenkin useasta syystä vaikeaa. Sen
vuoksi esitämme työntekijän kuukausiansioon perustuvaa järjestelmää. Täsmäl-
lisemmin esitämme seuraavanlaista työntekijäkohtaiseen kuukausiansioon
perustuvaa matalapalkkaisen työn työantajamaksujen palautusjärjestelmää:

1) Valtio palauttaa tai korvaa jälkikäteen työnantajalle matalapalkkaisen
työvoiman aiheuttamia työnantajamaksuja erikseen määritellyn säännön
mukaisesti

2) Maksupalautuksen suuruus lasketaan kullekin kuukaudelle työnantajan
palveluksessa tuolloin olleiden työntekijöiden kokonaiskuukausiansion
perusteella. Jos on syytä epäillä, että työsuhteita pyritään pilkkomaan
esimerkiksi konsernin sisällä muodollisesti eri yrityksille, voidaan myös
asettaa lisäehto, että palautus voi koskea vain yhtä työsuhdetta.

3) Palautus sidotaan kuukausiansioon siten, että palkkaan nähden suurin
palautus syntyy kuukausiansion tasolla, joka vastaa tyypillisiä alimpia
taulukkopalkkoja ansaitsevia kokoaikaisten työntekijöiden kuukausiansiota
(suuruusluokaltaan noin 1000–1200 euroa). Tätä pienempään
kuukausiansioon liittyvä palautus alenee liukuvasti ja loppuu jollakin
minimikuukausiansion tasolla (esim. 500 euroa). Vastaavasti maksimi-
palautusta korkeammilla kuukausi-ansioilla palautus alenee liukuvasti ja
loppuu tasolla, jonka alapuolelle jää noin 20 prosenttia palkansaajista.

4) Palautusjärjestelmän koko mitoitetaan niin, että palautusten yhteismäärä on
noin 0,5 % bruttokansantuotteesta eli noin 700 miljoonaa euroa vuoden
2003 tilanteessa. Palautusasteikko määritellään niin, että maksimivaikutus
työvoima-kustannuksiin on vähintään 10 prosenttia.

Lisätiedon tarve

Nykytilanteeseen nähden olennainen viranomaisten tarvitsema lisätieto olisi
työnantajan kullekin työntekijälle kussakin kuussa maksaman palkan
kokonaismäärä. Meneillään olevat verohallinnon kehityshankkeet helpottavat
selvästi lisätiedon keräämistä. Satunnaisten ja pienten työnantajien
työnantajavelvoitteiden helpottamiseksi verohallinto on toteuttamassa
maksuttoman Internetpohjaisen maksupalvelujärjestelmän ja virtuaalisen
selvityskeskuksen (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001:19). Työnantajat voivat
hoitaa internetin kautta tapaturma- ja eläkevakuutukset, laskea palkat, verot ja
pakolliset sairausvakuutusmaksut sekä maksaa maksut ja tehdä maksuja,
hoitaa työntekijöitä ja työsuhteita koskevat ilmoitukset eläke- ja vahinko-
vakuutusyhtiöille ja verohallinnolle lopullisina palkanmaksun yhteydessä.
Järjestelmän arvioidaan olevan käytössä vuoden 2003 syksyllä.
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Uusi järjestelmä mahdollistaa siten ilman työnantajalle koituvaa lisätyötä
työnantajamaksun palautuksen laskemista varten tarvittavan tiedon keräämisen
järjestelmään osallistuvilta yrityksiltä. Jos järjestelmä on kattavassa käytössä,
sen avulla voidaan myös määrittää, mikä mahdollisesti useista samanaikaisista
työsuhteista on päätyösuhde. Näin voidaan myös kontrolloida mahdollista
vaatimusta, että alennusta saa vain kunkin työntekijän yhteen työsuhteeseen
liittyvästä sivukulusta.

Osa-aikaisen työn ja ylityön kohtelu

Järjestelmän vaikutus osa-aikatyöhön riippuu palkkatasosta. Matalimpien
taulukkopalkkojen tasolla järjestelmä kannustaisi työnantajia tarjoamaan
kokoaikaisia työsuhteita osa-aikaisten työsuhteiden sijasta, koska suurin
työnantajamaksun alennus saavutetaan juuri täysiaikaisesta työstä tällä
palkkatasolla. Tämän suuntainen kannustin lienee työntekijöiden näkökulmasta
toivottava, koska matalapalkkaisimpien henkilöiden kohdalla riittävän
kokonaistulon saavuttaminen on keskeinen asia.

Sen sijaan matalimpia taulukkopalkkoja korkeammilla palkkatasoilla järjestelmä
loisi työnantajalle kannustimen pyrkiä osa-aikaisiin työsuhteisiin kokoaikaisten
työsuhteiden sijasta. Ongelmaa helpottaa kuitenkin se, että työnantajan
näkökulmasta kuhunkin työsuhteeseen liittyy ainakin jossain määrin kiinteitä
kustannuksia: työntekijöiden lukumäärän lisääminen annetulla kokonais-
työpanoksella aiheuttaa silloin ylimääräisiä kustannuksia. Lisäksi, mitä
korkeamman palkkatason työntekijöistä on kyse, sitä kireämpi on
työmarkkinoiden kysyntä-tarjontatilanne. Niinpä mahdollisuudet työpanoksen
hajauttamiseen useamman työntekijän kesken vähenevät palkkatason mukana.

Ylitöiden tekeminen nostaa kuukausiansiota, mikä pienentäisi järjestelmässä
työnantajamaksun alennusta. Tämän seurauksena ylitöiden teettämisen
edullisuus pienenisi, jos ylitöitä ei kompensoitaisi vapaalla. Tällaista
kannustimien muuttamista lienee pidettävä voittopuolisesti myönteisenä
työntekijöiden näkökulmasta.

Palautuksen idea

Järjestelmän olennainen piirre on, ettei yrityksiltä työeläkejärjestelmään,
kansaneläkelaitokselle ja työttömyyskassojen keskuskassalle perittäviin
työnantajamaksuihin tehdä suoraan mitään muutoksia, vaan että työnantajille
palautetaan erikseen tietty osa maksetuista maksuista. Palautusjärjestelmällä
on ainakin kolme etua verrattuna siihen, että varsinaisia maksuja muutettaisiin.

Ensinnäkin, kun välittömiin maksuihin ei puututa, porrastus ei sellaisenaan
muuta mitenkään eri sosiaaliturvajärjestelmien rahoitusta. Niinpä työnantaja-
maksujen palkkaporrastus ei myöskään itsessään muuta sosiaaliturvan
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maksujen ja etuuksien nykyisiä yhteyksiä, eikä valtion tarvitse esimerkiksi
ryhtyä porrastuksen takia kompensoimaan työeläkelaitoksille maksutulon
menetystä.

Toiseksi palautusjärjestelmä ei toisi suurta rasitusta työnantajalle. Työnantajan
ei itse tarvitse laskea palautuksen määrää, ellei sitä halua tehdä. Työntekijöiden
kuukausiansiota koskevan tiedon välittäminen verohallintoon tai valtiokonttoriin
olisi ainoa varsinaisesti uusia asia. Viranomaisten tehtäväksi jäisi laskea
kullekin yritykselle maksettava palautus. Vain jos työnantaja katsoisi tulleensa
väärin kohdelluksi palautuksen määrittämisessä, sen olisi tarpeen reagoida.

Kolmanneksi, palautusjärjestelmä antaisi viranomaisille tietyn ajallisen
mahdollisuuden varmistaa ennen maksun toteutumista, että työnantajamaksun
alennus perustuu oikeisiin tietoihin.

Sekä työnantajan että valtion kannalta palautusjärjestelmän aiheuttamat
hallinnolliset komplikaatiot vähenevät edelleen, kunhan suunnitteilla oleva
verotilijärjestelmä saadaan käyttöön, todennäköisesti vuonna 2006. Palautus
voidaan tällöin tehdä yksinkertaisesti hyvittämällä verotiliä.

Palautusasteikon laatiminen

Edellä kuvatunlainen liukuvasti muuttuva työnantajamaksujen palautusasteikko
voidaan teknisesti laatia monella eri tavalla. Tässä esiteltävä malli, joka on
analoginen ansiotuloverotuksen kunnallisveron ansiotulovähennyksen kanssa,
on vain yksi monista erilaisista mahdollisuuksista. Malli perustuu
laskentakaavaan, jossa maksimaalista palautuksen euromäärää alennetaan
lineaarisesti sen mukaan kuinka paljon kuukausipalkka poikkeaa maksimi-
palautukseen oikeuttavalta tasolta ja alennusvauhti riippuu poikkeaman
suunnasta. Parametrien valinnalla saadaan hyvinkin erilaisia alennusuria, joten
myös lukuarvot ovat esimerkinomaisia. Esimerkkilaskelmat on laadittu siten,
että työnantajamaksujen alennus pysyy 700 miljoonassa eurossa tai sitä
pienempänä.

Kuviossa 4 esitellään kahden esimerkkimallin vaikutusta palautuksen määrään
ja työnantajan sivukuluasteeseen eri kuukausiansiotasoilla2. Ensimmäisessä
esimerkissä (kuva 4, pisteviivat) maksimipalautuksen voi saada 1100 euron
kuukausiansioilla, joka likimain vastaa tyypillisillä alimmilla taulukkopalkoilla
kokoaikaisesta työstä saatavaa kuukausiansiota. Työntekijän kuukausiansion
ollessa maksimivähennyksen kuukausiansiotasoa korkeampi (lähinnä
kokoaikaisten työntekijöiden tapaus) jälkikäteisen palautuksen määrä pienenee
asteittain työntekijän ansioiden kasvaessa. Työntekijän kuukausiansion ollessa

                                           
2 Esimerkeissä on sovellettu myös teknistä osa-aikatyökorjausta. Esimerkkilaskelmien teknisiä
yksityiskohtia voi tiedustella tekijöiltä.
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maksimivähennyksen kuukausiansiotasoa matalampi (lähinnä osa-aikaisten
työntekijöiden tapaus), jälkikäteisen palautuksen määrä kasvaa asteittain
työntekijän ansioiden kasvaessa kohti maksimivähennyksen kuukausiansio-
tasoa. Tässä mallissa maksimipalautus on 180 euroa kuukaudessa. Palautus
koskee tällöin 500–1700 euron kuukausipalkkoja. Mallin mukainen palautus
kattaisi noin 20 prosenttia palkansaajista ja noin 18 prosenttia palkkasummasta.

Toisessa esimerkissä (kuvio 4, katkoviivat) ensimmäisen esimerkin
vähennykseen on sovellettu suhteellista leikkuria, joka rajaa vähennyksen
maksimissaan 10 prosenttiin nimelliskuukausiansiosta. Palautus koskee tällöin
600–1700 euron kuukausipalkkoja. Mallin mukainen palautus kattaisi noin 23
prosenttia palkansaajista ja noin 18 prosenttia palkkasummasta.

Kuvio 4. Työnantajamaksujen kuukausipalautus ja sen vaikutus työnan-
tajan sivukuluasteeseen eri kuukausipalkoilla
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Vaikutusarvioita

Työnantajamaksun porrastuksen vaikutukset työllisyyteen riippuvat useasta
tekijästä. Tärkeitä ovat erityisesti palkkojen reaktio työnantajamaksujen
muutoksiin ja työvoiman kysynnän hintajousto varsinkin matalapalkkapäässä.
Luonnollisesti myös alennuksen rahoitustavalla on merkitystä.
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Oletamme, että palkkataso ei välittömästi reagoi juurikaan työnantajamaksujen
muutoksiin. Perustamme tämän aggregaatti- ja toimialatason aineistoilla
saatuihin tuloksiin, ks. Koskela (2001). On lisäksi syytä olettaa, että nämä
tulokset yliarvioivat palkkojen reaktioita erityisesti matalapalkkaisten
työntekijämaksujen alentamiseen, koska näillä palkkatasoilla työvoiman kysyntä
rajoittaa työllisyyttä keskimääräistä enemmän.

Selvästi hankalampaa on arvioida, kuinka paljon työvoiman kysyntä reagoi
matalapalkkaisen työn hinnan alentumiseen. Lähtökohdaksi otamme yhtäältä
tuoreet Suomea koskevat aggregaattitason ja toimialatason tulokset ja toisaalta
Ranskassa saadut ekonometriset tutkimustulokset sikäläisen porrastuksen
vaikutuksista. Tuorein suomalainen tutkimus viittaa siihen, että työvoiman
hinnan alentuminen prosentilla lisäisi työvoiman kysyntää noin 0,7 prosenttia,
ks. Honkapohja, Koskela ja Uusitalo (1999) .

Ranskan työnantajamaksun porrastusta koskevat tulokset antavat tyypillisesti
suurempia kokonaistyöllisyyden joustoja matalapalkkapäähän kohdistettuihin
työnantajamaksujen alennuksiin. Kattavimmalla yritystason aineistolla saatu
Créponin ja Desplatzin tulos viittaa jopa kokonaistyöllisyyden joustoon 1,8
(itseisarvo). Ao. tutkimuksessa ilmoitetun luottamusvälin alarajallakin jousto on
yksi.

Yllä on hahmoteltu matalapalkkaiseen työhön kohdistuvaa työnantajamaksun
alentamista määrällä, joka vastaisi 0,5 % bruttokansantuotteesta. Kun BKT
vuonna 2003 lienee noin 145 miljardia euroa, 0,5 % olisi runsaat 700 miljoonaa
euroa. Tämä on hieman yli 1 % kaikista työvoimakuluista ml. julkisen sektorin
työvoimakulut. Jos sovelletaan joustoa 1 talouden kaikkiin palkansaajiin (2,05
miljoonaa) tuloksena olisi runsaan 20 000 työpaikan lisäys. Jousto 1,8 tuottaisi
puolestaan noin 36 000 työpaikan lisäyksen. Pääosan uusista työpaikoista,
joskaan ei kaikkien, voisi arvioida syntyvän tuen kohteena oleville
palkkatasoille. Tällaiset arviot eivät pidä sisällään sen paremmin toimenpiteen
rahoituksen aiheuttamia työpaikkamenetyksiä kuin myöskään lisääntyneen
työllisyyden kerrannaisvaikutuksiakaan.

Vaikutus julkistalouden tasapainoon on luonnollisesti samalla tavoin epävarma
kuin itse työllisyysvaikutus. Työllisyyden paraneminen lisää julkisen sektorin
verotuloja ja vähentää niiden työttömyysturva- ja muita sosiaalimenoja.
Viitamäen (1998) laskelmien perusteella yhden työttömän työllistymisen
vaikutus julkiseen talouteen voidaan arvioida noin 16 800 euroksi vuodessa.
Työllisyyden paraneminen 20 000 hengellä parantaisi tällöin julkistaloutta
runsaalla 330 miljoonalla eurolla ja 36 000 työpaikan lisäys noin 600 miljoonalla
eurolla. Tämä merkitsisi siis 47–85 % ”itserahoitusta”.
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Lopuksi

Olemme pyrkineet hahmottelemaan edellä, miten heikosti tuottavan työvoiman
työllistymistä voitaisiin lisätä alentamalla tällaisiin henkilöihin liittyviä välillisiä
työvoimakustannuksia. Emme suinkaan väitä, että Suomen työllisyys- ja
työttömyysongelmat ”ratkeavat” työnantajamaksujen palkkaporrastuksella.
Porrastusjärjestelmä ei tee tarpeettomaksi työvoiman osaamistason nostamista,
riittävän keskimääräisen hintakilpailukyvyn säilyttämistä, palkkarakenteiden
joustavuuden lisäämistä, työttömyys- ja kannustinloukkujen purkamista,
ikääntyvien työntekijöiden työssä pysymisen edellytysten ja kannustimien
lisäämistä, työuran aloittamisen aikaistamista eikä pullonkaulojen helpottamista
houkuttelemalla maahan siirtolaisia. Mutta myös matalan tuottavuuden työn
tukea tarvitaan oloissa, joissa palkanmuodostusmekanismin nopea
muuttuminen on epätodennäköistä.

Ehdotukseen on kohdistunut ainakin kolmenlaista kritiikkiä. Yksi on, että
porrastus on käytännössä mahdoton. Toisaalta matalapalkkapään
työvoimakustannusten alennus on arvioitu tehottomaksi työllisyyspolitiikaksi
verrattuna joko tuloverotuksen alentamiseen tai aktiiviseen työvoimapolitiikkaan.
Kolmas pääkritiikki on ollut, että esitetyn kaltainen matalapalkkatyön tuki lisää
osa-aikatyötä ja laventaa tuloeroja. Mielestämme mikään näistä ei ole vahvalla
pohjalla.

Ensinnäkin teknisen toteutuksen osalta palautusjärjestelmä välttää kokonaan
sen usein viitatun ongelman, että porrastus sotkisi sosiaaliturvan rahoituksen.
Toiseksi informaation keräys ja valvonta on käsittääksemme toteuttavissa ilman
mitään ylimääristä byrokratiaa yrityksille ja siedettävin hallinnollisin järjestelyin
viranomaispuolella. Olisikin hämmästyttävää, jos tietotekniikan kärkimaan ja
hyvän hallintokulttuurin maineessa olevassa Suomessa ei pystyttäisi samaan,
mihin muualla on kyetty jo 10 vuotta sitten.

Väite tehottomuudesta ontuu niin ikään. Suomesta saatu tutkimustieto tukee
käsitystä, että tuloverojen alentaminen on vähemmän tehokasta työllisyyden
kannalta kuin työnantajamaksujen alentaminen, ks. Honkapohja, Koskela ja
Uusitalo (1999). Ranskaa koskevat tulokset puolestaan puhuvat sen puolesta,
että matalapalkkaisiin kohdistettu työvoimakustannusten alentaminen on paljon
tehokkaampaa työllisyyden kannalta kuin yleinen alennus. Tämä onkin
luontevaa, koska työvoimakustannus on mitä todennäköisimmin keskimääräistä
suurempi rajoite tuottavuusjakauman alapäässä. Niinpä erityisesti niiden, jotka
pitävät – perustellusti – ansiotuloverotuksen keventämisellä edesautettua
maltilliseen palkkakehitykseen johtanutta tulopolitiikkaa hyvänä työllisyyspoli-
tiikkana, pitäisi luottaa esitetyn mallin tehoon.

Vertailu aktiiviseen työvoimapolitiikkaan on huono. On epärealistista ajatella,
että tukityöllistämisen ja/tai työvoimakoulutuksen piiriä voitaisiin olennaisesti
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laajentaa pitkäaikaistyöttömistä. Tukityöllistämisen tukitaso vastaa suurta osaa
henkilön kokonaistyövoimakustannuksista. Tämä merkitsee yhtäältä, että
syntyvä aito arvonlisä on olematon. Toisaalta suuri tukitaso merkitsee, ettei
työllistämistukea voi kohdistaa kovin suureen joukkoon henkilöitä vaan on
valittava. Valinta puolestaan merkitsee huomattavaa kilpailun vääristymää
työmarkkinoilla, mikä ilmenee siinä, että tukityöllistetyt usein syrjäyttävät muuta
työvoimaa. Pitkäaikaistyöttömiin kohdistuva tukityöllistäminen ja työ-
voimakoulutus onkin lähinnä rinnakkainen keino matalapalkkatyön
työnantajatuelle. Jälkimmäinen estää työttömyyden syntymistä ja pitkittymistä,
aktiivinen työvoimapolitiikka koettaa auttaa jo pitkän työttömyyshistorian
omaavia.

On totta, että esitetty tukimalli luo työnantajalle houkutuksen tarjota osa-
aikatyötä selvästi minimipalkkatasoa korkeampaa palkkaa saaville. Tällaisen
työvoiman kysyntä-tarjontatilanne lienee kuitenkin sellainen, että kannustimes-
ta huolimatta työnantaja haluaa pääsääntöisesti pitäytyä kokoaikaiseen työhön.
Vielä tärkeämpää on kuitenkin se, että malli luo kannustimen tarjota
kokoaikatyötä matalapalkkaisimmille henkilöille. Juuri he tekevät nykyään eniten
osa-aikatyötä ja heillä on suurin tarve tulotason nostoon. Tämän vuoksi
mahdollinen osa-aikaisuuden uusjako kaventaa tuloeroja. Tuloeroja kaventaa
kuitenkin ennen kaikkea se, että työttömien työnhakijoiden todennäköisin
vaihtoehto matalapalkkatyölle on työttömyyden jatkuminen, ei työllistyminen
parempi-palkkaisiin tehtäviin.
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Matalan tuottavuuden työn tukeminen edellyttää
monipuolista keinovalikoimaa

Marja-Liisa Parjanne

Palkkaperusteisesti kerättävien sosiaalivakuutusmaksujen alentamista ja
korvaamista muulla tavoin kerättävillä maksuilla on Suomessa pohdittu
työryhmissä ja selvityksissä 1970-luvun alkupuolelta lähtien. Niiden perusteella
näyttää siltä, ettei ole olemassa yhtä rahoitusmuotoa, joka olisi työllisyys-
vaikutuksiltaan selvästi muita parempi. Lisäksi selvitykset osoittavat, että
työnantajamaksujen alennusten olisi oltava tuntuvia, jotta niiden vaikutukset
työllisyyteen olisivat merkittäviä.

Holmin ja Vihriälän raportissa tarkastellaan työnantajan sosiaalivakuutus-
maksujen alentamista ja sen työllisyysvaikutuksia erityisesti matalan
tuottavuuden aloilla. Matalan tuottavuuden työpaikat on keskeinen kysymys
pyrittäessä vähentämään rakenteellista työttömyyttä. Raportti on huolellisesti
laadittu ja tervetullut lisä keskusteluun. Vastaavanlaista palkkasumman
mukaista sosiaalivakuutusmaksujen porrastamista on esitetty Suomessa
aiemminkin – viimeksi selvitysmies Risto Suominen vuonna 1997, mutta sitä ei
ole käytännön ongelmien vuoksi toistaiseksi pystytty toteuttamaan.

Matalan tuottavuuden työtä on tuettu useissa EU-maissa, muun muassa
Ranskassa ja Alankomaissa. Muiden maiden esimerkit voivat antaa meillekin
uusia ideoita, mutta toimenpiteiden onnistuminen jossakin maassa ei
välttämättä takaa sitä, että niitä voisi soveltaa Suomessa sellaisinaan.
Toimenpiteiden tehokkuus riippuu ratkaisevasti kunkin maan institutionaalisista
puitteista, erityisesti sosiaaliturvaetuuksista, verotuksesta ja tuloeroista.

Matalan tuottavuuden alojen työllisyyden edistämiseen ei ole yhtä
kertaluonteista ratkaisua. Yksittäiset toimenpiteet ovat vain osaratkaisuja
eivätkä yksinään riittäviä. Paras tulos saavutetaan, jos toteutetaan yhtaikaa
useita toisiaan täydentäviä toimenpiteitä.

Työnantajan sosiaalivakuutusmaksujen alentaminen on yksi keino pyrkiä
lisäämään työvoiman kysyntää. Lyhyellä aikavälillä alennus näkyykin
pienempinä työvoimakustannuksina, mutta mitä enemmän aikaa kuluu, sitä
suurempi osa alennuksesta siirtyy selvitysten mukaan työntekijöiden palkkoihin
tai yrityksen voittoihin ja tavoitellun suuruinen työllisyysvaikutus jää
saavuttamatta. Maksualennus on siten lähinnä lyhyen aikavälin ensiapua. Ainoa
kestävä ratkaisu itse ongelmaan eli työn kysynnän ja tarjonnan huonoon
kohtaantoon on edistää työntekijöiden osaamista ja työllistyvyyttä. Koska nämä
viimeksi mainitut tuottavat tuloksia vasta pitkän aikavälin kuluttua, tarvitaan
kuitenkin myös välittömästi vaikuttavia toimenpiteitä.
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Monipuolisia toimenpiteitä tarvitaan myös siinä mielessä, että tuetaan sekä
työvoiman kysyntää että tarjontaa ja parannetaan kannusteita. Yhtaikaa
toteutettuina työnantajille suunnatut maksualennukset tai tuet, ansiotulojen
verokevennykset ja aktiivinen työvoima- ja sosiaalipolitiikka täydentävät toisi-
aan.

Mikäli työnantajan sosiaalivakuutusmaksuja päätetään alentaa, on periaatteet ja
tavoitteet määriteltävä ensin tarkasti. On selvitettävä esimerkiksi, pyritäänkö
vaikuttamaan ensisijaisesti työllisyyteen, työttömyyteen vai tulonjakoon. Holmin
ja Vihriälän ehdotuksessa on lisäksi paljon käytännön toteutukseen liittyviä
ongelmakohtia, jotka pitäisi selvittää huolellisesti etukäteen.

Matalapalkka-alojen työntekijät on heterogeeninen ryhmä, joten yleisten
työllisyystoimenpiteiden lisäksi tarvitaan räätälöityjä toimenpiteitä. Työllisyys-
tukien ja maksualennusten työllisyysvaikutus riippuu lopulta niiden
kohdentamisesta. Myös kokonaiskustannukset pysyvät kohtuullisina, jos toi-
menpiteet pystytään rajaamaan tarkasti tiettyihin erityisryhmiin.

Holmin ja Vihriälän mallin mukainen kaikkiin matalapalkkaisiin suunnattu
toimenpide on vielä suhteellisen laaja. Sen mukaan maksualennus annetaan
paitsi uusista myös jo työssä olevista työntekijöistä. Jotta toimenpide olisi
työttömyyden hoitotoimenpiteenä tehokas, pitäisi sitä räätälöidä enemmän.
Tällöin olisi tarkoin harkittava, minkälaisia työttömiä halutaan tukea ensisijaisesti
– olisiko kohdejoukko esimerkiksi ikääntyneet tai nuoret. Mallissa
kohdentuminen on heikko lisäksi sikäli, että sen piiriin tulevat helposti myös
osa-aikaiset työntekijät, mukaan lukien opiskelijat ja osa-aikaeläkeläiset. Tuen
tulisi kohdistua ennen kaikkea kokoaikaisesti työskenteleviin, sillä kokoaika-
työstä saatava palkka tukee itsenäistä toimeentuloa.

Muiden maiden kokemukset osoittavat, että matalapalkka-aloille suunnattujen
toimenpiteiden työllisyysvaikutukset eivät ole useinkaan suuria, joten niitä ei
saisi liioitella. Tuetut työntekijät saattavat syrjäyttää työmarkkinoilta muita
työntekijöitä ja toimenpiteen piiriin voi kuulua paljon sellaisia, jotka olisivat
työllistyneet muutoinkin.

Holmin ja Vihriälän mallinkaan työllisyysvaikutukset eivät ole suuret, mikä
johtunee osittain juuri toimenpiteen heikosta kohdentumisesta. Heidän arvionsa
mukaan toimenpide johtaisi 20 000 – 35 000 henkilön työllistymiseen. Kun
maksualennus on 700 miljoonaa euroa vuodessa, tarkoittaisi se työllistynyttä
kohti noin 1 700 – 2 900 euroa kuukaudessa. Maksualennus on siten työttö-
myystoimenpiteenä kallis – varsinkin, kun kyse ei ole kertaluonteisesta
toimenpiteestä vaan useamman vuoden pituisesta pysyvästä tuesta.1

                                           
1 Alankomaissa käytössä olleesta vastaavan tyyppisestä ns. SPAK-maksualennuksesta on
päätetty luopua juuri sen taloudellisen tehottomuuden vuoksi.
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Kun arvioidaan jonkin toimenpiteen tehokkuutta, sen kustannuksia on verrattava
myös vaihtoehtoiskustannuksiin. Voi olla, että rakenteellisen työttömyyden
alentamiseen tähtäävät toimenpiteet tulevat joka tapauksessa kalliiksi. Useiden
Euroopan maiden esimerkit viittaavat siihen, että halpoja ratkaisuja ei ole.
Lisäksi saattaa olla niin, että jos mitään toimenpiteitä ei tehdä, osoittautuu se
lopulta vielä kalliimmaksi sekä inhimillisesti että kansantaloudellisesti.

Mikäli työllisyyteen ollaan valmiita panostamaan lisää yllä mainittu 0,5
prosenttia bruttokansantuotteesta, on pohdittava, onko Holmin ja Vihriälän
esittämä toimenpide paras mahdollinen, vai olisiko tarjolla tehokkaampia
toimenpiteitä. Vaihtoehtoja on varmasti monia. Yksi vaihtoehto voisi olla esi-
merkiksi Belgiassa ja Ranskassa sovellettu tukimuoto, jonka mukaan
pitkäaikaistyöttömiä palkkaavat työnantajat saavat työllistämistukea ja täyden
vapautuksen sosiaalivakuutusmaksuista muutamaksi vuodeksi.

Jos työnantajien sosiaalivakuutusmaksuja alennetaan, on sosiaalivakuutus-
menot rahoitettava jollain muulla tavalla. Maksualennuksen lopulliset
työllisyysvaikutukset riippuvat siitä, miten korvaava rahoitusmuoto vaikuttaa
työllisyyteen. Holm ja Vihriälä esittävät matalapalkka-alojen toimenpiteen
rahoittamiseksi työnantajien kansaneläkevakuutusmaksujen korottamista muilla
aloilla. Joidenkin työnantajien maksujen alennukset korottamalla vastaavasti
toisten työnantajien maksuja on kokonaistyöllisyysvaikutuksiltaan kuitenkin
epävarma.

Ehdotettu toimenpide voi tuoda mukanaan myös huomattavia hallinnollisia
ongelmia. Hyvin kohdennettu ja tehokas työnantajamaksujen alennus
edellyttäisi työntekijäkohtaista työsuhde- ja palkkarekisteriä, jollainen pitäisi
luoda. Mahdollisten väärinkäytösten estäminen edellyttäisi lisäksi valvontaa. Jos
työnantajien hallinnolliset rasitteet kasvavat, voi se lopulta vaikuttaa
negatiivisesti etenkin pientyönantajien työllistämismahdollisuuksiin.

Uusi työnantajamaksujen porrastus voi tuoda ongelmia myös
sosiaalivakuutusjärjestelmään. Sosiaalivakuutusmaksuja porrastetaan jo
nykyisellään monen tekijän suhteen. Uusi porrastus monimutkaistaisi
järjestelmää entisestään ja heikentäisi etuuksien ja rahoituksen välistä
läpinäkyvyyttä. Sosiaalivakuutuksella on omat toimintaperiaatteensa ja
tavoitteensa. Jos sitä käytetään suhdannepolitiikan välineenä, myös
järjestelmän uskottavuus ja ennakoitavuus heikkenevät.

Itse asiassa voidaan kysyä, miksi Holmin ja Vihriälän esittämä tukimuoto on
ylipäätään kytketty sosiaalivakuutusmaksuihin. Mallissa työnantajan tuki
joudutaan joka tapauksessa maksamaan takautuvasti, jolloin työnantajan
kannusteet käyttää tuki työllistämiseen saattavat hämärtyä. Holmin ja Vihriälän
mallissa kyse on lopultakin vain tietyllä tavalla palkkojen perusteella lasketusta
matalapalkkatyön subventiosta eikä sosiaalivakuutusjärjestelmää olisi sen
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maksamiseksi tarpeen sekoittaa ollenkaan. Jos työnantajamaksuja alennetaan,
perusteltua olisi pikemminkin jatkaa jo aloitettua politiikkaa, jonka mukaan työn
tekemiseen liittymättömät työnantajan kansaneläkevakuutusmaksut poistetaan
asteittain, sillä tällöin sosiaaliturvan läpinäkyvyys paranisi ja sen rahoitus
selkiytyisi.
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Täystyöllisyys vaativa ja välttämätön tavoite

Tiainen, Pekka

Työvoima 2020 -työryhmä arvioi täystyöllisyyden olevan mahdollisen.
Osaamisen kehittäminen on avainkysymys ja samalla vastaus globalisaation
haasteisiin sekä muuttuvaan toimintaympäristöön, kun EU laajenee. Se ohella
on tarpeen työllisyysmahdollisuuksien edistäminen ns. matalan tuottavuuden
työssä, jotta kaikkien työpanos saadaan käyttöön ja työkokemus karttumaan.
Verotuksen ja työvoimatukien avulla palkkaus voi tällöin ylittää työn tuottavuu-
den ja samalla huolehditaan minimityöehdoista.

Työryhmän arvioimassa perusurassa työttömyys alenee vain hitaasti. Sen
rinnalle työryhmä on hahmotellut ns. tavoiteuran ja selvittänyt edellytyksiä,
joiden pohjalta kehitys olisi tämän mukainen. Tavoiteurassa työllisyysaste
kohoaa tämän vuosikymmenen lopulla yli 70 prosenttiin ja työttömyys laskisi
alle viiden prosentin. Tällöin on oletettu osa-aikatyöllisyyden osuuden säilyvän
nykyisellään. Se merkitsisi 140 000 työpaikan lisäystä vuosina 2003–2010. Työ-
ryhmä tutki myös paremman kehityksen edellytyksiä. Työllisyysasteen
kohoaminen 75 prosenttiin jo vuonna 2010 edellyttäisi kuitenkin 280 000
työllisen lisäystä. Silloin tarvittaisiin vuosittain noin 35 000 työpaikan lisäys.
Tämä ei ole todennäköistä näköpiirissä olevan talouskasvun perusteella.
Suurten ikäluokkien jäätyä eläkkeelle jopa 75 prosentin työllisyysaste on
realistinen tavoite.

Työllisyysasteen nopeaa saavuttamista edistäisi osa-aikatyöpaikkojen
lisääntyminen tai muut työaikajärjestelyt. Osa-aikatyöpaikkojen kasvu edistäisi
ikääntyvien työssä pysymistä ja helpottaisi nuorten työn ja perhe-elämän
yhteensovittamista. Työvoima 2020 -projektissa on osa-aikatyö nostettu esiin
kolmesta näkökulmasta. Maissa joissa on korkea työllisyysaste, osa-aikatyön
osuus on paljon Suomea yleisempää. Ruotsissa ja Hollannissa työllisyysaste on
monta prosenttia korkeampi, mutta Suomessa tehdään töitä saman verran,
koska täällä työpaikat ovat enemmän kokoaikaisia.

Työllisyysasteen nosto 75 %:iin vuonna 2010 on kova tavoite. Talouskasvua,
joka yksin auttaisi tavoitteeseen ei ole näköpiirissä1. Sen vuoksi on esitetty mm.

                                           
1 Työvoima 2020 -raportin arvion mukaan tarvittava kasvu olisi runsas 4,5 % vuosina 2003–
2010 eli vastaava kuin vuosina 1994–2000 ja 1960-luvulla. Jos kasvu olisi tavoiteuran mukainen
3,3 %, työn tuottavuuden kasvu olisi 1,5 %, mutta vaikka kasvun työllistävyyttä saataisiin
vahvistettua, kasvuprosentin 2,2-kertaisuus verrattuna työn tuottavuuden nousuun on vaikea
saavuttaa. Siksi työllisyysasteen nostamiseen tarvitaan monipuolista toimintalinjaa, jossa
yhdistyvät kasvu, tuottavuus ja työllistävyys, työaikakysymys ja työvoiman tarjontatoimet ja
niihin liittyvät budjettitoimet, joissa painottuu ajattelu, jossa toimet nähdään investointina, josta
tulee hyötyjä, ei pelkkinä kustannuksina (ks. vaihtoehdoista myös Tiainen, 2003 ja työttömyyden
kustannuksista ja niiden vähentämismahdollisuuksista hoidettaessa työllisyyttä Tiainen, 2000).
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laskelma, miten se onnistuisi, jos osa-aikatyö on hyvin laajaa, kuten muissa
korkean työllisyysasteen maissa. Kantaa näin laajan osa-aikatyön puolesta ei
raportissa esitetä, pikemmin kiinnitetään huomio vaikeuteen tälläkin tavalla
päästä 75% työllisyysasteeseen.

Kuvio 1. Työllisyysaste vuosina 1989–2020
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Kuvio 2. Työttömyysaste vuosina 1989–2020
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Raportin mukaan määräaikaiset työsuhteet ovat lisääntyneet 100 000 henkilöllä
ja osa-aikatyö 50 000:lla. Kun osa-aikaisista 20 000 on määräaikaisia, osa- ja
määräaikaisten määrä on lisääntynyt 130 000 henkilöllä ja kokoaikaisia ja
vakituisia työsuhteita on syntynyt yli 200 000. Samalla kun puhutaan
työllisyyden lisäämisestä, on tarpeen kiinnittää huomiota siihen, millaisia
työpaikkoja saadaan aikaan ja määräaikaisten vakinaistamiseen.

Osa-aikatyön lisääminen on perusteltua silloin, kun työttömänä oleva henkilö
työllistyy tai estetään liian varhainen työmarkkinoilta poistuminen. Osa-aikatyö
on perusteltua myös työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen tai opiskelun
ohessa. Olennaista tällöinkin on, että osa-aikatyö perustuu vapaaehtoisuuteen,
että siihen liittyvät haitat voidaan eliminoida ja ettei olisi kyse vajaatyöllisyydestä
tai alityöllisyydestä tai toisin sanoin osa-aikatyöttömyydestä.2

Jos osa-aikatyö on vapaaehtoista tai vaihtoehto sille, että ei olla työssä
lainkaan, se nostaa työllisyysastetta ja tehtyjen työtuntien kokonaismäärää
oikealla tavalla. Työllisyystilanteen parantuessa osa-aikatyöt voivat muuttua
kokoaikatyöksi.

Työvoima 2020 -työryhmä arvioi, ettei 2000-luvun alun kansainvälisellä
taloustaantumalla ole vaikutuksia pitemmän ajan talouskasvuun. Lasku-
suhdanteen jälkeen kasvu nopeutuu ja tasaantuu sitten lähemmäksi pitemmän
ajan keskiarvoa. Kuluvan vuosikymmenen keskikasvuksi Suomessa arvioidaan
2,5 prosenttia. 2010-luvulla kasvu hidastuu 2 prosenttiin ja jää seuraavalla
vuosikymmenellä hiukan sen alle. Tavoitteellisessa kehityksessä kasvu on
vuosina 2003–2010 keskimäärin runsas 3 % (arviossa 3,3 %).3

Talouskasvun hidastumisen taustalla on työvoiman tarjonnan alkava
supistuminen tällä vuosikymmenellä. Kotimaiset työvoimavarat tulisi saada
täyteen käyttöön, muuten työllisyyden kasvu alkaa ehtyä. Kasvu on
tulevaisuudessa entistä enemmän tuottavuuden varassa.

                                           
2 Tarja Filatov (Hämeen Sanomat 28.2.2003) on jatkanut keskustelua tuomalla esiin näitä
näkökohtia ja samalla todeten, että Suomessa on liikaa pätkätöitä, jopa laittomia. Määrä-
aikaisten työsuhteiden käyttöä on rajoitettu lailla. Tarvitaan tehostetumpaa valvontaa, koska
todellisuus ei tottele lainsäädäntöä. Hän toteaa, että työtunnit ovat olleet pehmeämpi tapa
reagoida suhdannevaihteluihin kuin avoin työttömyys. Silti ilman työaikajoustoa, meillä olisi
huomattavasti enemmän työttömiä. Osa-aikatyön lisäämisen vaarana on, että ne koskettavat
erityisesti naisvaltaisia matalapalkkaisia aloja ja aloja, joilla työ jo nyt on liian pirstaloitunutta.
Osalle osa-aikatyötä tekevistä tulisi tarjota mahdollisuus kokoaikatyöhön.
3 Voimakas kysynnän lisääminen voisi nostaa kasvun jopa 3,5–4 %:iin edellyttäen, että
kansainvälinen talous elpyy riittävästi. Tällöin työllisyysstrategia perustuisi siihen, että
paremman työllisyyden tuoma verotulojen lisäys ja työttömyyden kustannusten aleneminen
sekä pidemmän ajan hyödyt hyvästä työllisyydestä ja osaamisen vahvistumisesta kattaisivat
riittävästi rahoitukselliset panostukset. Osa toteutuisi budjettitalouden kautta rahoituksena tai
lainoituksena (mukaan lukien veroluotot, jolloin voi siirtää varoja veronmaksun sijasta esim.
sulkutilille ja varat tulee käyttää kyseiseen tarkoitukseen tai muuten ne verotetaan) ja osa
yksityisenä joko osa- tai kokonaisrahoituksena.
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Työvoiman kysyntä on edelleen riittämätöntä suhteessa tarjontaan. Työvoiman
niukkuusongelmat ovat yksinomaan rakenteellisia, koska työvoiman kysyntä ei
kohdistu kaikkeen työvoimaan.

Työttömät, suuret ikäluokat, nuoret ja tasa-arvo painopisteinä

Lähivuosien keskeinen tavoite on, että työttömistä työllistyy mahdollisimman
suuri osa. Suuri muutos menneeseen on, että suurten ikäluokkien poistuminen
työelämästä alkaa voimistua lähivuosina. Työvoima 2020 -työryhmän linjaaman
ns. peruskehityksen mukaan työvoimasta alkaa lähivuosina poistua vuosittain
runsaat 10 000 henkilöä enemmän kuin sinne tulee nuorista ikäluokista.
Työikäinen väestö alkaa supistua, kun suuret ikäluokat tulevat 65-vuoden ikään.
Supistuma on suurimmillaan 2010-luvun alkuvuosina. Odotettavissa oleva
eläkkeelle siirtymisen myöhentyminen lievittää vaikutusta, mutta ei poista sitä.

Työvoiman tarjonta kehittyy eri tavoin kuin pelkän demograafisen muutoksen
tarkastelun perusteella voi päätellä. Tarjonta alkaa supistua aiemmin kuin
työikäinen 15–64-vuotias väestö, koska työelämästä poistutaan suurelta osin
ennen kuin on täytetty 65 vuotta.4 Toisaalta työvoiman tarjonta supistuu
vähemmän kuin työikäinen väestö, koska ikäryhmittäiset työvoimaosuudet
nousevat Työvoima 2020-raportin arviossa kolmesta syystä:

- Työvoiman tarjonnan niukentuminen suhteessa kysyntään nostaa
ikäryhmittäisiä työllisyysasteita ja työvoimaosuuksia.

- Kohorttivaikutus on siinä, että suuret ikäluokat ovat osallistuneet
ansiotyöhön enemmän kuin edeltäneet ja suurempi osallistuminen jatkuu
myös suurten ikäluokkien korvatessa edeltäjänsä 55–64-vuotiaissa. Myös
yleisen terveydentilan paraneminen ylläpitää työkykyä, mitä edistää työn
fyysisen rasittavuuden väheneminen. Jaksamisongelmat ja rakenteellinen
pitkäaikaistyöttömyys vievät toisaalta kehitystä toiseen suuntaan.

- Eläkeratkaisut suosivat pysymistä työelämässä pidempään ja vaikutus alkaa
olla jo kuluvan vuosikymmenen lopulla, vaikkakin vaikutus on suurin vasta
20–30 vuoden kuluttua.

Työryhmä arvioi, että työura pitäisi saada pitenemään kolmella vuodella pitkällä
aikavälillä. Työ- ja toimintakykyyn, terveyteen ja kuntoutukseen on panostettava
kaikissa elämänvaiheissa. Työelämän kehittäminen on tärkeää, koska liiallinen

                                           
4 Tämä myös aiheuttaa vaikeutta 75 %:n työllisyysasteen saavuttamisen kannalta vielä vuonna
2010. Nimittäin ikäryhmittäisten työllisyysasteiden pysyessä vakiona keskimääräinen työllisyys-
aste laskee, koska suuret ikäluokat siirtyvät ikäryhmiin, joissa työssäoloaste on alempi kuin
parhaassa työiässä. Keskimääräinen työllisyysaste pyrkii laskemaan, vaikka ikäryhmittäisissä
työllisyysasteissa olisi nousua.
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vaativuus ja kuormitus pitkään jatkuessaan murentavat työhalua ja työkykyä.
Työuupumus alkaa koskea jo hyvinkin nuoria työntekijöitä. Ikääntyvien
edustama inhimillinen pääoma ja työpanos ovat tärkeä resurssi hyvinvoinnin
kehittämisessä. Pidempään työelämässä jatkamisen hyväksi on jo tehty tärkeitä
päätöksiä. Pidempää työuraa painottavat toimet lisäävät työvoiman tarjontaa.
Työvoiman kysynnän riittävyys ja sen turvaaminen on edellytys tasapainolle,
ettei vajaatarjonnan sijaan olla vajaakysyntätilanteessa eli työpaikkoja olekin
liian vähän. Suotuisa talouskehitys yhdistettynä uusien työpaikkojen luomiseen
ja työllisyyden vahvistamiseen5 poistaa tätä ongelmaa.

Nuorten osallistumista työelämään voidaan lisätä parantamalla opiskelun, työn
ja perhe-elämän yhteensovittamista. Jos ongelmakohtia ei ratkaista, opiskelu
lykkääntyy tai perhe-elämän aloittaminen siirtyy. Nuorten osallistumista
työelämään voidaan lisätä vähentämällä moninkertaista ja päällekkäis-
koulutusta. Tärkeää on myös helpottaa siirtymistä koulutusasteelta toiselle mm.
lisäämällä aikaisempien opintojen hyväksi lukemista ja opintojen ohjausta.
Tähän päästään myös opiskelun siirtämisellä lomittumaan koko työuran ajalle.
Liikkumarajaa nuorten työhön osallistumisen lisäämisessä verrattuna esim.
1980-lukuun rajoittaa se, että ammattisuuntautunutta koulutusta on laajennettu
ja pidennetty.

Sukupuolten tasa-arvon lisääminen työelämässä tukee samalla inhimillisten
voimavarojen parempaa käyttöä. Naisten sijoittuminen paremmin ja tasa-
arvoisemmin osaamistaan vastaaviin tehtäviin parantaa samalla työvoiman
saatavuutta.

Työvoiman saatavuusongelman ratkaisemiseksi on tärkeintä hyödyntää
kotimaiset työvoimaresurssit entistä paremmin. Vaikka ulkomaisen työvoiman
määrällinen tarve ei olekaan lähivuosina suuri, heitä tarvitaan niillä aloilla, joihin
kotimaasta ei löydy riittävästi työvoimaa. Pitemmällä aikavälillä maahanmuuton
tarve kasvaa, jos taloudellinen kehitys jatkuu edes kohtuullisena. Jos työvoiman
niukkuus alkaa selvästi kasvaa, tulee maallamme olla valmiudet
maahanmuuton nopeaan ja huomattavaan lisäämiseen.

                                           
5 Uudet työpaikat – työpaikkojen häviäminen = työllisyyden muutos. Työllisyys paranee, kun
uusia työpaikkoja syntyy enemmän ilman, että samaan aikaan hävikki lisääntyy. Häviämistä
voidaan vähentää uudistamalla toimintaa tai sitten pyrkimällä huolehtimaan, että rakenne-
muutos on tasapainoinen siten, että työvoima uusiin työpaikkoihin tulee turvatuksi, mutta
toisaalta työpaikkojen häviäminen ei aiheuta työttömyyttä.
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Taulukko 1. Potentiaalinen työvoima ja työvoimareservi verrattuna peruske-
hitykseen

2002 2010

Potentiaalinen työvoima 2 740 000 2 730 000
Työvoima 2 610 000 2 590 000

A) Työvoiman ulkopuolinen potentiaalinen työ-
voima 130 000 140 000

* Ikääntyvät kauemmin työelämässä 60 000 70 000
* Naisten työvoimaosuus lähemmäksi miehiä 40 000 40 000
  (25–55-vuotiaat)
* Nuorten työvoimaosuus korkeammaksi 20 000 20 000
* Suomessa asuvien ulkomaalaisten työvoima-
  osuus lähemmäksi yleistä tasoa 5 000 5 000
* Vajaakuntoiset työvoiman ulkopuolelta 5 000 5 000

B) Työttömät työnhakijat 2) 220 000 190 000
* Lyhytaikaistyöttömyys (alle 1/2 vuotta) 120 000 100 000
* Pitkittyvä työttömyys (1/2–1 vuosi) 50 000 40 000
* Ikääntyneet työttömät 30 000 30 000
* Muut vaikeimmin työllistyvät 20 000 20 000

A + B Yhteensä 350 000 330 000
1) Vuoden 2002 tilanne kuvaa potentiaalia, joka on rekrytoitavissa työelämään tietyn siirtymäajan kuluessa.
Käytännössä koko potentiaali ei lyhyellä aikavälillä palaudu työelämään ja luku on – tässä mielessä
työvoiman vajaakäytön mittari, jossa ei-vapaaehtoinen osa-aikatyö ei ole mukana.
2) Suuntaa-antavia tasoja. Lyhytaikaistyöttömiä on noin 170 000.  Tätä ei saada kokonaan nollatuksi ja
tässä arvioidaan, että kitka- ja muun jatkuvan lyhytaikaistyöttömyyden määrä on 50 000 työtöntä. Pitkittyvä
työttömyys on periaatteessa poistettavissa kokonaan. Pitkäaikaistyöttömiä on 80 000, joista 50 000 55–59-
vuotiaita eläkeputkessa tai siihen pääsemässä. Tässä arviossa 20 000:n arvioidaan joka tapauksessa
siirtyvän putken kautta eläkkeelle. Vaikeasti työllistyviä muita on noin 30 000. Heidän kohdallaan 10 000:lla
on arviossa muita sosiaalipoliittisia toimia työllistymisen sijasta.

Ammattirakenteen muutos jatkuu nopeana

Sekä toimialarakenteen muutos että kunkin toimialan sisäinen kehitys
korostavat erityisosaamisen kasvavaa kysyntää. Ammattirakenteessa tämä
näkyy erityisesti erilaisten asiantuntijatehtävien ja hoitotyön kasvuna. Niissäkin
ammattiryhmissä, joiden työvoiman kysyntä vähenee, osaamisvaatimukset
kasvavat. Tämä erityisosaamista korostava kehitys on erityisen selvä
työryhmän esittämässä tavoitteellisessa kehitysurassa. Lisätyöpaikkojen
syntyminen on todennäköisintä ns. kasvualoilla, jotka usein liittyvät uuden
teknologian kehittämiseen ja hyödyntämiseen.

Työvoiman ammattirakenteen muutos toteutuu suurelta osin työpaikkojen
uusiutumisen ja työvoiman vaihtumisen myötä. Vaihtuvuuden merkitys on
erityisen suuri suurten ikäluokkien poistuessa työelämästä. Työpaikka-avaukset
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eli uuden työvoiman tarve kattaa työllisyyden  muutoksen ja poistuman.6 Siksi
uusia työpaikkoja syntyy työllisyyden muutosta enemmän. Julkisen sektorin
työvoimasta poistuu suurempi osa kuin yksityiseltä sektorilta. Iän ohella tähän
vaikuttavat erilaiset eläkekäytännöt.

Ammattirakenteen muutos ja osaamisvaatimusten kasvu korostavat koulutusta
työmarkkinoiden toimivuuden turvaamisessa. Nuorisoasteen koulutuksen
kehittämisen rinnalla on panostettava aikuiskoulutukseen. Se on ulotettava koko
aikuisväestöön. Kiireisin tehtävä on sellaisten aikuisten kouluttaminen, joilta
puuttuu ammatillinen peruskoulutus kokonaan. Koulutuksen ja työn yhteen
lomittaminen on vaativa haaste. Se edellyttää työelämän koulutuksen ja
oppilaitosmuotoisen ja työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen monipuolista
käyttöä.

Alueellisen kehityksen keskittymistä voidaan hillitä

Tasapainoinen alueellinen kehitys edellyttää koko maan tasolla työryhmän
esittämää perusuraa korkeampaa tuotannon ja erityisesti työllisyyden kasvua.
Maakunnittain arvioitu ns. työllistävän kasvun ura vastaa koko maan tavoiteuraa
ja siinä työpaikkojen määrän ennustetaan olevan vuonna 2020 noin 170 000
suurempi kuin perusurassa. Maan sisäinen muuttoliike voisi tällöin suuntautua
pääkaupunkiseudun sijaan entistä enemmän muihin aluekeskuksiin.
Työpaikkojen lisäkasvu painottuu osaamissektoreille niin tavaratuotannossa
kuin palvelualoillakin. Tavoitteena on, että korkeakoulutuksen saaneen
työvoiman määrän kasvusta merkittävä osa tulisi aluekeskuksiin, joilla on
potentiaalia luoda työpaikkoja myös osaamissektoreille. Verkottumisella ja
pienilläkin yrityskeskittymillä on tärkeä merkitys maaseudulla. Jalostus-
elinkeinoilla on tulevaisuudessakin keskeinen merkitys maaseudun työllisyyden
kannalta.

Alueellisen kehittämisen lähtökohtana on kansallisen aluepolitiikan
tehostaminen eri sektorien yhteistyönä. Alueiden erilaisuus ja eriytymisen
voimistuminen vaativat myös aluepolitiikan eriyttämistä erilaisia alueita varten.
Keskeisiä välineitä ovat maakuntaohjelmat, EU:n rakennerahasto-ohjelmat ja
lisäksi määräaikaiset erityisohjelmat.

                                           
6 On tarpeen selventää eroa työvoimasta poistuman (eläkepoistuman) ja työpaikkojen
häviämisen välillä. Osa työpaikkojen häviämisestä tapahtuu poistuman yhteydessä. Kun
sanotaan, että työpaikka-avaukset on poistuma plus työllisyyden (netto)muutos, ajatus on, että
poistuma katetaan, mutta osaksi uusilla työpaikoilla. Asian voisi ilmaista toisinkin eli että
poistumasta katetaan vain osa, jolloin työpaikka-avaukset = uudet työpaikat plus se osa
poistumasta, joka korvataan uusilla työpaikoilla. Käsite-erittely – niin vaikealta kuin se saattaa
tuntuakin – on sillä tavoin tärkeää, että ymmärretään nämä eri virrat ja se, että asioihin voidaan
vaikuttaa useiden eri vipusimien kautta.
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Osaaminen korostuu ja matalan tuottavuuden työpaikkoja on
tuettava

Uusia työpaikkoja syntyy pääasiallisesti sellaisiin tehtäviin, joihin suurin osa
työttömistä ei pysty koulutuksen tai työkokemuksen puutteen vuoksi
työllistymään. Tässä tilanteessa työttömyysongelmaa ei saada ratkaistuksi
alentamalla palkkatasoa. Asian ratkaiseminen edellyttää, että työpaikkoja
avautuu myös niihin tehtäviin, joihin rakenteellisen työttömyyden piiristä voidaan
työllistyä.

Kun pidetään kiinni minimityöehdoista ja työehtosopimusten yleissitovuudesta7,
tähän on muutamia toisiaan täydentäviä mahdollisuuksia, joissa aktiivisen
työvoimapolitiikan rooli on keskeinen:

1. Työelämän koulutuksella edistetään työssä olevien etenemistä vaativampiin
tehtäviin, joissa on kysyntää. Tällöin vapautuu työpaikkoja myös työttömille
ja työmarkkinoille tuleville. Vaikka uudet työpaikat syntyvät erityisosaamista
vaativiin tehtäviin, työelämän dynamiikkaa lisäämällä hyöty saadaan
siirtymään myös rakenteellisen työttömyyden lievittämiseen. Työelämässä
tarvitaan myös jatkuvaa osaamisen kehittämistä, uudelleen suuntaamista ja
tarvittaessa kouluttamista uusiin työtehtäviin. Samalla tällä ehkäistään
ennenaikaista poistumista työelämästä.

2. Rakenteellisen työttömyyden piirissä oleville voidaan aikaansaada uusia
työpaikkoja myös työvoimatuilla ja alentamalla työn verokiilaa pienissä ja
keskisuurissa työtuloissa. Mikäli työllistyminen tapahtuu sellaisiin tehtäviin,
joita ei muuten olisi, ei aiheudu syrjäyttämisvaikutusta vakinaisista
tehtävistä. Työllistyneiden tuottavuus nousee aikaa myöten ja osalle heistä
avautuvat mahdollisuudet siirtyä tehtäviin, joissa ei tukea tarvita. Osa
tuetuista matalan osaamisen työpaikoista on tällöin siirtymävaiheen
työpaikkoja, joiden avulla avataan väylä työttömien työllistyä ja edetä
työelämässä. Osa jää pysyvästi tuen piiriin esimerkiksi siksi, että kyse on
pysyvästi vajaakuntoisten työllistämisestä ja työn tuottavuus on siksi matala
ja tuen tarve pysyvä.

                                           
7 Työryhmä pyrkii linjauksellaan välttämään sellaisen matalapalkkamallin, jossa alentamalla
palkat matalan työn tuottavuuden tasolle aikaansaataisiin työvoiman kysyntä, koska siitä syntyy
köyhien työntekijöiden ongelma. Heille voitaisiin maksaa ylimääräinen toimeentulotuki tai
palkkatuki työntekijälle. Tietyissä erityistilanteissa tämän tyyppiset mallit sopivat työryhmän
ajatteluun, kuten pienten lasten lyhemmän työajan aiheuttaman tulomenetyksen kompensaa-
tiona tavallaan kotihoidon tuen osa-aikatyöllisyyttä suosivana sovellutuksena. Toinen esimerkki
on työttömien alkuvaiheen tuki heidän työllistyessään esim. siten, että työttömyyskorvaus ei heti
lakkaa korvauksena työhön liittyvistä kustannuksista. Sen sijaan alhaisen työn tuottavuuden
kompensointi siten, että palkka olisi alle työehtosopimusten, ei vastaa työryhmän linjauksen
ajatusta, jossa pyritään rakentamaan vaihtoehto niin, että suomalaisen hyvinvointiyhteiskunta-
sovellutuksen keskeiset hyvät puolet tulevat turvatuiksi. Työryhmä ei tällä konkreettisuudella tee
esityksiä ja tämä on tulkintaa työryhmän linjauksen peruslähtökohdasta.
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Kuvio 3. Työmarkkinoiden dynamiikan edistäminen

Työnantajamaksut
         Minimityöehdot

Rakenteellinen työttömyys Työlliset, tilapäisesti työttömät

Osaaminen,
tuottavuus,

palkkakustannukset

Ty
öv

o i
m

a

Kouluttautuminen

vaativampiin tehtäviin

Työllistämis-
tuet

Tällä tavoin voidaan ratkaista työllistymisen ongelmia ilman, että ajaudutaan
alipalkkaukseen. Siinä tarvitaan toisiaan täydentäviä työvoimatukia tai
verotuksen rakenteellisia korjauksia, jotka madaltavat työllistymisen kynnystä
työvoiman kehittämisen ja tarjontaan vaikuttavien matalan palkkatason
verokevennysten ohella.

Työvoimakoulutuksella ja muilla aktiivisen työvoimapolitiikan keinoilla on myös
yleisesti huolehdittava työttömän ja heikosti työllistyvän työvoiman
kehittämisestä ja sitä kautta työllistymisedellytysten parantamisesta.

Työvoimapolitiikan mitoituksessa on tarpeen ottaa huomioon työttömyyden
tason ohella pitkäaikaistyöttömyyden vähentämisen edellyttämä suurempi
resurssitarve. Tulisi muistaa, että työvoimapolitiikka ja koulutus ovat
investointeja inhimilliseen pääomaan. Tulevat hyödyt kattavat yleensä
toimenpiteiden kustannukset. Lisäksi syntyy säästöjä moniin riittämättömästä
työllisyydestä aiheutuviin kustannuksiin.

Koko työvoiman osaamisen ja tuottavuuden kohottaminen tukee tasa-arvoisen
palkkarakenteen toteuttamista. Erityisesti on tarpeen kehittää työnhakijoiden
kannalta positiivisia vaihtoehtoja, koska sosiaalisten etuuksien vähentäminen
synnyttää työllistymisen sijasta köyhyysongelmia silloin, kun työpaikkoja ei ole.
Samalla on tarpeen jatkaa sellaisten kannustinongelmien vähentämistä, jotka
tekevät työn vähemmän kannattavaksi, kun verrataan sosiaaliturvaa ja työtuloa.
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Työnteon tulee olla ensisijainen sosiaaliturvaan nähden. Sekä sosiaaliturvan
että työllisyyspolitiikan on tuettava työllistämistä, työntekoa ja työllistymistä.
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Kohti kestävää työllisyyttä

Reija Lilja

Suomalaisten työmarkkinoiden keskeisin pitkän aikavälin haaste on nostaa
merkittävästi työllisyysastetta. Euroopan unionin esittämän tavoitteen mukaan
työllisyysasteen tulisi EU tasolla nousta vuoteen 2010 mennessä 70 prosenttiin.
Tätä lukua on myös käytetty Työvoima 2020 -hankkeen tavoitevaihtoehtona.
Tavoite on haastava, sillä on arvioitu, että väestön ikääntymisen vuoksi
työllisyysaste voi laskea vuoteen 2010 mennessä nykyisestä 68 prosentista
kolme prosenttiyksikköä, jos eläkkeelle siirtymisalttius pysyy aiempien vuosien
tasolla. Työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin, johon Raimo Sailaksen
työllisyystyöryhmä pyrkii, on todella vaativa tavoite.

Työllisyysasteen huomattava nostaminen merkitsee, että työttömyysasteen
tulee selvästi laskea nykyisestä yhdeksän prosentin tasosta. Tämäkin tavoite on
vaativa, mutta tarpeellinen. Tällä hetkellä lähes puolet työttömistä on ilman
peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Yliopistotutkinnon suorittaneeseen nähden
peruskoulun käyneellä on viisinkertainen riski tulla työttömäksi.
Pitkäaikaistyöttömistä yli puolella on pelkkä peruskoulun todistus taskussaan.
Uusissa työpaikoissa vaaditaan kuitenkin yhä enemmän ja enemmän
osaamista.

Euroopan unionin vuonna 2001 tekemän yrityskyselyn mukaan suomalaiset
työnantajat arvioivat ammattitaitoisen työvoiman kasvutarpeensa ja pelkän
peruskoulun varassa olevan työvoiman vähennystarpeensa selvästi muita EU-
maita suuremmiksi. Teollisuudessa 38% suomalaisista yrityksistä oli sitä mieltä,
että 12–24 kuukauden tähtäimellä heidän ammattitaitoisen työvoimansa määrä
tulee kasvamaan. Palveluissa 80% yrityksistä oli tätä mieltä. Vastaavat luvut
EU:ssa olivat selvästi näitä lukuja alhaisemmat; 27% ja 39%. Toisaalta sekä
teollisuudessa että palveluissa noin puolet suomalaisista yrityksistä arvioi, että
heidän vähän koulutusta omaavan työvoiman tarpeensa vähenee
lähitulevaisuudessa. EU-maissa keskimäärin näin ajatteli 36% teollisuuden ja
vain 15% palvelusektorin työnantajista. Nämä luvut eivät anna kovin
rohkaisevaa kuvaa siitä mahdollisuudesta, että palvelusektorille syntyisi pitkällä
aikavälillä lisää matalan tuottavuuden työpaikkoja. Suomessa palvelusektori
haluaa enenevässä määrin ammattitaitoista työvoimaa. On selvää, että ilman
erillisiä toimenpiteitä vähän koulutusta vaativat työpaikat eivät näyttäisi
palvelusektorille syntyvän.

Väestön ikääntyminen ja sen seurauksena häämöttävä työvoimapula
edellyttävät talous- ja työvoimapolitiikalta uutta näkökulmaa. Toimenpiteitä,
jotka nostavat joko työn määrää tai sen laatua, ei pitäisi nähdä vastakkaisina
vaihtoehtoina. Työn korkeaan laatuun kuuluvat työn pysyvyys ja mahdollisuus
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koulutukseen ja urakehitykseen. Siihen yhdistyy myös korkea työn tuottavuus.
Matalan laadun työstä puuttuvat nämä ominaisuudet. Työn laatu parantaa
tutkimusten mukaan merkittävästi juuri ikääntyneiden työssä pysymistä, mitä
työllisyysasteen nousutavoite 70–75 prosentin tasoon edellyttääkin. Euroopan
komissiossa on arvioitu, että tällä hetkellä noin kolme neljästä työllisestä
työskentelee korkean laadun ja yksi neljästä matalan laadun työtehtävissä.

Kestävän työllisyyden luominen edellyttää, että puututaan työmarkkinoiden
dynamiikkaan. Euroopan komission tekemien laskelmien mukaan 90% korkean
laadun töissä olevista 25–54-vuotiaista on vastaavassa työssä vielä
seuraavanakin vuonna (taulukko 1). Matalan laadun töissä olevista puolet on
edelleen matalan laadun töissä seuraavana vuonna ja 30% on päässyt korkean
laadun töihin. Työttömyysriski matalan laadun töissä on viisinkertainen korkean
laadun töihin nähden. Jos työssä ollut jää työttömäksi, hänellä on yli 50
prosentin todennäköisyys pysyä seuraavanakin vuonna työttömänä. Työvoiman
ulkopuolelle jääneistä lähes 90% on seuraavana vuonna työvoiman
ulkopuolella. Parantamalla työn pysyvyyttä ja työssäkäyvien koulutus- ja
urakehitysnäkymiä luodaan siten aiempaa kestävämpää työllisyyttä.

Taulukko 1. Työmarkkinasiirtymät työn laadun mukaan

Tilanne hetkellä tTilanne hetkellä t-1
Työvoiman
ulkopuolella

%

Työtön

%

Matalan
laadun työ

%

Korkean
laadun työ

%
Työvoiman ulkopuolella 87,5 5,0 5,0 2,5
Työtön 17,5 52,5 20,0 10,0
Matalan laadun työ 7,5 12,5 50,0 30,0
Korkean laadun työ 2,5 2,5 5,0 90,0

Lähde: European Commission (2002).

Jos työmarkkinat toimivat taulukon 1 kaltaisella tavalla jatkossakin, Euroopan
työmarkkinat olisivat 10 vuoden kuluttua lähes samassa tilassa kuin ne ovat
nykyäänkin. Työllisyysaste nousisi vain 1,5 ja työttömyysaste laskisi 1,2
prosenttiyksikköä: 61,5 ja vastaavasti 8,8 prosenttiin. Tämä ei ole minkään
mittapuun mukaan riittävää. Työmarkkinoiden ongelmat eivät ajan myötä
itsestään poistu. Tarvitaan aktiivista otetta ja toimenpiteitä, jotka pitkällä
aikavälillä nostavat työllisyyttä.

Työmarkkinoiden dynamiikkaan voidaan vaikuttaa monella tavalla. Koulutusta
lisäämällä voidaan parantaa työttömien tai matalan laadun töissä olevien
mahdollisuuksia päästä korkeamman laadun töihin. Matalan laadun töissä
olevien työttömyysriskiä voidaan vähentää pyrkimällä parantamaan näiden
työsuhteiden pysyvyyttä. Holmin ja Vihriälän ehdottamien matalapalkkaisten
töiden työnantajamaksujen alennusten avulla voidaan parantaa työttömien
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työllistymistä matalan laadun työpaikkoihin. Euroopan komission laskelmien
mukaan yhdistelemällä näitä erilaisia toimenpiteitä työllisyysaste saadaan
nousemaan huomattavasti korkeammalle tasolle kuin vain keskittymällä yhteen
yksittäiseen toimenpiteeseen. Hyvien tulosten saavuttamiseksi tarvitaan siis
sekä työllisyyden määrän että laadun tason yhtäaikaista parantamista. Tämän
täydentävän näkökulman halusin esittää, kun tutkin Työvoima 2020 –hankkeen
laskelmia ja sen johtopäätöksiä.

Lähde

European Comission (2002): Employment in Europe 2002, Recent Trends and
Prospects, July 2002, Brussels.
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Euroopan rakenteelliset jäykkyydet

Antti Suvanto

Tämä artikkeli on yhteenveto Talousneuvostolle viime syksynä laatimastamme
raportista, joka käsitteli Euroopan rakenteellisia jäykkyyksiä1. Euroopalla
tarkoitetaan tässä yhteydessä nykyisiä EU-maita.

Raportissa lähdettiin hakemaan vastausta seuraaviin kysymyksiin:

• Mitä tarkoitetaan, kun puhutaan Euroopan rakenteellisista jäykkyyksistä?

• Mitkä mekanismit synnyttävät rakenteellisia jäykkyyksiä?

• Miten jäykkyydet eri markkinoilla kytkeytyvät toisiinsa ja mitä seurauksia
jäykkyyksistä on?

• Millaisia linjauksia rakenteellisten jäykkyyksien vähentämiseksi olisi
järkevä toteuttaa?

Aluksi vertaillaan työttömyys- ja työllisyyskehitystä Yhdysvalloissa. Sen jälkeen
käsitellään työmarkkinoiden jäykkyyksiä. Siihen liittyen kiinnitetään huomiota
työmarkkinoiden jäykkyyksien, makrotaloudellisten häiriöiden ja talouspolitiikan
vuorovaikutukseen. Seuraavaksi käsitellään hyödykemarkkinoita sekä niiden ja
työmarkkinoiden vuorovaikutusta. Artikkelin lopussa otetaan esille julkisessa
keskustelussa vähemmän huomiota osakseen saaneet pääomamarkkinoiden
jäykkyydet.

Työttömyys ja työllisyys Euroopassa ja Yhdysvalloissa

Eurooppaa on tapana verrata Yhdysvaltoihin. Niin olemme tehneet myös
Talousneuvostolle laatimassamme raportissa. Se ei tarkoita sitä, että olisimme
pitäneet Yhdysvaltoja esikuvana. Työttömyys- ja työllisyyskehityksen vertailu
kuitenkin puhuu korutonta kieltään.

Euroopan työttömyysongelma puhkesi 1970-luvun alkupuolella ensimmäisen
öljykriisin aikoihin. Siitä lähtien työttömyyden trendi on ollut nouseva. Jokainen
taantuma Euroopassa synnytti 1970-luvun alusta tähän päivään työttömyys-
asteessa uuden huipun ja jokaisessa noususuhdanteessa työttömyysaste jäi
korkeammalle tasolle kuin edellisen noususuhdanteen aikana. Tämä käy ilmi
Kuviosta 1, jossa Euroopan työttömyyskehitystä on kuvattu nykyisen euro-
alueen keskimääräisellä työttömyysasteella. USA:ssa työttömyyden suhdanne-
luonteiset vaihtelut olivat aikaisemmin melko suuria. 1980-luvun alun jälkeen
työttömyysasteen trendi on ollut aleneva.
                                           
1 Euroopan rakenteelliset jäykkyydet. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 2002/4. Raportin
ovat laatineet Antti Suvanto, Antti Romppanen ja Veli Laine.
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Kuvio 1. Työttömyys ja työllisyys

Työttömyysaste (%)
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           * Euroalueen työllisyysluvuista on poistettu Saksan yhdistymisen vaikutus.

Samasta kuviosta käy ilmi, että yksityisen sektorin työllisyys on USA:ssa
kasvanut 30 vuodessa yli 80 prosenttia, kun nykyisissä euroalueen maissa
työllisten lukumäärä pysyi 1990-luvun puoliväliin saakka muuttumattomana.
Mitalin toinen puoli on tuottavuus, jonka kasvu oli 1990-luvulle saakka
Euroopassa nopeampaa kuin Yhdysvalloissa.

Kuva näyttää Euroopan kannalta paremmalta, kun katsotaan kehitystä 1990-
luvun jälkipuoliskolla. Työllisyyden kasvu oli molemmilla alueilla melko ripeää.
Monelta on jäänyt huomaamatta, että itse asiassa vuosina 1996–2001
työllisyyden suhteellinen kasvu oli Euroopassa ja USA:ssa suurin piirtein yhtä
nopeaa. Absoluuttisina lukuina Euroopassa luotiin tuona aikana enemmän
työpaikkoja kuin Yhdysvalloissa. Tänä aikana tuottavuuden kasvu oli
Euroopassa vastaavasti hitaampaa.

Henkeä kohden laskettu bruttokansantuote oli EU-maissa vuonna 2001 noin 30
prosenttia alempi kuin Yhdysvalloissa. Ero ei selity sillä, että amerikkalaiset
olisivat kaikessa tehokkaampia ja tuottavampia. Suurin syy elintasoeroon on se,
että amerikkalaiset käyvät enemmän töissä ja he tekevät keskimäärin paljon
pitempää työvuotta.

Taulukosta 1 nähdään, että useimmissa EU-maissa työllisyysaste oli
huomattavasti alempi kuin Yhdysvalloissa. Aikuisikäisten miesten kohdalla
suuria eroja kuitenkaan ei ollut. Vastaavasti työntekijää kohti laskettu vuotuinen
työtuntimäärä oli Euroopassa paljon alempi kuin USA:ssa. Jos eurooppalaisista
yhtä moni kävisi työssä ja tekisi yhtä paljon työtunteja vuodessa kuin
Yhdysvalloissa, mitään merkittävää elintasoeroa ei olisi.
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Taulukko 1. Kokonaistyöpanos ja bruttokansantuote henkeä kohden (vuon-
na 2001)

Työllisyysaste
Työllisyysaste

(miehet 25–54)
Vuotuiset
työtunnit

Kokonais-
työpanos

(USA=100)

Bkt per capita*
(USA = 100)

Tanska 75,9 88,7 1 482 84 82
Ruotsi 75,3 86,6 1 603 90 70
Alankomaat 74,1 92,7 1 346 74 78
Iso-Britannia 71,3 87,6 1 711 91 70
Suomi 67,7 84,7 1 694 86 71
Saksa 65,9 87,5 1 467 72 73
Irlanti 65,0 88,7 1 674 81 85
Ranska 62,0 88,1 1 532 71 70
Belgia 59,7 86,5 1 528 68 74
Espanja 58,8 85,9 1 816 80 57
Italia 54,9 81,7 1 606 66 72
USA 73,1 87,9 1 821 100 100
* Ostovoimakorjattu.

Voidaanko ero selittää sillä, että eurooppalaiset haluavat tehdä vähemmän töitä
ja nauttia enemmän vapaa-ajasta kuin amerikkalaiset? Ei varmaankaan, sillä
päätös hakeutua työelämään riippuu kannustimista, kuten verotuksesta ja
sosiaaliturvasta. Moni työtön joutuu nauttimaan vapaa-ajasta vastoin tahtoaan.
Lopputulos sekä työllisyyden että hyvinvoinnin kannalta riippuu niistä
kannustimista, jotka vaikuttavat ihmisten halukkuuteen etsiä työtä ja yritysten
halukkuuteen luoda työpaikkoja.

Työmarkkinoiden jäykkyydet

Työmarkkinoiden jäykkyydellä tarkoitetaan niitä institutionaalisia,
lainsäädännöllisiä ja taloudellisia tekijöitä, joiden vaikutuksesta työvoiman
tarjonta ja kysyntä eivät kohtaa, tai osa potentiaalisista työpaikoista jää
yksinkertaisesti syntymättä. Joustavilla työmarkkinoilla joko palkat joustavat tai
työvoima liikkuu siten, että rakenteellista työttömyyttä ei synny.

Työttömyysturva ja muut sosiaalietuudet voivat alentaa tehokasta työvoiman
tarjontaa, koska etuuksiin verrattuna työstä käteen jäävä palkka muodostuu liian
alhaiseksi ja näin syntyy työttömyysloukkuja. Korkeaksi mitoitettu työsuhdeturva
saattaa heikentää rekrytointihalukkuutta. Tietyt institutionaaliset tekijät voivat
nostaa työvoimakustannukset tasolle, jolla osa käytettävissä olevasta
työvoimasta jää työllistymättä. Kysyntä ei toisin sanoen vastaa tarjontaa.
Tällaisia tekijöitä voivat olla palkkaneuvottelujärjestelmän toimimattomuus,
korkeat työvoimaverot tai liian korkeat minimipalkat.
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Työmarkkinoiden jäykkyystekijöillä voi olla myös positiivisia vaikutuksia, koska
ne toimivat vakuutuksena tuloepävarmuutta ja muita työelämän riskejä vastaan.
Siten ei voida sanoa, että työmarkkinat toimisivat paremmin, mikäli
työttömyysturvaa ei laisinkaan olisi tai jos irtisanomisia ei olisi millään tavalla
säädelty. Liiallisesti ”annosteltuina” nämä alkavat kuitenkin tuottaa alkuperäistä
tarkoitustaan vastaan toimivia vaikutuksia. Ylimitoitettu irtisanomissuoja lisää
määräaikaisia työsuhteita ja pahimmassa tapauksessa johtaa
kahtiajakautuneisiin työmarkkinoihin, joissa osa työntekijöistä kohtaa
suuremman tuloepävarmuuden sen vuoksi, että epävarmuus toisten kohdalla
vähenee. Pitkäkestoinen passiivinen työttömyysturva lisää työttömyyden
kestoa, mikä vähentää työllistymisen todennäköisyyttä.

Työmarkkinoiden "vakuutusjärjestelmät" voivat vahvistaa, täydentää tai korvata
toisiaan. Niiden vaikutukset riippuvat paitsi yhdistelmien laadusta, myös
soveltamisen tavasta. Erot Euroopan eri maiden välillä ovat suuria. On
esimerkkejä korkean työttömyyden maista, joissa työsuhdeturva on korkea,
mutta työttömyysturva matala. Vastaavasti löytyy esimerkkejä matalan
työttömyyden maista, joissa työsuhdeturva on heikko, mutta työttömyysturva on
antelias ja turvan saannin ehtoja valvotaan tiukasti. Työmarkkinoiden
toimivuuteen vaikuttaa myös harjoitettu työvoimapolitiikka.

Tutkimustulokset parin viime vuosikymmenen ajalta osoittavat kiistatta sen, että
tietyt Euroopan työmarkkinoiden ominaispiirteet selittävät sen, miksi
työllisyyskehitys on Euroopassa ollut heikompi ja työttömyys korkeampi kuin
Yhdysvalloissa. On kuitenkin mahdotonta osoittaa, että jokin yksittäinen
työmarkkinoihin liittyvää institutionaalinen piirre osoittautuisi ratkaisevaksi
selitettäessä Euroopan työttömyyttä.

Tutkimusten mukaan työttömyysturvan taso on nostanut työttömyyttä sekä
pitkällä että lyhyellä aikavälillä. Työsuhdeturvan ja minimipalkkojen kohdalla
evidenssi sitä vastoin on heikompaa. Tiukka työsuhdeturva näyttää joka
tapauksessa lisäävän määräaikaisten työsuhteiden osuutta ja edistävän siten
työmarkkinoiden dualisoitumista. Koordinoitu palkanmuodostus on monissa
tutkimuksissa todettu työllisyyden kannalta paremmaksi kuin järjestelmä, jossa
ammattiliitoilla on neuvotteluvoimaa, mutta palkoista sovitaan
koordinoimattomasti.

Ammattitaidon yhteensopimattomuutta on usein pidetty työttömyyden syynä.
Sillä tarkoitetaan sitä, että työvoiman kysynnän edellyttämä ammatti-
taitorakenne poikkeaa siitä, mitä työhön halukkailla olisi tarjota (skill mismatch).
Jos teknologisen muutoksen vuoksi koulutetun työvoiman kysyntä on kasvanut
nopeammin kuin kouluttamattoman, työttömyyden nousu kohdistuu erityisesti
heikosti koulutettuun väkeen. Tämä tekijä voi selittää osan Euroopan
työttömyyden noususta 1970-luvun alun jälkeen. Sama teknologinen muutos on
kuitenkin koskenut myös Yhdysvaltoja. Siellä palkkahajonta on kasvanut, mutta
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työttömyys on laskenut erityisesti ICT-boomin aikana. Vaikka vähän
ammattitaitoa vaativien työpaikkojen määrä ei olisikaan vähentynyt,  niiden
rakenne on muuttunut teollisesta palvelualan työhön. Ammattitaitovaatimusten
kohtaamattomuuden syynä todennäköisesti on myös se, että työvoima-
kustannusten rakenne ei ole joustanut tarpeeksi, jotta kysyntä ja tarjonta olisivat
paremmin kohdanneet. Tässä kohdin korkealla verokiilalla ja sosiaaliturvan
tasolla on merkitystä.

Verotuksen kiristymisen kielteinen vaikutus työllisyyteen on todettu lukuisissa
tutkimuksissa, joskin arviot verotuksen vaikutuksesta vaihtelevat huomattavasti.
EU-maiden välillä kuitenkin on suuria eroja, eivätkä verot korreloi
työttömyysasteen kanssa. Esimerkiksi verokiila on kapea korkean työttömyyden
Espanjassa ja leveä alhaisen työttömyyden Ruotsissa ja Tanskassa. EU-
maiden ja Yhdysvaltain välillä tässä on kuitenkin selvä ero, mikä tulee
korostuneesti esiin jäljempänä esitettävässä kuviossa 3.

Verotuksen kiristymisen työttömyyttä nostava vaikutus on seurausta ns.
reaalipalkkajäykkyydestä (real wage resistance). Se tarkoittaa sitä, että
työntekijäjärjestöt ovat onnistuneet saamaan kompensaatiota korkeimpien
palkkojen muodossa. Reaalisten työvoimakustannusten nousu on sitten
alentanut työvoiman kysyntää. Kilpailevilla työmarkkinoilla työhön kohdistuvan
verotuksen kiristymisen tulisi pikemminkin alentaa kuin nostaa palkkoja, mikäli
palkansaajat kokevat, että julkisista palveluista kannattaa maksaa. Näin asia
tuskin on missään Euroopan maassa, koska merkittävä osa verotuksella
kerätyistä varoista menee työttömyyden aiheuttamien kustannusten
kattamiseen ja velkojen korkoihin.

Makrotaloudelliset häiriöt ja talouspolitiikka

Monet työmarkkinoihin liittyvät institutionaaliset tekijät ovat suhteellisen pysyviä.
Vakaissa tai hitaasti muuttuvissa olosuhteissa niillä ei välttämättä ole kovinkaan
paljon merkitystä. Ongelmallisiksi ne tulevat, kun talous kohtaa sellaisia
häiriöitä, jotka edellyttävät nopeaa sopeutumista tai rakennemuutosta. Ulkoiset
tarjontahäiriöt, kuten öljykriisi, merkitsevät suhteellisten hintojen muutoksia ja
edellyttävät reaalipalkkojen sopeutumista. Muutokset hyödykkeiden kysynnässä
edellyttävät tuotantorakenteen muutoksia ja siten myös työvoiman uudelleen
kohdentumista. Jos palkat ja hinnat eivät muutu tai jos työvoiman alueellinen ja
ammatillinen liikkuvuus on vähäistä, seurauksena on työttömyyden nousu.

Ensimmäinen öljykriisi 1970-luvulla oli tapahtuma, joka puhkaisi Euroopan
työttömyysongelman. Se oli sodan jälkeen ensimmäinen merkittävä teollis-
tunutta maailmaa kohdannut tarjontapuolen häiriö. Sitä ennen häiriöt olivat
kysyntäpuolen ongelmia, jotka pystyttiin kysynnän säätelypolitiikalla hoitamaan.
Näin ajateltiin voitavan tehdä nytkin. Öljyn hinnan nousu alensi öljyä tuovien
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maiden reaalista käytettävissä olevaa tuloa. Kun reaalipalkat eivät korkeiden
sopimuskorotusten  tai palkkojen indeksisidonnaisuuden vuoksi alentuneet,
yritysten kannattavuus heikkeni ja yritykset vähensivät työvoimaansa.

Samoihin aikoihin ensimmäisen öljykriisin kanssa tuottavuuden kasvu aleni
kaikissa teollisuusmaissa. Se olisi edellyttänyt palkkojen nousuvauhdin
hidastumista, mutta näin ei aluksi tapahtunut, koska tuottavuuden kasvun
odotettiin jatkuvan entistä vauhtia. Aikaa myöten tulo-odotukset ja
palkkavaatimukset sopeutuivat alentuneeseen tuottavuuden kasvuun, joten
työttömyyden olisi pitänyt vähitellen supistua. Työttömyyden kohoamista
yritettiin kuitenkin hillitä ekspansiivisella talouspolitiikalla, jolloin seurauksena oli
inflaation kiihtyminen ja inflaatio-odotusten nousu. Siitä seurasi uusi
makrotaloudellinen häiriö, kun reaalikorot kiristyneen rahapolitiikan
seurauksena nousivat. Se taas alensi investointeja, jolloin annetulla
palkkatasolla myös työvoiman kysyntä laski. Monissa Euroopan maissa
reaalikorot nousivat myös sen vuoksi, että kiinteiden valuuttakurssien
pysyvyyteen ei täysin uskottu.

Kuviosta 2 nähdään, että työvoimakustannusten nousu Euroopassa oli erityisen
nopeaa juuri 1970-luvulla. Työttömyys nousi, koska reaalipalkat eivät laskeneet
öljykriisin aikana ja koska senkin jälkeen kesti kauan ennen kuin palkan-
muodostus oli sopeutunut alentuneeseen tuottavuuden kasvuun. Toisin sanoen
työttömyyden nousun syy oli reaalipalkkojen jäykkyys, mitä pitivät yllä
palkkaneuvottelu- ja kannustinjärjestelmät sekä taipumus tulla apuun torjumaan
tarjontahäiriöiden vaikutuksia.

Kuvio 2. Reaaliset työvoimakustannukset ja työllisyys vuosina 1970-
2002 (1970=100)
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Tarjontahäiriöitä myötäilevä talouspolitiikka ja työttömyyden nousu saivat
Euroopassa aikaan veroasteen nousun erityisesti 1970- ja 1980-luvuilla. Kuten
edellä todettiin, kilpailemattomilla työmarkkinoilla verotuksen kiristyminen sai
aikaan kompensaatiovaatimuksia, jolloin työvoimakustannukset kohosivat
entisestään ja rakenteellinen työttömyys nousi. Ero Euroopan ja Yhdysvaltain
välillä on myös tässä suhteessa silmiinpistävä, kuten kuviosta 3 voidaan
havaita.

Kuvio 3. Veroasteen ja työttömyysasteen kumulatiivinen muutos
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Reaalikorkojen voimakas nousu 1980-luvun alussa on mainittu yhtenä
Euroopan työttömyyttä nostaneena makrotaloudellisena häiriönä.
Reaalikorkojen nousu oli suurin piirtein yhtä merkitsevä sekä USA:ssa että
Euroopassa, mikä käy ilmi kuviosta 4. Suurimpana syynä reaalikorkojen
globaaliseen nousuun oli USA:n rahapolitiikan jyrkkä kiristäminen 1979–1980.
USA:ssa reaalikorot alkoivat laskea jo 1980-luvun puolivälissä, kun taas
Euroopassa sama tapahtui vasta 10 vuotta myöhemmin. Reaalikorot säilyivät
Euroopassa korkeina melko pitkään sen vuoksi, että EU-maat eivät olleet
sopeutuneet alhaiseen inflaatioon eivätkä kiinteän valuuttakurssin ja vapaiden
pääomaliikkeiden yhdistelmään.
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Kuvio 4. Reaalikorko ja työttömyysaste
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Nämä esimerkit osoittavat, että rakenteelliset tekijät ja talouspolitiikka yhdessä
määrittelevät sen, miten ulkoiset häiriöt vaikuttavat talouteen. Rakenteelliset
jäykkyydet hidastavat sopeutumista ja vaimentavat talouspolitiikan toimien
vaikutuksia.

Hyödykemarkkinoiden jäykkyydet

Hyödykemarkkinoiden jäykkyyksillä tarkoitetaan kaikkia niitä tekijöitä, jotka
vähentävät kilpailua markkinoilla. Puutteellista kilpailua pitävät yllä hyödyke-
markkinoiden sääntely ja erilaiset suljetun talouden piirteet. Puutteellinen
kilpailu merkitsee alempaa tulotasoa ja usein alempaa työllisyyttä kuin mihin
kilpailevilla markkinoilla päädyttäisiin. Se merkitsee myös hitaampaa
tuottavuuden kasvua ja heikompaa sopeutumiskykyä maan kohdatessa ulkoisia
häiriöitä.

Vaikka epätäydellinen kilpailu on aina ollut merkittävä tutkimuskohde
taloustieteessä, hyödykemarkkinoiden jäykkyyksiä koskeva empiirinen tutkimus
oli pitkään paljon vähäisempää kuin työmarkkinatutkimus. Siksi työmarkkinat
ovat saaneet ylikorostuneen aseman, kun on keskusteltu Euroopan
rakenteellisista jäykkyyksistä. Talousneuvostolle laatimassamme raportissa
olemme kiinnittäneet huomiota hyödykemarkkinoiden sääntelyyn,
yritystoimintaan kohdistuvaan valtion kontrolliin, yritysten perustamisen esteisiin
sekä ulkomaankaupan ja ulkomaisten investointien esteisiin. Vertailu
Yhdysvaltoihin osoittaa, että Euroopan hyödykemarkkinat ovat jäykemmät
melkein kaikkien lueteltujen tekijöiden kohdalla. Poikkeuksena on ulkomaan-
kaupan ja investointien esteet, jotka USA:ssa ovat suurempia kuin EU-maissa.
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Työ- ja hyödykemarkkinoiden sääntely näyttävät liittyvän tosiinsa. Kuviossa 5
on esitetty EU-maat ja USA ryhmiteltynä sekä työmarkkinoille että
hyödykemarkkinoille lasketun jäykkyysindeksin mukaan. Indeksi on OECD:n
sihteeristön laatima. Työmarkkinoiden jäykkyysindeksi mittaa lähinnä
työsuhdeturvan tiukkuutta.

Kuvio 5. Työsuhdeturvan tiukkuus ja hyödykemarkkinoiden sääntely
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Vertailussa Etelä-Euroopan maat asettuvat omaksi ryhmäkseen: niissä
molempien markkinoiden sääntely on laajaa. Toisessa ääripäässä ovat Irlanti ja
Iso-Britannia, joissa sääntelyn aste on lähellä USA:n tilannetta. Keski-Euroopan
maat ja Pohjoismaat sijoittuvat molempien tunnuslukujen valossa
keskiryhmään.

Puutteellinen kilpailu on erityisen vahingollista aloilla, joiden tuotteiden
kysynnän hintajousto on alhainen. Siten yrityksillä on hinnoitteluvoimaa. Koska
työvoiman kysyntä on johdettua kysyntää, puutteellinen kilpailu alentaa myös
työvoiman kysynnän joustoa reaalipalkan suhteen. Yritysten työntekijöillä on
tällöin mahdollisuus neuvotella itselleen osuus hinnoitteluvoiman tuomista
ylimääräisistä voitoista ylimääräisinä palkkalisinä. Palkkalisien suuruus riippuu
työntekijöiden neuvotteluvoimasta, mikä puolestaan riippuu mm.
työsuhdeturvan tasosta. Suojatuilla aloilla korkea työsuhdeturva voi lisätä
erityisesti ns. "sisäpiiriläisten" neuvotteluvoimaa. Palkkalisät voivat toimia myös
alallepääsyn esteenä, koska potentiaaliset uudet tulijat eivät pysty maksamaan
samoja palkkoja kuin alalla jo toimivat kilpailulta suojatut yritykset maksavat.
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Palkkalisien vuoksi suojattujen alojen yritykset tuottavat vähemmän kuin ne
kilpailevissa olosuhteissa tuottaisivat. Vastaavasti ne työllistävät vähemmän.
Yritykset myös korvaavat työtä pääomalla, jolloin pääomaintensiteetti nousee
kilpailevaa tilannetta korkeammaksi. Aikaa myöten pääoman tuotto alenee,
jolloin investoinnit vähenevät ja sen seurauksena tuotannon ja työllisyyden
kasvu hidastuvat.  Kokonaisuudessaan työllisyystappioita ei välttämättä syntyisi,
mikäli palkat kilpailevilla aloilla joustaisivat alaspäin. Tämä merkitsisi samaa
kuin se, että kilpailevien alojen työntekijät joutuisivat maksamaan osan
suojattujen alojen työntekijöiden palkkalisistä. Mikäli tämä ei minimipalkkojen tai
palkkaneuvottelutulosten vuoksi toteudu, silloin puutteellinen kilpailu joillakin
aloilla vähentää tasapainotyöllisyyttä koko kansantaloudessa. Tämä puolestaan
voi luoda paineen tukea työllisyyttä julkisten menojen lisäyksellä, mikä johtaa
edelleen tarpeeseen julkisen sektorin koon kasvattamiseen ja siten veroasteen
nousuun.

Hyödyke- ja työmarkkinareformit merkitsevät puutteellisen kilpailun mahdollis-
tamien ylimääräisten voittojen ja niihin perustuvien palkkalisien häviämistä ja
uudelleen jakamista. Samaan suuntaan vaikuttaa integraation ja globalisaation
kautta tapahtuva kilpailun lisääntyminen. Se nostaa työvoiman kysynnän
joustoa reaalipalkan suhteen, mikä maltillistaa palkkavaatimuksia, koska
liiallisten palkankorotusten kustannukset korkeampana työttömyytenä nousevat.

Pääomamarkkinoiden jäykkyydet

Euroopan rahoitusmarkkinoita on leimannut pirstoutuneisuus. Pääoman-
liikkeiden vapauttamisesta huolimatta markkinat ovat edelleen suurelta osin
kansalliset. Euroopalle on lisäksi leimallista omistuksen keskittyminen, heikko
vähemmistöosakkeiden suoja sekä pääomasijoitustoiminnan myöhäinen
liikkeelle lähtö.

Manner-Eurooppalaista rahoitusjärjestelmää pidetään pankkikeskeisenä. Sen
vastakohtana puhutaan arvopaperimarkkinakeskeisistä rahoitusjärjestelmistä,
mitä edustavat Yhdysvallat ja Iso-Britannia. Pankkikeskeistä järjestelmää on
joskus pidetty suhdannekehitystä vakauttavana tekijänä. Syynä on se, että
pankilla on omat saatavansa turvatakseen intressi tukea rahoittamaansa
yritystä huonojen aikojen yli, kun sijoittajien kärsimättömyys markkina-
keskeisessä järjestelmässä pakottaa yritykset sopeuttamaan toimintaansa
nopeasti. Pankkikeskeiselle järjestelmälle tyypillisenä pidetään sitä, että
yritysten investoinnit rahoitetaan pääasiassa pankkiluotoilla. Siksi pankeilla on
intressi valvoa yritysten käyttäytymistä. Yksi keino siihen on pankkien suora
osakeomistus. Pankkien ja yritysten välille muodostuu pitkäaikainen
sidosryhmäsuhde. Tästä syystä pankeilla on intressi osallistua yritysjärjes-
telyihin.
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Luokittelu pankkikeskeiseen ja markkinakeskeiseen rahoitusjärjestelmään ei
ehkä ole kovin hyödyllinen, jos ajatellaan pelkästään rahoitusta ja
rahoituskustannuksia. Monet muut tekijät, kuten verotus ovat paljon tärkeämpiä.
Markkinoiden jäykkyyden näkökulmasta omistuksen keskittyminen ja omistaja-
kontrollikysymykset ovat todennäköisesti tärkeämpiä.

Pörssiyhtiöiden omistuksen ja pankkien keskittyneisyydestä on koottu tietoja
Taulukkoon 2. Siitä nähdään, että omistuksen keskittyneisyys on suurinta
Pohjoismaissa, Belgiassa ja Välimeren maissa ja pienintä Isossa-Britanniassa
ja Yhdysvalloissa. Omistuksen ja pankkien keskittyneisyys eivät kuitenkaan
seuraa toisiaan. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa pankkien keskittyneisyys on
suurempi kuin manner-Euroopassa. Maasta riippuen suurimpien pörssiyhtiöiden
omistus on keskittynyt perheiden, pankkien tai valtion käsiin. Belgia, Tanska,
Kreikka, Portugali ja Ruotsi voidaan mainita esimerkkeinä maista, joissa
perheillä on ollut keskeinen rooli. Belgiassa myös pankit ovat toimineet
keskeisenä omistajaryhmänä, samoin Saksassa ja Suomessa. Valtio on ollut
suuri omistaja Itävallan, Italian ja Espanjan, mutta myös Suomen ja Saksan
suurimmissa pörssiyhtiöissä.

Taulukko 2. Omistuksen keskittyneisyys ja pankkikeskeisyys

Omistuksen
keskittyneisyys 1)

Pankkien
keskittyneisyys 2)

Pankkien
osakeomistus 3)

Ruotsi 1,00 0,94 0,000
Belgia 1,00
Portugali 1,00
Kreikka 0,95
Itävalta 0,95
Tanska 0,90 0,82
Suomi 0,85 0,98 0,150
Espanja 0,85 0,50 0,095
Italia 0,85 0,38 0,057
Alankomaat 0,70 0,88 0,053
Ranska 0,70 0,44 0,064
Saksa 0,65 0,39 0,136
Irlanti 0,55
Iso-Britannia 0,10 0,65 0,017
USA 0,20 0,20 0,004
1) 1 miinus hajautetusti omistettujen (alle 10 % osuus äänivallasta) yritysten osuus 20 suurimmassa
pörssiyhtiössä,
2) Viiden suurimman pankin/pankkiryhmän markkinaosuus, keskiarvo 1989–1996,
3) Pankkien hallussa olevien pörssiosakkeiden arvo suhteessa pörssiosakkeiden kotimaisessa omistuk-
sessa olevien osakkeiden markkina-arvoon 1980-luvun lopulla.

Institutionaaliset sijoittajat, kuten eläke- ja sijoitusrahastot, ovat keskeisessä
asemassa niissä maissa, joissa omistus on hajautunutta. Äänivaltaisten
kantaosakesarjojen käyttö sekä pyramidi- tai ristiinomistusrakenteet ovat
tavallisia keskittyneen omistuksen maissa. Keskeinen erottava tekijä näiden
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kahden järjestelmän välillä on vähemmistöomistajien suoja. Se on heikko
keskitetyn omistuksen maissa ja vahva hajautetun omistuksen maissa.
Liiketoiminnan avoimuus on vähäistä, kun omistus on keskittynyttä. Usein
yritykset toimivat monella toimialalla.

Pankkikeskeinen rahoitusjärjestelmä ja keskittynyt omistus suosivat perinteisiä,
yleensä matalan riskin kiinteitä investointeja. Pääomatavaroita voidaan käyttää
vakuutena, ja rahoittajapankilla tai kontrolloivalla omistajaryhmällä on suora
mahdollisuus valvoa yritysjohdon toimintaa. Keskitetty omistus saa aikaan sen,
että yritykselle on vaikea asettaa "hintalappua". Yrityskaappauksia ei yleensä
esiinny. Yritystoiminnan uudelleen järjestelyt tapahtuvat hitaasti. Tällaisen
jäykän pääomajärjestelmän suhteellinen etu on olosuhteissa, jossa
suuryritykset dominoivat ja ympäristö muuttuu hitaasti.

Hajautettuun omistukseen perustuvan markkinakeskeisen järjestelmän kiistaton
vahvuus on toisaalta sen nopeus sopeutua rakennemuutoksiin ja toisaalta sen
kyky tuottaa rakennemuutosta ottamalla käyttöön innovaatioita. Sillä on
suhteellinen etu rahoittaa korkean riskin teknologiainvestointeja. Tällaisissa
investoinneissa tuotto-odotusten hajonta on suuri, eikä investointikohteita voi
käyttää vakuuksina.

Institutionaalisten sijoittajien puute on ollut yksi Euroopan pääomamarkkinoiden
kehitystä jarruttanut tekijä. Sijoitus- ja eläkerahastojen merkitys on ollut Yhdys-
valtoihin verrattuna vähäinen, ja niiden ulkomaille suuntautuvaa
sijoitustoimintaa on viime aikoihin asti monin tavoin rajoitettu. Rahastojen
merkitys on 1990-luvulla nopeasti kasvanut ja aikaisempia rajoituksia on
purettu.

Keskittyneen omistuksen ja heikon vähemmistösuojan vuoksi sijoitukset
Euroopan perinteisille toimialoille eivät ole olleet houkuttelevia. Siksi tämän
tyyppiset sijoitukset ovat hakeutuneet muualle. Samasta syystä eurooppalaiset
yritykset ovat Euroopan ulkopuolisten institutionaalisten sijoittajien näkö-
kulmasta vähemmän houkuttelevia.

Paine eurooppalaisen yritysmallin muuttumiseen on olemassa. Lainsäädän-
nöllinen muutos kuitenkin tapahtuu hitaasti, mistä esimerkkinä voidaan mainita
yrityskauppadirektiivi. Direktiivi ei ole vieläkään valmis, vaikka ensimmäiset
askeleet sen aikaansaamiseksi otettiin jo vuonna 1985 ja komission
ensimmäinen ehdotuskin jätettiin jo vuonna 1989. Jostakin syystä myös rajat
ylittävää omistamista edistämään tarkoitettu ehdotus tarjousesitedirektiiviksi on
edennyt kovin hitaasti.

Se mitä tapahtuu ennen listautumista on myös tärkeää. Tässä pääomasijoitus-
toiminnan merkitys voi olla keskeinen. Siinäkin Eurooppa eroaa Yhdysvalloista.
Pääomasijoitustoiminta lähti Euroopassa myöhemmin käyntiin kuin USA:ssa.
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Vaikka se 1990-luvun lopulla kasvoikin nopeasti, sen merkitys on useimmissa
EU-maissa jäänyt melko pieneksi.

Pääomasijoitusyhtiöt toimivat siten, että ne sijoittavat muilta sijoittajilta
hankkimansa varat rahastoihin, jotka rahoittavat useiden yritysten investointeja.
Osa sijoituksista menee siemen- tai käynnistysvaiheen hankkeisiin ja osa
laajenemiseen. Toiminta tähtää siihen, että näistä sijoituksista aikanaan
irtaudutaan listauttamalla yritys pörssiin tai muulle markkinapaikalle tai
myymällä se jollekin muulle yritykselle. Koska sijoituskohteiden riski on suuri,
myös tuottovaatimus on korkea. Pääomasijoitusyhtiöt toimivat  rahoituksen
välittäjinä, mutta samalla ne tarjoavat liikkeenjohdollista tukea ja kontrolloivat
yrityksiä.

Euroopan ja Yhdysvaltain pääomasijoitusmarkkinat eroavat toisistaan
muutenkin kuin kokonsa puolesta. Vaikka Euroopassa pääomasijoitukset ovat
määrältään pienemmät kuin USA:ssa, eurooppalaisilla pääomasijoitusyhtiöillä
on lukumääräisesti paljon enemmän kohdeyrityksiä. Keskimääräinen sijoitus on
toisin sanoen pienempi kuin Yhdysvalloissa. Eurooppalaiset pääomasijoitus-
yhtiöt sijoittavat melko paljon perinteisten teollisuusalojen yrityksiin. Siihen
verrattuna sijoitukset uuden teknologian yrityksiin ovat olleet suhteellisen
vähäisiä. USA:ssa tilanne on päinvastainen. Yhdysvalloissa pääomasijoitus-
yhtiöiden kautta sijoitetuista varoista 60–70 prosenttia on lähtöisin
institutionaalisilta sijoittajilta, pääasiassa eläkerahastoilta, kun Euroopassa
näiden osuus on jäänyt 25–30 prosenttiin. Euroopan pankkikeskeisyys näkyy
myös täällä. Pankkien ja perinteisten vakuutuslaitosten osuus pääomasijoitus-
yhtiöiden rahoituksen lähteistä on 1990-luvulla vaihdellut 35–45 prosentin
välillä, kun USA:ssa vastaava luku on ollut noin 10 prosenttia.

Johtopäätöksiä

Olemme uskoakseni pystyneet antamaan vähintäänkin tyydyttävän vastauksen
kolmeen alussa esitettyyn kysymykseen. Vastaus koostuu seuraavista
osatekijöistä:

• Ei voida identifioida yhtä yksittäistä jäykkyystekijää, jolla Euroopan heikko
työllisyyskehitys voitaisiin selittää. Kysymys on jäykkyystekijöiden yhdistel-
mistä ja ”annostelusta”.

• Useimmilla jäykkyystekijöillä on myös positiivisia vaikutuksia. Se on ollut
yksi perustelu niiden syntymiselle, mutta samalla se tekee vaikeaksi niihin
puuttumisen.

• Monet jäykkyystekijät ovat syntyneet paljon ennen kuin Euroopan
työttömyysongelma kärjistyi. Nykyisten EU-maiden taloudet olivat kaikkien
markkinoiden osalta enemmän säännösteltyjä 1960-luvulla kuin 1990-
luvulla. Silti työttömyys oli alhainen. Siten eri jäykkyystekijöiden
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negatiiviset vaikutukset työttömyyteen toteutuvat vasta sitten, kun talous
kohtaa uudenlaisia ulkoisia makrotaloudellisia häiriöitä, joihin
sopeutuminen jäykkyystekijöiden vaikutuksesta estyy tai tapahtuu hitaasti.

• Keskustelu Euroopan rakenteellisista jäykkyyksistä on keskittynyt
yksipuolisesti työmarkkinoihin. Kuitenkin myös hyödyke- ja pääoma-
markkinoilla on sellaisia jäykkyyksiä, jotka yhdessä työmarkkinoiden
jäykkyyksien kanssa lisäävät rakenteellista työttömyyttä ja heikentävät
Euroopan talouksien muuntumiskykyä. Kansainvälinen vertailu osoittaa,
että EU-maiden markkinat ovat kaikilta osin jäykemmät kuin
Yhdysvalloissa.

• Euroopan työ-, hyödyke- ja pääomamarkkinat ovat näihin päiviin saakka
toimineet tavalla, joka soveltuu parhaiten perinteisillä aloilla toimivaan
suuryritysympäristöön. Perinteiset suuryritykset eivät kuitenkaan ole pariin
vuosikymmeneen luoneet nettomääräisesti uusia työpaikkoja.

• Markkinasektorissa uudet työpaikat ovat syntyneet palvelusektorissa sekä
korkeaa teknologiaa kehittävissä tai käyttävissä uusissa yrityksissä.
Euroopan rakenteelliset jäykkyydet toimivat haitallisesti juuri näillä aloilla,
joilla työllistämispotentiaali olisi suurin.

Neljännessä kysymyksessä perättiin, millaisia linjauksia rakenteellisten
jäykkyyksien vähentämiseksi olisi järkevä toteuttaa. Tähän kysymykseen
raportista tuskin saa muuta vastausta kuin sen, että Eurooppa kaipaa
rakenteellisia uudistuksia. Näistä on linjauksia tehty jo yllin kyllin. Ongelmana on
haluttomuus ryhtyä toteuttamaan sovittuja linjauksia.

Euroopan keskeinen ongelma on korkea pitkäaikaistyöttömyys, joka on syntynyt
makrotaloudellisten häiriöiden, markkinoiden jäykkyyksien ja talouspolitiikan
yhteisvaikutuksen tuloksena. Rakenteellisten jäykkyyksien purkaminen olisi
erityisen tärkeätä senkin vuoksi, että pitkäaikaistyöttömien määrä ei seuraavien
makrotaloudellisten häiriöiden kohdatessa enää nousisi. Siihen Euroopalla ei
enää ole varaa.
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Talouden rakenteet ja suomalainen työttömyys

Jaakko Kiander

Läntinen Eurooppa on kärsinyt korkeasta työttömyydestä jo noin
neljännesvuosisadan ajan. Työttömyyden sitkeyden vuoksi on tullut jo lähes
tavaksi pitää Euroopan työttömyyttä ensi sijassa rakenteellisena ongelmana,
joka johtuu jäykkien talouksien heikosta sopeutumiskyvystä. Rakenteellinen
työttömyys taas on talouden instituutioista johtuva vitsaus, joka ei parane
noususuhdanteen myötä. Monet läntisen Euroopan – ja myös Suomen –
työttömyysongelman ratkaisuehdotukset perustuvat tämäntapaiseen päättelyyn.

Tällaisen taloustieteellisen järkeilyn lähtökohtana on ajatus, että markkinoiden
vapaa toiminta tuottaa ’automaattisesti’ tehokkaan allokaation ja korkean
työllisyyden. Jos tähän ei päästä, syytä on etsittävä markkinoiden
epätäydellisestä toiminnasta. Talouspoliittisena suosituksena päädytään
johtopäätökseen, jonka mukaan työllisyyden parantamiseksi markkinat on
vapautettava turhasta säätelystä.

Aiemmin oli tapana puhua lähinnä vain jäykistä työmarkkinoista, mutta viime
vuosien aikana on alettu kiinnittää huomiota myös hyödykemarkkinoiden ja
pääomamarkkinoiden toimintaan. Työmarkkinareformi ei välttämättä riitä, ellei
samalla myös pidetä huolta riittävästä kilpailusta kaupassa ja pankki-
toiminnassa, ja uusien yritysten pääsystä markkinoille.

Tällaista ajatuksellista taustaa vasten on tietysti syytä kysyä, ovatko talouden
rakenteet jo uudistuneet riittävästi Euroopassa. On myös syytä pohtia sitä,
kuinka paljon rakenteellisilla tekijöillä voidaan selittää työttömyyttä.

Mitä rakenteille on tehty?

Läntisen Euroopan maissa hyödykemarkkinoiden kilpailullisuutta on pyritty
tietoisesti lisäämään viimeisen 20 vuoden aikana. Suomessa kilpailuun ja
säätelyn purkamiseen alettiin kiinnittää vakavaa huomiota 1980-luvun
jälkipuoliskolla. Keskeisin kilpailua edistävä tekijä on useimmissa pienissä
eurooppalaisissa maissa ollut EU:n sisämarkkinaprojekti. Kilpailu on toki
edelleen osin epätäydellistä – varsinkin pienillä ja syrjäisillä markkinoilla – mutta
esimerkiksi Suomessa on markkinoiden toiminta vapautunut selvästi EU-
jäsenyyden myötä 1990-luvulla. Kukapa enää muistaa 1980-luvun Suomea,
jossa säädeltiin parturiliikkeiden ja maitokauppojen hintoja ja rajoitettiin
kotitalouksien luotonsaantia?

Pääomamarkkinoiden toimintaa säädeltiin aiemmin tiukasti kaikissa maissa.
Säätely oli perua sekä 1930-luvun kokemuksista että kansainvälisiä
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pääomaliikkeitä rajoittaneesta Bretton Woods -järjestelmästä. Säätelyä alettiin
asteittain purkaa 1980-luvulla, ja 1990-luvun alkuun mennessä läntisen
Euroopan maissa oltiin saavutettu jo vapaus lähes kaikista entisistä
rajoituksista. Korkosäätely tai luotonsaannin rajoitukset eivät enää olleet esteitä
talouden toimijoiden vapaalle optimointikäyttäytymiselle.

Yleisestä deregulaatiosta huolimatta työmarkkinat ovat säilyneet saarekkeena,
jossa on edelleen ’jäykkiä rakenteita’, kuten lehdissä tavataan kirjoittaa.
Työsuhteita säätelee mittava regulaatioviidakko. Keskeisimpiä säätelyn muotoja
(tai jäykkyyksiä) ovat työvoiman sopeuttamista hidastava työsuhdeturva,
palkanmuodostuksen jäykkyydet ja sosiaaliturvajärjestelmän luoma toimeen-
tulonormi, joka yhdessä yleissitovien työehtosopimusten kanssa asettaa
alakohtaisen minimipalkan. Minimipalkkaa suuremmatkaan palkat eivät hevin
jousta alaspäin.

Voidaanko näillä jäykkyyksillä selittää työttömyyttä?

Työttömyyden muutoksia selittävät tekijät

Läntisessä Euroopassa – samoin kuin Suomessa ja Ruotsissa – työttömyyden
nousu ajoittui aikaan, jolloin hyödyke- ja pääomamarkkinoiden säätelyä alettiin
purkaa. 1990-luvulle tultaessa hyödyke- ja pääomamarkkinoiden toiminta oli jo
käytännöllisesti katsoen vapaata ja Euroopan työttömyys huipussaan.

Työttömyydestä huolimatta työmarkkinajäykkyyksien purkamisessa on edetty
hitaammin kuin muussa kilpailun vapauttamisessa. Työmarkkinoiden
regulaatioon alettiin kiinnittää huomiota vasta sitten, kun työttömyydestä oli jo
monessa maassa kärsitty pitkään. 1990-luvun aikana on kuitenkin lähes
kaikissa EU-maissa heikennetty työttömyysturvan korvausasteita (eli parannettu
kannustimia) ja työsuhdeturvaa. Reaalipalkkojen nousu on myös jäänyt hyvin
vähäiseksi, minkä seurauksena yritysten kannattavuus on kohentunut ja
palkkojen kansantulo-osuus on supistunut. Voisikin kuvitella, että näiden
muutosten jälkeen työttömyys olisi alentunut.

Paradoksaalisesti on kuitenkin käynyt niin, että työttömyys on nyt – säätelyn
purkamisen ja työmarkkinareformien jälkeen – useimmissa maissa
korkeammalla tasolla kuin 20–25 vuotta sitten, jolloin markkinoiden toimintaa
vielä säädeltiin hyvin laajasti. Säätely piti yllä tehottomuutta mutta samalla se
mitä ilmeisimmin vähensi taloudellisia riskejä ja loi kannustimia investointeihin.
Mahdollinen joskin varsin vähän pohdittu johtopäätös tästä voisi olla, että
kilpailun lisääminen ja deregulaatio saivat aikaan sopeutumisprosessin, jossa
talouden toimintoja ja resurssien käyttöä pyrittiin tehostamaan ja jonka
seurauksena työttömyys nousi.



                     Kiander
                     Talouden rakenteet ja suomalainen työttömyys

65

Työttömyyden ja työllisyyden muutoksia voidaan selittää rakennetekijöiden
ohella myös makrotaloudellisilla tekijöillä. Yleensä näiden tekijöiden merkitystä
vähätellään sillä perusteella, että monien maiden työttömyys on ollut hyvin
pitkäkestoista. Työttömyyden pitkittymisen katsotaan siten olevan osoitus
rakenteellisista ongelmista. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole.

Työttömyyden pitkittyminen voi johtua myös siitä, että taloudet ovat kohdanneet
enemmän negatiivisia kuin positiivisia shokkeja. Läntisen Euroopan maiden
osalta on helppo kartoittaa pitkä sarja työllisyyden edellytyksiä heikentäneitä
häiriöitä. Näitä ovat öljyn hinnan nousu Lähi-idän kriisien seurauksena vuosina
1973, 1979 ja 1990 (ja jälleen 2001–2003); kireä rahapolitiikka ja korkeat
reaalikorot 1980-luvun alussa ja uudelleen 1990-luvun alussa; ja lisäksi
finanssipolitiikan kiristyminen sekä 1980-luvulla että uudelleen 1990-luvulla.
Finanssipolitiikan kiristyminen merkitsi paitsi menojen kasvun hillintää myös
varsin jyrkkää työhön kohdistuvan verotuksen kiristymistä kaikissa Euroopan
maissa. Myönteisiä makrotaloudellisia muutoksia ovat olleet taas öljyn hinnan
lasku vuosina 1986 ja 1999 sekä rahapolitiikan keventyminen 1980-luvun
puolivälissä ja uudelleen vuoden 1993 jälkeen.

Tästä lähinnä EU-maiden kehitystä hahmottavasta säännönmukaisuudesta on
joitakin poikkeuksia. Esimerkiksi Suomessa ja Ruotsissa ei vielä 1980-luvulla
harrastettu kireää deflatorista makrotalouspolitiikkaa vaan pyöritettiin vanhaa
devalvaatio-inflaatio-konetta ja kasvatettiin julkista sektoria, mikä tuki työllisyyttä
ja kasvua vaikka olikin todennäköisesti muuten tehotonta. Työllisyyden suhteen
hyvin kehittyneessä Yhdysvaltain taloudessa ei 1980-luvulla myöskään
korotettu veroja vaan päinvastoin alennettiin niitä. Lisäksi Yhdysvalloissa
kevennettiin rahapolitiikkaa 1990-luvun alussa voimakkaammin ja nopeammin
kuin EU-maissa. Sama asetelma näyttää toistuneen jälleen vuosina 2001–2002.

Makrotaloudellisten tekijöiden merkitystä korostaa myös se, että 1990-luvun
loppuun mennessä Britannian ohella myös monet pienet eurooppalaiset maat
onnistuivat saavuttamaan varsin hyvän työllisyystilanteen. Saavutusta on vaikea
perustella onnistuneilla rakenteellisilla uudistuksilla, koska sellaisia toteutettiin
varsin vaihtelevasti. Korkean työllisyyden saavuttaneiden maiden joukossa on
sekä joustavia että joustamattomia samoin kuin korkean ja matalamman
verotuksen maita. Sen sijaan hyvä työllisyyskehitys näyttää kaikissa maissa
liittyneen voimakkaaseen reaalikorkojen laskuun, varallisuushintojen nousuun
sekä keveään finanssipolitiikkaan ja/tai hyvään kilpailukykyyn. EMU-jäsenyyden
myötä suurimmasta korkotason laskusta ovat päässeet nauttimaan ne maat,
joissa aiemmin inflaatio oli nopeaa ja nimelliskorot korkeita.

Suomen tapaus

Suomalaisen suurtyöttömyyden lyhyt historia on erittäin selvästi kytkeytynyt
suuriin makrotaloudellisiin vaihteluihin. Työttömyyden nousu tapahtui
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yhtäkkisesti vuosien 1991–1994 aikana. Työttömyyden nousua edelsi
kotimaisen inflaation kiihtyminen, valuutan yliarvostus ja viennin
kilpailukykykriisi – perinteinen devalvaatiosyklin loppuvaiheen ilmiö. Tähän ei
kuitenkaan entisaikojen tapaan vastattu heti uudella devalvaatiolla, vaan talous
yritettiin pakottaa deflatoriseen sopeutukseen korkeiden korkojen avulla.
Samalla kun työttömyys nousi jyrkästi, kotimainen kysyntä supistui lähes yhtä
jyrkästi. Tässä ei ollut kyse mistään mysteeristä tai rakenteiden jäykkyydestä,
vaan kysynnän lasku johtui korkeista koroista, varallisuushintojen laskusta ja
jyrkästä työhön kohdistuvan verotuksen kiristymisestä. Vuosina 1992–1995
kiristettiin työnantajien sosiaaliturvamaksuja, työntekijöiden tuloverotusta ja
palvelualojen arvonlisäveroa. On suhteellisen helppo ymmärtää, että tällaisilla
toimilla voidaan vähentää työpaikkojen määrää olivatpa rakenteet minkälaisia
tahansa.

Laman jälkeen työllisyystilanne parani varsin tasaisesti vuosina 1995–2001,
jolloin noin 2/3 lamanaikaisista työpaikkamenetyksistä saatiin korvattua.
Työllisyyden kasvua tukivat jälleen helposti identifioitavat tekijät. Reaalikorot
laskivat ja varallisuushinnat nousivat. Ansiotuloverotus keveni ja
työnantajamaksuja alennettiin. Viennin kilpailukyky oli ennätysmäisen hyvä ja
viennin kasvu siten erittäin voimakasta. Tavallisen talousteorian perusoppikirjan
mukaan tällaiset tekijät kasvattavat työvoiman kysyntää.

Myös joitain rakenteellisia uudistuksia tehtiin. Esimerkiksi kannustinloukku-
uudistuksilla ja pienituloisten veronkevennyksillä parannettiin työnteon
houkuttelevuutta. Tämä johti tutkimustulosten mukaan työvoiman tarjonnan
kasvuun.

Suomalaisen työttömyyden kehitys osoittaa, että on hyvin vaikeata määrittää
rakenteellisten tekijöiden vaikutusta tai rakenteellisen työttömyyden suuruutta
(esim. NAIRUa). Rakenteellisen työttömyyden arviointia auttaisi, jos työttömyys
olisi jähmettynyt pidemmäksi aikaa jollekin tasolle tai jos työttömyyden
aleneminen olisi johtanut inflaation kiihtymiseen, kuten joissakin Euroopan
maissa on viime vuosina tapahtunut. Työttömyys on Suomessa kuitenkin
muuttunut koko ajan – ensin ylös ja sitten alas – erilaisten taloudellisten
häiriöiden vaikutuksesta eikä pysyvää tasapainotasoa ole toistaiseksi löytynyt.
Minkäänlaista hinta- tai palkkapaineiden kasvua ei ole myöskään ollut
havaittavissa, joten on pääteltävä työttömyysasteen olleen vuosina 1991–2003
jatkuvasti nk. luonnollisen tason yläpuolella. Palkkamaltin ja mahdollisesti myös
rakenneuudistusten tiliin voidaan laskea se, että kasvun työllistävyys on
parantunut selvästi.
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Saksan työllisyysmalli – uudistuu vai murtuu?

Pertti Koistinen

Hartzin komitean ehdotukset työttömyyden alentamiseksi ja
työhallinnon uudelleen-organisoimiseksi

Saksalla on polttava tarve uudistaa työvoimapolitiikkaa, sosiaaliturvaa ja
hyvinvointipalveluja tuottavia instituutioita. Ongelmana vain on ollut se, että
niiden uudistamiseen ei ole löytynyt poliittista konseptiota ja riittävää poliittista
voimaa. Tästä johtuen monet välttämättömät tavoitteet, kuten työttömyyden
voittaminen ja työmarkkinoiden toimivuuden parantaminen, ovat jääneet
toteuttamatta ja ongelmat patoutuneet.

Yksi keskeinen syy siihen, että uudistukset ovat jääneet tekemättä lienee se,
että Saksa on luottanut liikaa järjestelmiin, jotka toimivat ennen, mutta jotka
eivät toimi enää globalisoituvan talouden ja poliittisen sääntelyn oloissa.
Saksalaisethan ovat olleet esimerkiksi EU-tasolla nihkeitä uudistuksiin. Saksan
linjana on ollut yhteisön tasolla pikemminkin sellaisten ratkaisujen ajaminen,
jotka ovat olleet heidän omien instituutioidensa ja toimintakäytäntöjensä mu-
kaisia. Esimerkkejä löytyy rahapolitiikasta, kuntien roolista, työsuhteiden
sääntelyn mallista (yritysneuvostot), ammatillisen koulutuksen organisoimisen
tavasta ja siitä miten miesten ja naisten työssäkäyntiä on ohjattu
yhteiskunnallisesti. Saksan pidättäytyminen entisiin käytäntöihin on merkinnyt,
että Saksa on monien uudistusten suhteen myöhässä muihin Euroopan maihin
verrattuna. Saksassa käytyä keskustelua arvioitaessa ei voi välttää ajatusta,
että siellä vasta haaveillaan monista sellaisista uudistuksista, jotka Suomessa
on toteutettu jo aikoja sitten. Esimerkiksi Suomen TE-keskusten kaltaista
työvoimapolitiikan toimintajärjestelmän alueellista kehittämistä sekä työvoima-
ja elinkeinopolitiikan koordinointia tavoitellaan vasta nyt julkaistussa Hartzin
komitean mietinnössä. Myös työvoimapolitiikan aktivointiohjelmat ovat vasta
tulossa ja naisten taloudellisen aktiivisuuden nostaminen Suomen tasolle vie
varmasti vielä vuosikymmenen.

Mielenkiintoista on edelleen se, että vaikka Saksojen yhdistäminen johti
rakenteelliseen työttömyyteen ja yhteiskunnallisten instituutioiden ja toiminta-
järjestelmien uudistamiseen idässä, niin se ei suinkaan johtanut Saksan mallin
tarkistamiseen, vaan pikemminkin läntisen mallin siirtämiseen itään. Suomessa
sen sijaan lama loi perusteen, ja poliittisen tilan, syvälle käyviin uudistuksiin
kaikilla yhteiskuntapolitiikan aloilla ja niin myös työpolitiikassa (vrt. Koistinen,
Sengenberger 2002).
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Saksa ei ole kuitenkaan kaikessa jäljessä. Saksalaiset yritykset ovat
kansainvälistyneet ja hyödyntävät merkittävästi eri maiden toimintaympäristöjä
ja työvoimaa. Saksalaiset yritykset ovat olleet itälaajentumisen pioneereja,
mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että maan sisällä on edelleen vakavia
ongelmia, kuten

• työttömyyden korkea taso ja suuret alueelliset erot työllisyydessä

• työvoiman joustavuuden loputon tarve

• poliitikot ja työnantajat pitävät työvoimapoliittista sopimusjärjestelmää
jäykkänä ja uudistuksia liian hitaina

• työvoimapolitiikan ja muiden politiikan alueiden (työvoimahallinto, kunnat,
sosiaalitoimi, julkiset ja yksityiset työvoimapalvelut) yhteistoiminnassa on
puutteita.

Nämä ongelmat ajavat Saksaa työvoimapolitiikan kokonaisuudistukseen.
Arvioin tässä kirjoituksessani Hartzin komitean mietintöä “Työvoimapolitiikan
uudet palvelut”, joka lupasi työllistää kolmessa vuodessa 2 miljoonaa työtöntä,
lyhentää työttömyyden keskimääräistä kestoa 33 viikosta 22 viikkoon ja siirtää
työvoimapolitiikan kustannusten painopistettä työttömyyden kustannuksista
työllisyyskustannuksiksi. Ehdotetut uudistukset ovat poliittisesti kiinnostavia ja
mikäli nämä ehdotukset toteutuvat Saksassa, on todennäköistä, että niillä on
vaikutusta myös EU:n ja sen jäsenmaiden politiikkaan.

Ehdotusten keskeiset tavoitteet

Uudistusohjelman nimestä “Työvoimapolitiikan uudet palvelut – Komitean
ehdotukset työttömyyden alentamiseksi ja työhallinnon uudelleenorganisoi-
miseksi” voi jo päätellä, että sen painopisteenä on työvoimapalvelujen
kehittäminen. Volkswagen-konsernin henkilöstöjohtajan Peter Hartzin nimellä
kulkeva komitea nimesi 13 työvoimapalvelujen kehittämisen aluetta, ja niiden
toteuttamiselle useampivuotisen toteutusohjelman. Uudistuksen alueet on
esitetty kuviossa 1.
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Kuvio 1 Saksan työvoimapalvelujen uudistamisen alueet (Hartz-
komissio 2002)

Sisältönsä puolesta nämä 13 aluetta voi kuitenkin koota kolmen aiheen alle:
markkina- ja palveluperiaatteen juurittaminen julkisiin palveluihin, kohdennet-
tujen palvelujen kehittäminen vaikeasti työllistyville työnhakijoille ja
työvoimahallinnon organisatorinen ja toiminnallinen kehittäminen.

Palveluperiaatteen juurittaminen työvoimapalveluihin

Kun työvoimapalveluja aletaan kehittää avoimen kilpailuyhteiskunnan
ihanteiden mukaisesti julkisina ja yksityisinä palveluina, kansalaisesta tulee
asiakas ja virkamiehestä ja virastosta palvelun tuottaja. Tämä merkitsee
perinteisen viranomaiskulttuurin muuttamista palvelukulttuuriksi ja yksilön ja
yhteiskunnan välisen suhteen käsittämistä vaihtosuhteeksi. Se tarkoittaa sitä,
että palvelujen saannin ehtona ei ole ainoastaan kansalaisuus, vaan yksilön on
täytettävä tietyt palvelujen saamisen ehdot ja yksilön on usein osoitettava
vastavuoroisuutta. Sosiaalisten oikeuksien sijasta silloin puhutaan pikemminkin
yksilön ja perheen omasta vastuusta ja velvollisuuksista. Komitean keskeisenä
tunnuslauseena olikin “oman aktiivisuuden vapauttaminen ja sosiaalisen
turvallisuuden takaaminen” (“Eigenaktivitäten auslösen – Sicherheit einlösen”).
Asiakaslähtöisen palvelukulttuurin juurittaminen tarkoittaa myös palvelujen eriyt-
tämistä, asiakasvalintaa ja -ohjausta ja sen hyväksymistä, että palvelujen
tuottamista ja kuluttamista aletaan mitata ja mitoittaa. Tehokkuuden mittana
käytetään kustannustehokkuutta ja sosiaalista tarkoituksenmukaisuutta. Mitä

Nuorisotyöttömät kou-
lutustakuu

Ikääntyvien työllisyyden
tukeminen (BridgeSystem)

Työttömyysturvan ja
sosiaaliavustuksen
yhteensovittaminen

Bonussysteemi yrityk-
sille

Uusi sopimuksellisuus ja
vapaaehtoisuus

Perheystävälliset
pikapalvelut

Paikalliset työvoimapalvelut
(JobCenter)

Kansallinen kumppanuus
työllisyyden edistämiseksi

Aktivoiva rahoituspaketti:
(JobFloater)

Alueelliset kompetenssi-
keskukset

Henkilöstö, hallinto ja
johtaminen

Pimeän työn virallistaminen
uusin tukimuodoin

Henkilöstöpalveluagentuurit
vaikeasti työllistyville
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tulee työvoimapalvelujen tehostamiseen niin komitea arvioi, että tällä tavoin
voitaisiin nopeuttaa asiakasvirtaa työvoimatoimistojen neuvonta- ja
tukipalveluissa ja tehostaa asiakkaiden pääsyä juuri heille sopiviin palveluihin.
Se lyhentäisi työttömyyden keskimääräistä kestoa. Tämä edellyttää kuitenkin,
että työvoimatoimistojen ja viranomaisten työ nähdään työnjaollisena ja
asiantuntemukseen perustuvana palveluprosessina.

Ainakin retoriikassa uuden palvelukulttuurin kehittäminen merkitsee, että
palvelujen tuottamisen ja käytön keskiöön nostetaan “asiakas” ja tämän tarpeet.
Tämän palvelukonseption käytännön toteuttaminen edellyttää, että niin
työnhakijat kuin työvoimapalveluja tuottavat organisaatiot hyväksyvät
toimintansa ja arvioinnin perusteeksi tämän lähtökohdan. Vauhdittaakseen tätä
periaatetta komitea ehdotti brittiläisen mallin mukaan työttömyysturvan
käsitteestä luopumista ja sen tilalle työllisyysturvan kehittämistä (Die
Arbeitslosenversicherung wird langfritig zur “Beschäftigungsversicherung”
weiterentwickelt). Uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa työttömyysturvan
saamisen ehtoja tiukennettiin ja uudistuksen toisessa vaiheessa työttömyys- ja
sosiaaliturva nivelletään yhteen. Ehtojen tiukentamisesta kertoo mm. se, että
korvausten tasoa alennetaan ja puolison tulot otetaan tarkemmin huomioon.
Työttömyysturvan saamisen ehtona on myös se, että työnhakija on valmis
ottamaan töitä vastaan koko maan alueelta ja että työksi luetaan myös osoitus
HenkilöstöPalveluagentuuriin, jossa työtä tehdään normaaleista tariffi-
sopimuksia alemmin palkoin (Kunkler 2002, 6).

Työvoimatoimistojen tehokkuutta ja palvelujen oikeaa suuntautumista
vauhditettaisiin työnvälittäjien ja heidän tiimiensä bonussysteemillä. Bonus-
systeemin tarkoituksena on nopeuttaa työnvälitystä ja suunnata palveluja
erityisesti nuorille, työrajoitteisille ja pitkäaikaistyöttömille. Komitea arvioi, että
näin “työttömyys saisi kasvot”. “Intensiivisillä neuvonta- ja tukipalveluilla
vastuullinen tapauskäsittelijä työntää yksittäisen ihmisen ja hänen
henkilökohtaisen elämäntilanteensa toiminnan keskipisteeksi”, argumentoi
komitea (s. 23).

Komitea ehdottaa edelleen, että palvelujärjestelmän toimivuuden takaaminen
edellyttää uutta vastavuoroisuutta, pelisääntöjen noudattamista ja
vapaaehtoisuutta. Jos työtön kieltäytyy tarjotusta työstä on hänen itse
osoitettava, ettei työ ole hänelle sopivaa ja hyväksyttävissä ja tämä
näyttövastuu koskee kaikkia työttömän elämänalueita. Kieltäytymisestä
aiheutuvat seuraamukset määritellään entistä selvemmiksi ja asteittain
kiristyviksi. Niinpä esimerkiksi kieltäytyminen työvoimahallinnon palveluista olisi
seurauksiltaan lievempi kuin tarjotusta työstä kieltäytyminen.
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Uusien palvelujen ja tukien kehittäminen

Komitean ehdotusten mukaan palveluja ja työvoimapoliittisia tukia tulee kehittää
nimenomaan pitkäaikaistyöttömille ja muille vaikeasti työllistyville. Tavoitteen
saavuttamiseksi komitea ehdotti uusien tukimuotojen kehittämistä, joista
keskeisimpiä ovat nuorille työttömille tarkoitettu koulutustakuu, perheellisille
työnhakijoille kohdistettu nopea ja joustava työnvälityspalvelu, ikääntyville
työnhakijoille tarkoitettu “SiltaSysteemi”, pimeän työn tekemisen vähentämiseksi
ja sosiaalisen riippumaton poistamiseksi tarkoitetut yrittäjyyden tukimuodot
“MiniJob” ja “Ich-AG”.

Nuorille työttömille komitea ehdottaa koulutustakuuta. Komitean omaa kieltä
käyttäen se tarkoittaa sitä, että “paikallisen työvoimapalvelukeskuksen
(JobCenter) on huolehdittava siitä, ettei yksikään nuori työtön jää kotiin tai
työttömyysturvan varaan, vaan etsii aktiivisesti harjoittelu- tai koulutuspaikkaa”.
Toiseksi komitea ehdottaa, että nuorten lahjakkuutta tulisi arvioida jo
yleissivistävän koulutuksen aikana ja ne, jotka eivät ole teoreettisesti
lahjakkaita, tulisi suunnata käytännönläheiseen opetukseen, jossa he voivat
kehittää lahjojaan. Koulutustakuu olisi uusi väline, joka takaisi nuorelle
välttämättömän ammatillisen koulutuksen. Sen kattamiseksi kehitettäisiin
paikallisia ja alueellisia säätiöitä ja luotaisiin vapaaoppilaspaikkojen järjestelmä
(s. 25).

Ikääntyneen työvoiman työllisyyden tukemiseksi komitea ehdottaa kahden
rinnakkaisen järjestelmän luomista. Yksi tie olisi se, että työttömyyspäivärahaa
käytetään työttömän työllistämiseksi (palkkaturva ja palkkasubventio) ja toinen
tie, että iäkkäälle työnhakijalle annettaisiin mahdollisuus vapaaehtoisesti luopua
JobCenterin palveluksista. Jälkimmäiseen tarkoitukseen komitea ehdotti
SiltaSysteemiä.

• Palkkaturvajärjestelmä täydentäisi komitean mielestä aikaisempaa
työttömyysturvajärjestelmää. Se takaisi yli 55-vuotiaille työttömille
tulontasausta siinä tapauksessa, että työtön ottaa vastaan pienempi-
tuloisen työn. Tämän lisäksi luodaan kannustimia, jotka integroivat iäkkäitä
työntekijöitä työhön. Jos vanhempi työntekijä työllistetään, voidaan
avustusta käyttää näiden ihmisten työttömyysturvakustannusten rahoitta-
miseen. Tämän mahdollisuuden ajatellaan laajentavan määräaikaisten
työsuhteiden määrää.

• SiltaSysteemi on aivan oma järjestelmänsä ja se mahdollistaa joko
vapaaehtoisen luopumisen työttömyysturvajärjestelmästä ja siirtymisen
sosiaaliturvajärjestelmän piiriin tai luopumisen JobCenterin työvoima-
palveluista ja jäämisen sosiaaliturvan piiriin. Molemmissa tapauksissa
oikeus koskisi vain yli 55-vuotiaita pitkäaikaistyöttömiä. Sosiaaliturva-
järjestelmän piiriin siirtyminen olisi kustannusneutraali. Yhteiskunta
hyötyisi siitä niin, että työvoimatoimistot voisivat keskittää palvelujaan
niille, jotka ovat työmarkkinoiden käytössä. SiltaSysteemi on ajateltu
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tilapäiseksi ratkaisuksi ja sitä purettaisiin sitä mukaa kuin demograafinen
kehitys sen sallii.

• MiniJob-systeemi on puolestaan tukijärjestelmä, jolla tuetaan kotitaloudes-
sa tehtävää työtä. Tätä työtä tekevät voivat ansaita korkeintaan 500 €,
mikä tarkoittaa Saksassa, että se ylittää sosiaaliavustuksen saamiseen
oikeuttavan rajan, eikä se alhaisen tulorajansa vuoksi oikeuta sairas-
vakuutuksen ja eläkevakuutuksen piiriin.

• Ich-AG on tukimuoto, jolla perhetaloudessa työskenteleviä työntekijöitä
houkutellaan itsenäisyrittäjiksi. Heille tarjotaan kolmen vuoden ajaksi
työttömyysturvan suuruista tukea. Sen piirissä työntekijästä tulee
itsenäisyrittäjä eikä hänellä ole enää työntekijän oikeuksia mitä tulee
työaikanormeihin, sairauden aikaiseen toimeentuloturvaan tai loma-
oikeuteen. Kyse on kuitenkin siinä mielessä näennäisitsenäisyydestä, että
Ich-AG työntekijät eivät siirry myöskään yrittäjien sosiaalivakuutusten
piiriin, vaan heidän on vakuutettava itse itsensä (Kunkler 2002, 8).

Uudistuksen perimmäisenä tavoitteena on työttömyysturvan ja sosiaaliturvan
yhteensovittaminen. Sitä ajetaan kahta tietä. Yhtäältä pyritään entistä
selvempään työttömyysturvan ja sosiaaliturvan määrittelemiseen ja
porrastamiseen ja toisaalta siihen, että määräaikaisten töiden ja tilapäisten
tulojen yhteydessä työttömyys- ja sosiaaliturvajärjestelmien keskinäinen yhteen-
sovittaminen yksinkertaistuisi. Komitean mielestä nykyinen työttömyys- ja
sosiaaliturvajärjestelmien rinnakkainen olemassaolo on johtanut hallinnolliseen
viidakkoon ja siihen, etteivät järjestelmät ole läpinäkyviä. Se on puolestaan
johtanut työllistämiseen tarvittavan ajan venymiseen ja vastuusuhteiden
hämärtymiseen. Tulevaisuudessa tulisi olemaan vain kolme sosiaaliturvan
muotoa: työttömyyspäiväraha 1, työttömyyspäiväraha 2 ja sosiaaliavustus.

Työttömyyspäiväraha 1 on alkuperäinen työttömyysvakuutus, jonka rahoittavat
työntekijä, työnantaja ja valtio vakuutusmaksuin. Sen säännöt jäisivät
entiselleen. Työttömyyspäiväraha 2 on verovaroin maksettu ja tarveperusteinen
toimeentulotuki niille, jotka eivät kuulu vakuutusperusteisen työttömyys-
päivärahan piiriin tai jotka ovat tipahtaneet sen piiristä. Tämän korvauksen
maksussa ei ole aikarajoitetta. Sosiaaliavustusta taas maksetaan tarve-
perusteisesti niille, jotka eivät kuulu työvoimaan. Uudistuksen päätavoite on
tehdä näiden järjestelmien rajat selviksi. Näiden lisäksi kehitetään elektroninen
järjestelmä, johon voidaan kirjata työntekijän ja työnantajan väliset
työsopimukset ja työtulot ja osoittaa ne kolmannelle osapuolelle
(työttömyyskassa, työvoimaviranomainen, sosiaalitoimisto) nähtäväksi. Tätä
kokonaisuutta kehitetään edelleen niin, että työntekijän tuloja arvioitaessa
käytetään kunkin alan keskimääräistä keskipalkkaa (tasaus 12 kk) ja
tulonmuodostusta pyritään arvioimaan vuositasolla huomioon ottaen eri
tulolähteet. Näin ajatellaan säästettävän hallintokuluja niin viranomaisten kuin
työnantajankin osalta (s.27).
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Komitea lähtee siitä, että yrityksillä on suuri vastuu uusien työpaikkojen
luomisessa ja vakaan työllisyyden ylläpitämisessä. JobCentereiden ja
Kompetenssikeskusten tehtävänä on tukea työnantajia tässä tehtävässä.
Voidakseen kuitenkin saada työnantajat yhteistyöhön työllisyyden parantami-
seksi komitea ehdottaa yrityksille bonussysteemiä, jonka mukaan yrityksiltä,
jotka pystyvät positiiviseen työllisyyskehitykseen (vähän irtisanomisia, lisätyö-
paikkoja jne.), voitaisiin alentaa työttömyysturvamaksuja.

Vaikeasti työllistyvien tukemisessa pyrittäisiin käyttämään entistä
määrätietoisemmin Henkilöstöpalveluagentuureja. Työttömiä sijoitetaan töihin
yrityksiin ja sijoitetut saisivat sopimuksen mukaiselta koeajalta työttömyys-
korvauksen mukaista palkkaa ja sen jälkeen Henkilöstöpalveluagentuurin
sopimusten mukaista sopimuspalkkaa. Jos työntekijä siirtyy pysyvään
työsuhteeseen, hän saa alan yleistä palkkaa. Näiden sijoitusten – koeaika,
määräaikainen työ agentuurissa – toivotaan tukevan määräaikaisten työsuh-
teiden käyttöä ja sitä kautta yksilöiden työllistymistä.

Olennaista näiden uusien tukimuotojen kehittämisessä on kuitenkin se, että
niiden tulisi tukea työttömien omia pyrkimyksiä integroitua työmarkkinoille, niin
kuin sanonta kuuluu. Komitean mielestä tarjottavien palvelujen tavoitteena on
asettaa työtön työnhakija keskiöön, tekijäksi ja vastuunottajaksi. Oman
aktiivisuutensa vastikkeeksi työtön voi saada työvoima- ja sosiaalipoliittiselta
palvelujärjestelmältä tarpeellista neuvontaa, tukea ja aineellista apua. Jotta
yksilön työllistymissuunnitelmaa voitaisiin tukea tehokkaasti ja eri
palvelumuotoja integroiden, komitea ehdottaa lainsäädännön ja säännösten
yksinkertaistamista. Ehdotuksen mukaan tulevaisuudessa tukia suunnataan
keskeisten työvoimapoliittisten tavoitteiden mukaisesti. JobCenterin työntekijät
saavat käyttöönsä toimintabudjetit, joiden puitteissa he voivat käyttää voima-
varoja asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden edellyttämällä tavalla ja eri
tukimuotoja yhdistellen.

Työvoimahallinnon organisaation kehittäminen

Kolmas uudistusten alue on työvoimahallinnon organisaation uudistaminen ja
teknisen perustan parantaminen. Organisaatiomuutos tarkoittaa mm. sitä, että
paikallisista työvoimatoimistoista kehitetään JobCentereitä ja alueellisista
työvoimatoimistoista Kompetenssikeskuksia. Samalla vahvistetaan uusien
työvoimatoimistojen ja alueellisten kompetenssikeskusten budjettivaltaa.
Ajatuksena on, että näin nämä toimijat saavat mahdollisuuden kehittää toimin-
taansa itsenäisesti ja niin, että se vastaa toimintaalueen elinkeinorakennetta.
Organisaatiomuutoksen yhteydessä tarkistetaan myös näiden yksiköiden
palvelukonsepti ja niiden käytössä oleva informaatiojärjestelmä modernisoidaan
niin, että se mahdollistaa monipuoliset asiakastiedot ja palvelujen käyttötiedot.
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Palvelukonseptin tarkistaminen sisältää palvelujen asiakaskohtaisen
eriyttämisen ja yhteistyösuhteiden tiivistämisen mm. kuntien, sosiaali- ja
elinkeinotoimen viranomaisten kanssa. Sen toivotaan johtavan julkisten ja
yksityisten palvelutuottajien yhteistyön kehittymiseen. Kun perinteisistä
paikallisista työvoimatoimistoista tehdään työvoimapalvelukeskuksia,
vahvistetaan työvoimaviranomaisten roolia asiakkaiden palvelutarpeen
arvioijana ja asiakkaalle tarjottavien palvelujen integroijana. Uuden toiminta-
ajatuksen mukaan JobCenterin tehtävänä olisi koota yhteen kaikki
työmarkkinoiden kannalta relevantit neuvonta- ja tukipalvelut, kuten
sosiaalitoimen, nuorisotoimen, asuntotoimiston, velkaneuvonnan ja työvoi-
makoulutuksen palvelut. Samalla kun työnvälittäjille tulee entistä tärkeämpi rooli
palvelutarpeen arvioijana, pyritään työnvälittäjät irrottamaan hallinnollisista ja
sivutehtävistä ja keskittämään työnvälitys- ja neuvontapalveluihin. Ehdotuksen
eräänä keskeisenä tavoitteena onkin antaa JobCentereiden työnvälittäjille
selvempi rooli asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnissa ja heidän
ohjaamisessaan muihin palveluihin.

Työnvälittäjien palveluprofiilia pyrittäisiin kehittämään sekä työnhakijoiden että
työnantajien tarpeiden mukaan. Niinpä esimerkiksi pienten ja keskisuurten
yritysten palvelut eriytetään toimialoittain, mutta suuryritysten palvelut
yrityskohtaisesti. Myös henkilöasiakkaiden palvelut eriytettäisiin asiakas-
ryhmittäin. Samalla luotaisiin työnvälittäjien työn tuloksellisuuden seurantaan
hyvien palvelukäytäntöjen kriteerit ja palkkiojärjestelmät.

Kun vastaavasti alueellisista työvoimatoimistoista kehitetään kompetenssi-
keskuksia se tarkoittaa, että täystyöllisyyteen pyritään koordinoimalla entistä
selkeämmin työvoima-, elinkeino- ja sosiaalipoliittisia aloitteita. Tähän
tavoitteeseen pyritään motivoimalla alueellisella tasolla eri toimijoita, kuten
alueviranomaisia, kuntia, yrityksiä, kauppakamareita ja työntekijäjärjestöjä
yhteistyöhön ja resurssien yhdistämiseen. Ajatuksena on, että näin voitaisiin
kehittää alueellista koulutusjärjestelmää ja osaamisperustaa sekä vahvistaa
alueen profiilia ja klusteristrategiaa. Alueelliset kompetenssikeskukset ottaisivat
vastuun alueellisista ja alueiden välisistä kehittämisohjelmista. Alueelliset ja
alueiden väliset kehittämisohjelmat voisivat koskea esimerkiksi kvalifikaatioiden
kehittämistä ja alueellisten suhdanne- ja työllisyysohjelmien kehittämistä sekä
tähän tarvittavaa tutkimus- ja selvitystyötä.

Uudistuksen rahoitus

Uudistusten rahoittamiseksi komitea ei ehdota lisärahoitusta, vaan rahoitus
kootaan rukkaamalla olemassa olevia tukijärjestelmiä. Yksi tällainen ehdotus
koskee JobFloater-järjestelmää, jolla tarkoitetaan pyrkimyksiä siirtää
työvoimapolitiikan rahoituksen painopistettä työttömyyden taloudellisesta
tukemisesta työllistämisen tukemiseen. JobFloater-järjestelmän tavoitteena on
vähentää avointa työttömyyttä vuoteen 2005 mennessä 2 miljoonalla työlliste-
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tyllä työttömällä. Toiseksi työllisyyttä tukevaksi vipusimeksi komitea ehdottaa
yritysten maksamien työttömyysturvamaksujen porrastamista niin, että ne
yritykset ja toimialat, jotka toimivat työvoiman käytön suhteen vakaasti ja
välttävät työvoiman vähennyksiä, voisivat hyötyä muita alemmista
työttömyysturvamaksuista. Näin komitea ajattelee vähentävänsä paineita
työttömyyden aiheuttamiin yhteiskunnallisiin kustannuksiin. Kolmas uudistuksen
tavoite on työttömyys- ja sosiaaliavustusten lähentäminen ja niiden keskinäisen
koordinaation lisääminen. Tavoitteena on pienipalkkaisten ja sosiaaliturva-
riippuvaisten työnhakijoiden “työllistymisedellytysten” parantaminen.

Uudistuksen poliittinen vastaanotto

Saksassa on ollut selviä vaikeuksia aikaansaada ongelmien ytimeen ulottuva ja
laajaan yhteiskunnalliseen hyväksyntään perustuva uudistus. Hallitus on
käynnistänyt kolmikantaneuvottelut työmarkkinajärjestöjen kanssa, mutta niiden
linjat ovat kaukana toisistaan. Ammattiyhdistysliike on valmis uudistuksiin,
muttei työttömyysturvan ja irtisanomisehtojen heikentämiseen, mitä taas
työnantajat opposition tukemana vaativat. Niukan vaalivoiton ja taloudellisen
tilanteen heikentymisen seurauksena hallitus ajaa Hartzin komitean ehdotuksia
veitsi kurkulla. Tilannetta on pahentanut se, ettei hallitus ole sietänyt
perusteltuakaan yhteiskunnallista keskustelua. Ennen vaaleja hallituspuolueet
(SDP ja Vihreät) julistivat pian mietinnön julkistamisen jälkeen pidetyissä
puoluekokouksissaan, että ne seisovat komitean ehdotusten takana. Schröder
kiitteli komiteaa siviilirohkeudesta (http://bundesregierung.de) ja vihreiden
puoluevaltuuston jäsen Fritz Kuhn julisti, että “jos nyt joku heittää kapuloja
rattaisiin siksi, ettei hänellä ole tarjottavana mitään kokonaisvaltaista konseptia,
tekee hän sen työttömien selkänahalla” (Brütt 2002, 5). Hallituksen vaalivoiton
toivossa ammattijärjestöjen keskusliitto kiirehti tukemaan hallituksen esitystä.
Varauksia ja kritiikkiä komiteamietintöön esittivät vain työelämän tutkijat ja
oppositio. Nyt kritiikki on kovempaa ja ammattijärjestöjen keskusliitto on
irtisanoutunut Schröderin hallituksen linjauksista. Työelämän tutkijat julkaisivat
vuoden 2002 lopussa kirjan ja laajan vetoomuksen, jossa he väittivät, ettei
Hartzin komitean mietintö ole oikea ja riittävä ratkaisu nykyisiin ongelmiin
(Gerntke, A. – Klute, J. – Troost, A. – Trube, A. 2002), mutta hallitus ei ole
suostunut tähänkään dialogiin. Herää siis kysymys millainen on sellaisen
uudistusohjelman sisältö ja käytännön toimivuus, joka ei ole läpäissyt edes
kriittistä yhteiskuntakeskustelua.

Saksan ratkaisumalli herättää kysymyksiä siitä, millaisia vaikutuksia sillä on
mahdollisesti Euroopan unionin politiikkaan ja muiden maiden työvoima-
politiikkaan. Voidaanhan ajatella, että suuren jäsenmaan siirtyminen
liberalistisen työvoimapolitiikan mallin taakse vetää myös muita jäsenmaita
vastaaviin uudistuksiin. Saksan malli herätti esimerkiksi Itävallassa laajan
yhteiskunnallisen keskustelun, johon ottivat osaa poliittiset puolueet,
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työnantajajärjestöt, ammattiliitot sekä talous- ja työministeriön johto. Yleisesti
ottaen malli kuitenkin torjuttiin sanomalla, että meillähän nuo lääkkeet, kuten
työttömyys- ja sosiaaliturvan yhteennivominen ja myös toimeentulotuen takaisin
periminen työttömän työllistyessä ovat jo käytössä.1
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26.8.2002). Tämän lisäksi lehdistössä on ollut laajaa keskustelua.
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Bewertung der Vorschläge der deutschen Hartz -Kommission zur Reform des
Arbeitsmarktes durch die Wirtschaftskammer Österreich. (Günther Steinbach,
22.7.2002), 7 sivua.

In Prinzip ja, aber ... Stellungnahme des IAB zum Bericht der Komission “Moderne
Dien-stleistungen am Arbeitsmarkt” - die Position
(http://www.iab.de/publicationen/hartz_position.htm).

Stellungnahme zu den Vorschlagen der Hartzkommission (2002) Von Österreichischer
Gewerkschaftsbund (Josef Wallner 13.8.2002), 21 sivua.

Positionspapier des Arbeitsmarktservice Österreich zu den Vorschlägen der deutschen
Hartz Kommission “Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt” (13.8.2002).
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Hartz-komission mietintö ja sen arviointi

Heikki Räisänen

Saksa on Suomelle keskeinen talouskumppani, joten sen työmarkkinoiden ja
talouden kehitys vaikuttavat meillekin väistämättä. Saksaa pidetään usein
työmarkkinoiden puolesta jäykkänä. Esimerkiksi oppisopimusjärjestelmän
pienetkin muutokset ovat aikaa vieviä ja työläitä. Vuosityöaika on myös
Saksassa varsin lyhyt.

Saksan liittohallituksen asettaman Hartz-komission mietintö on työmarkkina-
retoriikaltaan paljolti samantyyppinen kuin muutkin viime vuosien työmarkkina-
uudistukset. Puhutaan markkinaorientoituneisuudesta, asiakaskeskeisyydestä
ja palvelujen laadusta sekä omatoimisuudesta, turvallisuudesta ja
säädösohjauksen vähentämisestä. Hyvin myönteisenä on pidettävä sitä, että
työvoimapalveluille ja työnvälitykselle on uudistuksessa varattu suuri rooli.
Hartz-komission työvoimapolitiikka on paljolti työvoimapalvelujen varaan
rakentuvaa, tukipolitiikan rooli on vähäinen. Työvoimapalvelut, työnvälitys ja
työmarkkinainformaation tarjonta ovatkin keskeiset työmarkkinoiden
toimivuuteen vaikuttavat työvoimapolitiikan keinot. Koulutuskysymykset ovat
kuitenkin nuorten osalta esillä. Toisaalta ehdotuksen rakennepoliittinen sisältö
on vaatimaton.

Pertti Koistisen Työpoliittisessa aikakauskirjassa 3/2002 julkaistussa artikkelissa
todetaankin, että "Saksassa käytyä keskustelua arvioitaessa ei voi välttää
ajatusta, että siellä vasta haaveillaan monista sellaisista uudistuksista, jotka
Suomessa on toteutettu jo aikoja sitten". Esimerkkinä Koistinen toteaa
työvoimapolitiikan TE-keskusten kautta toteutetun alueellisen toiminta-
järjestelmän. Tähän arvioon on helppo yhtyä. Saksa on siis myöhässä.

Saksan keskeiset työmarkkinaongelmat ovat työttömyyden korkea taso,
joustavuus/jäykkyysteemat sekä toimijoiden yhteistyön puute.

Komissio ehdotti 13 pääasiassa työvoimapalveluihin painottuvaa ehdotusta. Ne
toisivat markkina- ja palveluperiaatteen julkisiin palveluihin, vaikeasti
työllistyville tuotaisiin uusia, kohdennettuja palveluja. Työvoimahallinnon
organisatorinen ja toiminnallinen kehittäminen nostetaan myös esille. Eikö
kuulostakin tutulta?

Keskeinen keino työttömyyden alentamiseksi on työttömyyden keston
lyhentäminen. Tässäkään ei ole monien muiden Euroopan maiden kokemusten
valossa mitään ihmeellistä uutta.
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Kuvio 1. Työttömyysvirrat ja -varanto Saksassa vuonna 2000 kesäkuus-
sa työttömyyden keston mukaan, toistuvista jaksoista puhdis-
tetut luvut. Lähde: Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
2002, 270
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Oheisessa kuviossa on esitetty työttömyysjaksojen ja työttömyysvarannon
jakaumat työttömyyden keston mukaan. Kuten muuallakin, lyhytkestoisen
työttömyyden dynamiikka on suurta, mutta varanto eli käytännössä myös
työttömyyden kustannukset koituvat vähäisen dynamiikan pitkäkestoisesta
varannosta. Saksassa 20 % työttömyysjaksoista oli pitkäaikaistyöttömyyden
piirissä, mutta varannosta peräti 64 %, luvut ovat kesäkuulta 2000. Suomessa
vastaavanlaiset vuositason luvut olivat 11 % ja 28 %. Saksan jaksoluvuista on
kuitenkin puhdistettu toistuvaistyöttömyyden vaikutus. OECD:n Työllisyys-
katsauksen (OECD: Employment Outlook July 2002) mukaan Saksassa oli
vuonna 2000, jolta esitetyt luvut ovat, pitkäaikaistyöttömien osuus 52 % ja
Suomessa 29 %.

Palvelujen ja työnvälityksen nostaminen keskiöön on tärkeä linjaus. Palvelujen
tehostamisella tavoitellaan asiakasvirran nopeuttamista ja sitä kautta
työttömyyden keston lyhentämistä. Työnvälittäjät pyritään irrottamaan
hallinnollista ja sivutehtävistä ja keskittymään enemmän itse pääasiaan,
työnvälitys- ja neuvontapalveluihin. Tämä on oikein.

Ehdotettu työttömyyspäivärahan käyttö työllistämiseen ei sekään ole
eurooppalaisittain uusi keksintö, Suomessahan tämä malli on ollut käytössä jo
useita vuosia yhdistelmätuen kautta.
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Kysymysmerkkejä on liitettävä ehdotukseen, jossa yrityksen työttömyys-
vakuutusmaksuja porrastettaisiin niin, että yritykset ja toimialat, jotka käyttävät
työvoimaa vakaasti ja välttävät työvoiman vähennyksiä, voisivat saada
alennusta vakuutusmaksuista. Ehdotus voi olla toteutustavastaan riippuen
ongelmallinen siinä, että se jyrkentää yritysten ja alojen kokemia
suhdannevaihteluita entisestään, toisaalta rakennepoliittinen tulos voi olla
myönteinen. Varsinaisen yrityksen työvoimapolitiikan vaikutusta on vaikea
erottaa muista syistä johtuvasta työvoiman käytöstä.

Ikääntyvien yli 55-vuotiaiden erityisjärjestelyihin voi ottaa myös varauksellisen
kannan. Tällaisista järjestelyistä voi syntyä työmarkkinoilla ikääntyvää
työvoimaa syrjiviä mekanismeja, vaikka tarkoitus on toinen.

Työvoimapolitiikan uudistaminen on aina vaikeaa. Monet ristiriitaiset
ehdotukset, useat intressitahot ja toimijat sekä joissain tapauksissa myös
rahoituksellisten insentiivien ja työmarkkinoiden toiminnan välinen ristiriita
vaikeuttaa tulosten saavuttamista. Hartz-komission ehdotukset vaikuttavat
työvoimapoliittisesti mielekkäiltä, on käsitelty asiantuntevasti oikeita asioita,
mutta jotain silti näyttäisi puuttuvan. Tällainen seikka on rakennepoliittinen
sisältö, jota työvoimapoliittiset ehdotukset olisivat tarvinneet tuekseen.

Lähteet

Koistinen, P. (2002): Työvoimapolitiikan reformit Saksassa – Ajatuksia
työvoimapolitiikan uudistamista hahmottavan Hartzin komitean mietinnöstä.
Työpoliittinen aikakauskirja 3/2002, työministeriö, Helsinki.

Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (2002): Vorschläge der Kommission zum
Abbau der Arbeitslosigkeit und zur Umstrukturierung der Bundesanstalt für Arbeit,
Berliini.

OECD (2002): Employment Outlook. July 2002, Pariisi.
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Kuinka Suomen työttömyys saavutti
eurooppalaisen tason

Erkki Koskela - Roope Uusitalo

Johdanto

Suomen työttömyyden kehitys viimeisen 20 vuoden aikana on ollut hyvin
poikkeuksellista. 1980-luvulla työttömyysaste oli keskimäärin 5 prosentin
luokkaa ja selvästi alle eurooppalaisen tason. Vuoden 1991 jälkeen
työttömyysaste nousi neljässä vuodessa lähes 20 prosenttiin. Näin nopeaa
työttömyyden kasvua ei ole nähty OECD-maissa toisen maailmansodan
jälkeen. Kun maamme talous alkoi laman jälkeen elpyä, kasvu oli Irlannin
jälkeen EU-maiden nopeinta keskimääräisen BKT:n reaalisen kasvun ollessa
3,3 % periodilla 1994–2001. Kuviossa 1 esitetään standardoidut työttömyys-
asteet Suomessa, Ruotsissa ja EU-maissa keskimäärin viimeisen parin-
kymmenen vuoden ajalta. Suomen ja Ruotsin työttömyysasteet olivat alle
eurooppalaisen keskiarvon 1980-luvulla, mutta kasvoivat voimakkaasti 1990-
luvun alussa. Suomen työttömyysaste ylitti huimasti eurooppalaisen tason ja
Ruotsikin nousi suurin piirtein samalle tasolle.

Kuvio 1. Standardoidut työttömyysasteet Suomessa, Ruotsissa ja EU-
maissa. Lähde: OECD Main Economic Indicators. Ennen vuotta
1988 EU-12, OECD Employment Outlook
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Mistä Suomen työttömyysasteen voimakas kasvu johtui?1 Asian
ymmärtämiseksi on aluksi tärkeätä lyhyesti luonnehtia 1980-luvun jälkipuoliskon
taloudellisen kehityksen piirteitä Suomessa. 1980-luvun lopulla maatamme
kohtasi korkeasuhdanne, joka oli seurausta useista tekijöistä: i) raha-
markkinoiden säätelyn purkaminen johti voimakkaaseen yksityisen sektorin
kotimaisen ja ulkomaisen ulkomaanvaluuttamääräisen luotonoton kasvuun
osittain siitä syystä, että säätelyn purkamiseen ei liitetty muita toimenpiteitä ja
että osa yksityistä sektoria uskoi kiinteään valuuttakurssiin tilanteessa, jossa
ulkomaiset korot olivat huomattavasti kotimaisia alhaisempia, ii) vaihtosuhde
kasvoi voimakkaasti samaan aikaan ja iii) finanssipolitiikka ei toiminut nopeaa
kasvua jarruttavasti.

Taantuma alkoi näkyä vuonna 1990 ja johti voimakkaaseen talouskriisiin, mikä
oli seurausta ”huonosta tuurista” ja ”huonosta politiikasta”. Ensinnäkin, Suomen
vienti alkoi laskea kansainvälisen talouskehityksen hidastumisen, vaihtosuhteen
alenemisen ja maamme hintakilpailukyvyn heikkenemisen seurauksena (ks.
kuvio 2). Lisäksi Neuvostoliiton hajoaminen vuonna 1991 pudotti idänkaupan
nopeasti lähelle nollaa. Toiseksi, Saksan yhdistyminen ja Saksan löysän
finanssipolitiikan ja kireän rahapolitiikan yhdistelmä johti korkotason nousuun
Euroopassa ja vapaiden pääoman liikkeiden vuoksi myös Suomessa.
Kolmanneksi, rahapolitiikka Suomessa kiristyi keskuspankin alkaessa
puolustamaan markkaa spekulatiivisia hyökkäyksiä vastaan. Seurauksena oli
siitäkin syystä korkojen voimakas nousu.

Markka devalvoitiin marraskuussa 1991 ja päästettiin kellumaan syyskuussa
1992. Korkeat reaalikorot ja markan voimakas heikkeneminen olivat myrkkyä
sekä kotimaahan että ulkomaille ulkomaanvaluuttamääräisesti velkaantuneelle
yksityiselle sektorille. Konkurssit ja työttömyys kasvoivat, pankkisektori joutui
kriisiin, ja tätä kautta valtiontalous suuriin vaikeuksiin niin, että jopa keskellä
lamaa verotusta jouduttiin kiristämään.

                                           
1 Yksityiskohtainen analyysi asiasta, ks. Honkapohja – Koskela (1999).
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Kuvio 2. Kilpailukyky. Työpanoksen suhteellinen hinta 14 kilpailijamaas-
sa Suomeen verrattuna. Lähde: Suomen Pankki
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Laman jälkeinen rakennemuutos

Suomea kohdanneen talouskriisin aikana 450 000 työpaikkaa hävisi ja
työllisyysaste putosi 18 prosentilla vuoden 1990 tasosta. Vuodesta 1994 alkaen
työllisyys kasvoi n. 2 prosentin vuosivauhtia keskimäärin niin, että vuonna 2001
työllisyys oli kasvanut 313 000 työpaikalla. Sekä lama että sitä seurannut
elpyminen kohteli eri toimialoja hyvin eri tavalla. Rakennusteollisuudessa puolet
työpaikoista hävisi periodilla 1990–1994. Työllisyys aleni noin neljäsosalla myös
tehdasteollisuudessa, vähittäiskaupassa, hotelli- ja ravintola-alalla sekä
rahoitussektorilla. Kuvion 3 vasemmalla puolella näkyy eri sektorien kontribuutio
kokonaistyöllisyyden alenemiseen.

Kun kokonaistyöllisyys alkoi kasvaa vuonna 1994, niin se tapahtui lähinnä liike-
elämän palveluissa, elektroniikkateollisuudessa ja sosiaalipalveluissa, kuten
kuvion 3 oikealta puolelta näkyy. Kuviosta 3 näkyy selkeästi, miten uudet
työpaikat syntyivät eri toimialoilla kuin mistä ne laman aikana hävisivät eli
Suomen talous kohtasi suuren rakennemuutoksen. Tämä johti työmarkkinoiden
kohtaanto-ongelmien kasvuun. Esimerkiksi työttömät rakennustyöläiset eivät
olleet sopivia elektroniikkateollisuudessa syntyneille uusille työpaikoille.
Seurauksena oli työttömyysasteiden voimakkaampi kasvu vähemmän
koulutusta omaavissa ryhmissä. Myös epätasainen alueellinen kehitys lisäsi
kohtaanto-ongelmaa (Koskela-Uusitalo 2003).
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Kuvio 3. Työllisyyden kasvu toimialoittain laman ja elpymisen aikana.
Lähde: Omat laskelmat Työvoimatutkimuksen toimialajaotuksen
perusteella
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Laman jälkeen lisääntynyt työmarkkinoiden kohtaanto-ongelma näkyy selkeästi
ns. Beveridge-käyrän muutoksina kuviossa 4, jossa havainnollistetaan avoimien
työpaikkojen (=vakanssiaste) ja työttömyyden välistä suhdetta viimeisen 30
vuoden aikana.

Jos Beveridge-käyrä olisi vakaa, niin liikuttaisiin annetulla käyrällä ylös
vasemmalle korkeasuhdanteessa ja alas oikealle laskusuhdanteessa.
Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaa kuvaava Beveridge-käyrä on kuitenkin
siirtynyt ulospäin. Kuvion 4 mukaan Beveridge-käyrä on siirtynyt oikealla 1970-
luvun lopulla ja vielä enemmän 1990-luvun alussa. Jälkimmäinen havainto on
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sopusoinnussa kuvion 3 kanssa. Kuten kuviosta 4 nähdään, vuonna 2000
avoimet työpaikat (=vakanssiaste) on palautunut vuoden 1988 tasolle, mutta
työttömyysaste on 6 % korkeampi.

Kuvio 4.  Beveridge-käyrä. Lähde: Työpoliittinen aikakauskirja 1/2002
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Työttömyyttä käsittelevässä kirjallisuudessa usein todetaan, että Yhdysvaltain
alhainen työttömyys johtuu niiden joustavista työmarkkinoista, ja Euroopan
korkea työttömyys puolestaan jäykistä työmarkkinoista. Mitkä työmarkkinoiden
piirteet vaikuttavat työttömyyteen? Nickell (1997) luokittelee työmarkkina-
instituutiot seuraaviin kategorioihin: (i) työsuhdeturva ja työstandardit, (ii)
työttömyyskorvausten taso ja työttömyyskorvauksen kesto, (iii) aktiivinen
työvoimapolitiikka, (iv)  ammattiliittojen jäsenmäärä ja neuvoteltujen sopimusten
kattavuus, (v) palkkaneuvottelujen koordinointi ja (vi) verokiila. Monet
institutionaaliset piirteet Suomen työmarkkinoilla ovat melko samanlaisia kuin
muualla Euroopassa (ks. Koskela–Uusitalo 2003 ja Nickell 2003). Seuraavassa
kiinnitämme huomiota niihin työmarkkinainstituutioihin, jotka ovat Suomessa
hieman erilaisia. Tällaisia ovat työttömyyskorvausjärjestelmän eräät piirteet ja
palkkaneuvottelujärjestelmä.



III  Työttömyys Suomessa88

Työttömyyskorvausten tasolla ja varsinkin korvausten kestolla voi olla suuri
vaikutus työttömyyteen. Suomessa korvausten keston vaikutus näkyy parhaiten
ikääntyneiden työttömien kohdalla. Rantala (2002) on tutkinut
”työttömyyseläkeputken” vaikutusta työttömyyden alkamiseen. Työttömyys-
eläkeputken alaikäraja muuttui vuonna 1997 siten, että muutos supisti
työttömyyskorvauksen maksimikeston 500 päiväksi 53–54-vuotiaille työnteki-
jöille, kun he aikaisemmin saattoivat saada työttömyyskorvausta tai työttömyys-
eläkettä vanhuuseläkeikään saakka. Kuviossa 5 esitetään ”siirtymäasteita”
työttömyyteen eri ikäluokissa ajanjaksolla 1995–1998. Kuvion mukaan
työttömyysriski kasvaa huomattavasti työttömyyseläkeputken alussa. Ennen
vuoden 1997 reformia työttömyysriski kaksinkertaistui 3 prosentista 6 prosenttiin
kun työntekijät täyttivät 53 vuotta. Reformin jälkeen 53–54-vuotiaiden työttö-
myysriski oli samanlainen kuin nuorempien. Vuosina 1997–1998 työttömyysriski
kasvaa uuden ikäkriteerin mukaan vasta kun työntekijät täyttävät 55 vuotta.

1990-luvun alussa 55–59-vuotiaiden työttömyysasteet olivat lähellä muiden
ikäluokkien vastaavia, mutta vanhempien ikäluokkien pitkäkestoinen työttö-
myyskorvausjärjestelmä alkoi näkyä taantumassa. Tarkemmin sanottuna, 55–
59-vuotiaiden työttömyysaste kasvoi yli 20 prosenttiin eli kaksi kertaa korkeam-
maksi kuin nuoremmissa ikäryhmissä. Pitkäkestoinen työttömyyskorvausjärjes-
telmä vanhemmille ikäluokille kasvatti kokonaistyöttömyyttä merkittävästi.
Vuonna 2000 yksi kolmasosa kaikista työttömistä – mukaan lukien työttömyys-
eläkkeellä olevat – kuului ikäluokkaan yli 55-vuotiaat. Vaikutus pitkäaikais-
työttömyyteen oli vielä suurempi; jos työttömyyseläkeläiset lasketaan mukaan,
vuonna 2000 kaksi kolmasosaa pitkäaikaistyöttömistä oli yli 55-vuotiaita!
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Kuvio 5. Työttömyysriski iän mukaan. Lähde: Rantala 2002
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Toinen suomalaisten työmarkkinoitten erityispiirre on palkkaneuvottelu-
järjestelmä. Suomessa työntekijäin ammattiyhdistyksiin osallistumisaste on
kasvanut viimeisen 40 vuoden aikana 20 prosentista yli 80 prosenttiin. Tämä
herättää luonnollisesti kysymyksen: Miten palkkaneuvottelujärjestelmän
yksityiskohdat – keskitetyt versus liittokohtaiset ratkaisut – vaikuttavat palkan-
muodostukseen ja sitä kautta rakenteelliseen työttömyyteen?2

Ensimmäinen keskitetty palkkasopimus Suomessa neuvoteltiin hallituksen ja
työmarkkinoiden keskusjärjestöjen välillä vuonna 1968. Palkkaneuvottelujen
keskittymisasteessa on ollut ajanjaksona 1969–2002 paljon vaihtelua. Vuosina
1973, 1980, 1983, 1988, 1994, 1995 ja 2000 keskitettyä ratkaisua ei syntynyt ja
neuvottelut tapahtuivat liittotasolla. Taulukossa 1 kuvataan nimellispalkkojen
kasvua keskitetyillä ja liittokierroksilla sekä esitetään estimointituloksia, joissa
sopimuskorotuksia ja nimellisansioiden kasvua selitetään edellisen syksyn
työttömyysasteella ja inflaatiovauhdilla. Keskitetyillä kierroksilla sopimus-
korotukset ovat olleet keskimäärin 1,8 prosenttiyksikköä liittokierroksia
alhaisempia ja laajan kattavuuden omaavilla keskitetyillä kierroksilla 3
prosenttiyksikköä liittokierroksia alhaisempia. Palkkaneuvottelujen aikaisen
inflaation ja työttömyyden kontrollointi ei muuta kvalitatiivista kuvaa. Työttömyys

                                           
2 Ns. korporatismia käsittelevässä kirjallisuudessa on esitetty, että keskitetyt palkkaneuvottelut
johtavat alempiin palkankorotuksiin ja sitä kautta korkeampaan työllisyysasteeseen kuin
liittokohtaiset neuvottelut. Näin sen vuoksi, että keskitetyissä palkkaneuvotteluissa huomioidaan
nimellisten palkankorotusten vaikutus hintatasoon ja sitä kautta reaalipalkkoihin päinvastoin
kuin liittotasolla. Poikkileikkausaineistoilla tehdyt empiiriset tutkimukset ovat sopusoinnussa
tämän hypoteesin kanssa (Calmfors 2001).
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ja inflaatiovauhti kontrolloituna keskitetyt ratkaisut ovat olleet keskimäärin 3,3
prosenttiyksikköä liittokierroksia alhaisempia ja ero laajan kattavuuden
omaavien keskitettyjen ratkaisujen ja liittokierrosten välillä on ollut yli 4
prosenttiyksikköä.

Usein esitetään, että palkkaliukumat eli sopimuskorotukset ylittävä nimellis-
palkkojen kasvu saattaa kompensoida keskitettyjen kierrosten alhaisempia
palkkoja. Kuten Taulukon 1 oikeanpuoleisesta sarakkeesta nähdään, näin ei ole
kuitenkaan tapahtunut Suomessa. Keskimäärin nimellispalkkojen kasvu on
ylittänyt 4 prosenttia sopimuskorotukset, mutta liittokohtaiset sopimuskierrokset
ovat johtaneet korkeampiin nimellispalkkojenkin kasvuun kuin keskitetyt
ratkaisut. Tämä näkyy myös selkeästi Phillips-käyrä kuviosta 6, jossa liittotason
sopimuskierrokset on merkitty ympyröitynä.

Taulukko 1. Nimellispalkkojen kasvu keskitetyillä ja liittokierroksilla

Keskiarvo Sopimuskierrosten
lkm

Sopimuskorotus Nimellispalkkojen
kasvu

Liittokierrokset 7 6,5 10,1
Keskitetyt ratkaisut 27 4,7 8,9

Keskittymisen aste
     Liittokierros 7 6,5 10,1
     Matala kattavuus 3 8,4 13,3
     Kohtalainen kattavuus 10 6,6 12,0
     Laaja kattavuus 14 2,5 5,1

Työttömyys ja inflaatio kontrol-
loituna

Sopimuskierrosten
lkm

Sopimuskorotus Nimellispalkkojen
kasvu

Liittokierrokset 7 7,7 12,2
Keskitetyt ratkaisut 27 4,4 8,1

Keskittymisen aste
     Liittokierros 7 7,3 11,8
     Matala kattavuus 3 7,1 10,6
     Kohtalainen kattavuus 10 5,5 9,5
     Laaja kattavuus 14 3,2 6,7
Taulukon alaosan luvut perustuvat regressiomalliin, jossa sopimuskorotuksia (ja nimellis-ansioiden)
kasvua selitetään edellisen syksyn työttömyysasteella ja inflaatiovauhdilla. Estimointiperiodi on
sopimuskorotusten osalta 1969–2002 ja nimellisansioiden kasvun osalta 1969–2000. Keskittymisen aste,
sopimuskorotukset ja ansiotason kasvu ovat peräisin Marjasen (2002) tutkimuksesta. Työttömyysasteella
oli kaikissa estimoiduissa malleissa negatiivinen ja tilastollisesti merkitsevä vaikutus. Myös
keskittyneisyyden astetta mittaavat dummy-muuttujat olivat tilastollisesti merkitseviä kaikissa estimoiduissa
yhtälöissä.

Suomen aineistolla saadut tulokset ovat siis sopusoinnussa poikkileikkaus-
aineistolla tehtyjen tutkimusten kanssa, joiden mukaan keskitetyt palkka-
neuvottelut johtavat koordinoimattomia liittokohtaisia sopimuksia alempiin
palkkoihin ja näin vähentävät rakenteellista työttömyyttä. Hyvänä esimerkkinä
keskitettyjen sopimusten vaikutuksesta on se, että vuosina 1992 ja 1993
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nimellispalkat eivät lisääntyneet lainkaan. Sen sijaan vuosina 1994 ja 1995
palkkaratkaisut ajautuivat liittokohtaisiksi toimialojen erilaisten taloudellisen
kehityksen vuoksi ja johtivat korkeampiin nimellispalkkoihin ja omalta osaltaan
kasvattivat työttömyyttä.

Kuvio 6. Phillips-käyrä
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Pitkäaikaistyöttömyyden kehitys

Työttömyyden tason kasvun lisäksi myös työttömyyden luonne muuttui 1990-
luvulla. Vielä 1980-luvulla pitkäaikaistyöttömyys ei ollut Suomessa varsinainen
ongelma. Yli vuoden työttömänä olleiden osuus kaikista työttömistä oli
kymmenen prosentin luokkaa. Osittain tämä oli seurausta hyvästä työllisyys-
tilanteesta ja osittain kuntien velvoitteesta – mikä lakkautettiin vuonna 1992 –
järjestää työtä tai koulutusta pitkäaikaistyöttömille.

Pitkäaikaistyöttömien osuus kasvoi 1990-luvun alkupuolella nopeasti noin 30
prosenttiin kaikista työttömistä vuonna 1995 ja on pysynyt sillä tasolla
työttömyyden alenemisesta huolimatta, kuten kuviosta 7 käy ilmi.3 Tämä on
synnyttänyt Suomessakin keskustelua ”työttömyyden kovasta ytimestä” eli

                                           
3 Kuten kirjoituksesta Machin-Manning (1999) käy ilmi, kuvion 7 kaltainen kehitys on tunnus-
omaista monille muillekin eurooppalaisille maille.
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työttömien joukosta, joka ei hyvänkään työllisyystilanteen aikana onnistu
löytämään työtä.

Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu liittyy läheisesti kysymykseen työttömyyden
duraatioriippuvuudesta eli siitä, että työllistymistodennäköisyys laskee
työttömyyden pitkittyessä. Mm. Blanchardin ja Diamondin (1994) ns. ”ranking”-
mallin mukaan työttömyyden duraatioriippuvuus lisääntyy työttömyyden
kasvaessa. Näin sen vuoksi, että korkean työttömyyden vallitessa työnantajilla
on enemmän valinnanvaraa uusia työntekijöitä palkatessaan. Tällöin he
käyttävät työttömyyden kestoa eräänä valintakriteerinä ja palkkaavat
mieluummin lyhyemmän aikaa työttömänä olleita. Suomalaisella aineistolla
tekemämme laskelmat ovat sopusoinnussa Blanchardin ja Diamondin esittämän
hypoteesin kanssa (Koskela ja Uusitalo 2003). Duraatioriippuvuus oli
voimakkainta syvimmän laman aikana ja työttömät, jotka eivät onnistuneet
työllistymään nopeasti työpaikan menetettyään joutuivat usein viettämään pitkiä
aikoja työttömänä. Toisaalta 1990-luvun loppupuolella taloudellisen kasvun
ollessa voimakasta duraatioriippuvuus väheni selvästi. Työllisyystilanteen
paraneminen on edistänyt myös pitkäaikaistyöttömien työllistymismahdolli-
suuksia.

Kuvio 7. Pitkäaikaistyöttömyys 1981–2001. Lähde : Työpoliittinen aika-
kauskirja 1/2002
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Yhteenveto

Suomalainen työttömyys on 2000-luvun alussa keskimääräisellä euroop-
palaisella tasolla sekä työttömyysasteen että työttömyyden keston suhteen.
Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna työttömyys on kasvanut Suomessa suurin
piirtein yhtä paljon kun muualla Euroopassa. Suurin ero on siinä, että
Suomessa työttömyys kasvoi vasta 1990-luvulla kun työttömyys muualla kasvoi
jo 1980-luvun alussa.

Suomea kohdanneet taloudelliset sokit selittävät työttömyysasteen huiman
nousun 1990-luvun alussa. Pelkästään sokkien avulla on kuitenkin vaikea
selittää, miksi työttömyys on edelleen kymmenen vuotta pahimman laman
jälkeen yhdeksän prosentin luokkaa. Instituutioiden muutos selittää
työttömyyden kasvua yhtä huonosti. Keskeiset työmarkkinainstituutiot ovat
Suomessa kovin samanlaisia kuin 1980-luvulla. Sen sijaan tarina, jonka
mukaan instituutioilla on merkitystä työttömyyden tasoon vasta kun talous
kohtaa isoja sokkeja toimii paremmin. Monissa Länsi-Euroopan maissa öljykriisi
oli tällainen sokki. Suomessa isoja sokkeja kohdattiin vasta 1990-luvun alussa,
kun maamme kohtasi rahoituskriisin ja työttömyyden nopean kasvun
seurauksena negatiivisista ulkomaisista ja kotimaisista sokeista. Lama johti
suureen rakennemuutokseen ja kasvaviin kohtaanto-ongelmiin työmarkkinoilla,
joita vahvisti ”työttömyyseläkeputki”.

Hyvin yleisesti hyväksytty selitys työttömyyden kasvulle Euroopassa on
taloudellisten sokkien ja instituutioiden yhteisvaikutus (Blanchard-Wolfers
2000). Tämän mukaan negatiiviset sokit jäykkien työmarkkinainstituutioiden
olosuhteissa johtavat työttömyyden kasvuun, jolla on taipumus muuttua
pitkäaikaistyöttömyydeksi esimerkiksi työttömyyskorvausjärjestelmän piirteiden
vuoksi. Selitys sopii Suomen tilanteeseen yllättävän hyvin.
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Auttaako muuttaminen työllistymään?

Sari Pekkala

Usein väitetään, että työvoiman liikkuvuus ei ole riittävää alueiden välisten
työttömyyserojen tasaamiseksi. Seuraavassa selvitetään muuttamisen ja
henkilökohtaisen työllisyyden vaikutuksia toisiinsa. Yhtäältä voidaan kysyä,
muuttavatko ihmiset missä määrin työn perässä. Mikäli näin on, voidaan
toisaalta selvittää missä määrin muuttaminen hyödyttää henkilökohtaista
työllistymistä. Tämä esitys perustuu kahteen aiemmin tehtyyn tutkimukseen.
Ensinnäkin Pekkala (2003) selvitti missä määrin paremmat
työllistymismahdollisuudet ja korkeampi palkkataso houkuttavat ihmisiä
kasvukeskuksiin. Siinä seurattiin vuosina 1985–1996 muuttaneita ja tarkasteltiin
heidän muuttoonsa vaikuttaneita tekijöitä laajan rekisteriaineiston pohjalta.
Toiseksi, Pekkala ja Tervo (2002) tutkivat muuton vaikutusta työttömien
myöhempään työllisyyskehitykseen. Tässä keskityttiin erityisesti vuoden 1994
lopussa työttöminä olleiden muuttoon vuosina 1995–1996 pohjautuen jälleen
Tilastokeskuksen rekisteriaineistoihin. Tämä esitys selvittää muuton ja
työllisyyden yhteyttä erityisesti 1990-luvulla.

Työttömyysaste ja muuttoliike vaihtelevat talouden suhdanteiden mukaan (kuvio
1). 1980-luvulla molemmat pysyttelivät varsin tasaisena, mutta laman aikana
työttömyysaste moninkertaistui ja muuttoliike hidastui voimakkaasti. Vuoden
1994 jälkeen työttömyys on alentunut tasaisesti ja muuttoliike voimistunut jopa
ennätysmäisiin mittoihin. Muuttoliike on suuntautunut erityisesti suurimpiin
kaupunkeihin ja Etelä-Suomeen. Työttömät vaikuttaisivat muuttavan pois
erityisesti korkeimman työttömyyden alueilta (kuvio 2), mutta muutto ei
kuitenkaan suuntaudu kaikkein matalimman työttömyyden alueille (kuvio 3).
Korrelaatio työttömyysasteen, ja sekä työttömien lähtömuuton että tulomuuton
välillä on positiivinen. Näin ollen voidaan kysyä onko tällaisesta muutosta silti
hyötyä työllistymisen kannalta.
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Kuvio 1. Muuttoliike ja työttömyys, 1980–2001
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Kuvio 2. Työttömien lähtömuuttoaste ja alueen työttömyysaste, 1994–
1996
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Kuvio 3. Työttömien tulomuuttoaste ja alueen työttömyysaste, 1994–
1996
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Pekkalan (2003) mukaan kasvukeskusten ja muiden alueiden väliset palkkaerot
vaikuttavat kyllä muuttoon mutta eivät kovin voimakkaasti. Ansiotasoerot ovat
kaventuneet vuodesta 1985 lähtien, mikäli katsotaan reaalisia ansioita.
Kasvukeskusten korkeammat asuntohinnat ovat hidastaneet niissä asuvien
henkilöiden reaaliansioiden nousua. Tärkeämpänä selittäjänä kasvukeskusten
houkuttelevuudelle onkin niissä asuvien korkeampi työllisyyden todennäköisyys.
Alueelliset työllisyyserot kasvoivat voimakkaasti 1990-luvulla ja tämä kiihdytti
muuttoa suurimpiin kaupunkeihin. Pidemmällä aikavälillä (1985–1999)
kasvukeskuksissa asuvien työllisyyden todennäköisyys on ollut 6–7 prosentti-
yksikköä korkeampi kuin muilla alueilla asuvien. Ihmiset siis muuttavat ”työn
perässä”, ja näin ollen voidaan ajatella että muutosta koituu positiivista
vaikutusta yksilön työllisyyskehitystä ajatellen.

Onko muuttaminen siis hyvä vaihtoehto työttömyydestä pääsemiseksi?
Pekkalan ja Tervon (2002) tutkimuksessa vuoden 1994 lopussa vähintään 4
kuukautta työttömänä olleista noin puolet oli edelleen työttömänä vuoden 1996
lopussa. Työllistymisen todennäköisyys oli muuttajilla 31 % kun se muilla oli
ainoastaan 27 % (taulukko 1). Muuttajista työttömänä vuoden 1996 lopussa oli
46 % kun kotipaikalle jääneistä 55 % oli edelleen työttömänä. Muuttajista varsin
suuri osa (13 %) oli ryhtynyt opiskelemaan ja vain pieni osa oli jäänyt eläkkeelle
tai työttömyyseläkkeelle. Näin tarkasteltuna muutto siis vaikuttaisi paremmalta
ratkaisulta työttömälle henkilölle kuin alueelle työnhakuun jääminen.
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Taulukko 1. Pääasiallinen toiminta 1996 lopussa (otos: 1994 lopussa työt-
tömänä olleet)

Pääasiallinen toiminta 1996 %
Muuttajat Pysyjät

Työllinen 30,9 27,2
Työtön 45,9 55,0
Opiskelija 12,7 6,4
Varusmies 0,2 0,1
Eläkkeellä 0,6 1,4
Työttömyyseläke 0,8 2,3
Tuntematon 8,9 7,6
Yhteensä 100 (N=7 272) 100 (N=50 195)

On kuitenkin huomioitava, että muuttajat ovat tyypillisesti valikoitunutta joukkoa.
He ovat yleensä nuoria ja koulutettuja, joten tästäkin syystä voidaan odottaa
heidän työllistyvän muita helpommin. Jotta saataisiin selville miten suuri
vaikutus työllisyyteen on itse muutolla, pitää kontrolloida muuttajien ja pysyjien
muita ominaisuuksia. Mikäli selitetään työllisyysasemaa (työllinen vs. ei-
työllinen) vuoden 1996 lopussa ainoastaan muutolla saadaan yllä kuvailtu tulos:
muuttaminen parantaa työllistymisen todennäköisyyttä merkitsevästi. Kun taas
huomioidaan muut rekisteriaineistossa havaittavat työllistymistä edesauttavat
tekijät (matala ikä, korkea koulutus, lyhyt työttömyyden kesto jne.) pienenee
muuton vaikutus lähelle nollaa. Muuttajilla on siis erilaisia työnantajien
arvostamia ominaisuuksia ja siksi he työllistyvät muita helpommin!

On edelleen huomattava, että käytetty rekisteriaineisto tarjoaa vain rajallisen
kuvan työttömän työnhakuintensiteetistä ja asenteista työttömyyttä kohtaan. On
mahdollista, että muuttajat ovat ylipäänsä muita aktiivisempia työnhaussaan tai
ovat valmiimpia hyväksymään tarjottua työtä vaikka se ei heidän koulutustaan
vastaisikaan. Nämä mahdollisuudet otetaan estimoinnissa huomioon
käyttämällä ns. instrumenttimenetelmää, jossa myös havaitsemattomien,
yhtäaikaisesti sekä muuttoon että työllistymiseen vaikuttavien, tekijöiden
merkitys huomioidaan. Tämän jälkeen tulokset osoittavat, että muuttaminen ei
vaikuta työllistymiseen ainakaan positiivisesti – jopa työllistymistä heikentävää
vaikutusta on havaittavissa. Tämä tulos siis kertoisi, että nekin työttömät jotka
muuttivat vuosina 1995–1996 olisivat työllistyneet vähintään yhtä hyvin omalla
kotialueellaan, ainakin lyhyellä tähtäimellä.

Edellä esitetty havainto voi vaikuttaa hieman yllättävältä. Syynä tähän muuton
työllistymistä heikentävään vaikutukseen voi kuitenkin olla se, että kyseessä oli
nimenomaan lyhyen tähtäimen työllistymiskehitys. Useissa muuttoliikettä
koskevissa tutkimuksissa on havaittu, että muuttamisella on yksilön tuloihin ja
työllistymiseen ohimenevä negatiivinen vaikutus. Muuttajat saavat kyllä ajan
kuluessa alueen kantaväestön kiinni ja jopa ylittävät heidän tulotasonsa ajan
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myötä. Muuttaja ei siis lyhyellä tähtäimellä ole vielä täysin integroitunut uudelle
kotialueelleen, joten tulevissa tutkimuksissa kannattaisi selvittää myös
pidemmän aikavälin vaikutukset. Toisaalta on todennäköistä, että oman
kotialueen mahdollisuudet yleisesti tunnetaan paremmin kuin uuden alueen.
Monilla on kotialueellaan verkostoja ja tuttavia, joiden kautta
työllistymismahdollisuudet saadaan selville. Omalla alueella sijaitsevat
potentiaaliset työnantajat ovat myös paremmin tiedossa kuin muilla alueilla
sijaitsevat työpaikat. Myös edellisiin työpaikkoihin voi päästä helpommin
”tuuraamaan” kun työntekijä on jo ennestään tuttu. Nämä vaikutukset ovat
pidempiaikaisia, mahdollisesti jopa pysyviä. Ja kolmanneksi täytyy muistaa, että
tutkimuksessa ei selvitetty uuden työpaikan laatua tai sen tuottamaa
ansiotasoa. On siis mahdollista, että kotialueelleen jääneet työllistyivät
lyhytaikaisiin, vähemmän houkutteleviin työsuhteisiin kuin muuttaneet.
Tämänkin mahdollisuuden huomioimiseksi tarvittaisiin pitkäaikaisseurantaa.

Kooten tässä tutkimuksessa saadut tulokset voidaan sanoa, että muuttaneet
työttömät työllistyivät muita paremmin, vaikkakaan eivät itse muuton vuoksi,
vaan muiden työllistymistä edesauttavien ominaisuuksiensa ansiosta. Vaikka
muutolla olikin lyhyellä tähtäimellä jopa työllistymistä heikentävä vaikutus,
voidaan ajatella tämän johtuvan ainakin osittain siitä, että kestää aikansa ennen
kuin uuden alueen mahdollisuudet tulevat tutuiksi. Tämän tutkimuksen tulosten
valossa ei kuitenkaan voida löytää tukea sille, että muuttoliikkeestä voisi löytyä
ainakaan huomattavaa apua Suomen työttömyysongelmaan. Ainakin lyhyellä
tähtäimellä työttömien parhaat työnsaantimahdollisuudet löytyvät omalta
kotialueelta, ja ne kannattaakin hyödyntää mahdollisimman hyvin.
Tutkimuksessa korostui etenkin koulutuksen ja havaitsemattomien tekijöiden
(asenteet, työnhakuintensiteetti jne.) merkitys, ja tässä suhteessa omien
työllistymismahdollisuuksien kohentamista voisi toteuttaa huomattavasti
paremmin kuin muuttamalla.
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Työttömyyden alentamisesta

Kari Alho

Työttömyyden alentamisessa on erotettava se, onko talous rakenteellisen
työttömyyden tasolla vai onko se tämän mukaisen tasapainon ulkopuolella.
Politiikanteossa on siksi erotettava, pyritäänkö alentamaan rakenteellista
työttömyyttä vaiko nopeuttamaan sopeutumista kohti tasapainoa.

Olen vastikään laatinut Suomen työmarkkinoiden suppean kokonaismallin (ks.
Alho 2002 yksityiskohdista), jonka avulla voidaan määritellä Suomen
työmarkkinoiden ns. tasapainotyöttömyysaste. Malli muodostuu kahdesta
osasta: työvoiman kysyntä (yritysten hinnoittelu)yhtälöstä ja palkanmääräy-
tymisyhtälöstä. Työvoiman kysyntäyhtälö riippuu käänteisesti reaalisesta
työkustannuksesta ja palkanasetantayhtälö käänteisesti työttömyydestä. Pitkällä
ajalla tässä tarjontajohteisessa kehikossa työvoiman kysyntäyhtälö määrää
tasapainotulonjaon, eli kertoo sen, minkä yritykset ovat kykeneviä maksamaan
reaalipalkkoina työntekijöille. Tällä tulonjaolla ay-liike ja työnantajat
neuvottelujensa perusteella määräävät tasapainotyöttömyyden. Lisäksi mallissa
annetaan taloudelliselle aktiviteetille, BKT:n kasvulle, rooli lyhyellä ajalla
aktuaaliseen työttömyysasteeseen. Tämä vaikutus neutraloituu ajan myötä pois.

Mallin mukaan tasapainotyöttömyyttä selittää, vakioiksi oletettujen hinta- ja
palkkayhtälöjen ”mark up”-tekijöiden ohella, työttömyyskorvausaste, sillä se oli
ainoa muuttuja, joka tuli tasomuodossa mukaan palkkayhtälöön. Verotuksella ei
ollut saatujen tulosten mukaan vaikutusta tasapainotyöttömyyteen. Välillisillä
työvoimakustannuksilla on vaikutusta työttömyyteen, ja mallin hitaan
sopeutumisen vuoksi tämän toimenpiteen tehokkuus ulottuu myös keskipitkälle
ajalle. Tulosten mukaan tasapainotyöttömyysaste olisi n. 7,5 prosentin tasolla,
mutta sen luottamusväli on suhteellisen leveä, vajaasta 6:sta 10 prosenttiin.

Tutkimuksessa on myös käyty läpi joukko politiikkavaihtoehtoja, joiden avulla
voidaan alentaa työttömyyttä. Tulosten mukaan tasapainotyöttömyysaste
voidaan palauttaa kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä tavoitteeksi
asetettuun 5 prosenttiin kolmen politiikan kombinaatiolla: 1) alennetaan
työttömyyskorvausastetta pysyvästi 5 prosenttiyksiköllä, 2) lisätään hyödyke-
markkinoiden kilpailullisuutta pysyvästi niin, että hintayhtälön ”mark up”
(pääomatulojen osuus BKT:stä) alenee 1 %-yksiköllä ja 3) tehdään jatkuvasti
maltillisia palkkaratkaisuja niin, että palkkayhtälön kannalta katsottuna
työtulojen BKT-osuus alenee annetulla työttömyydellä 1 %-yksiköllä. Tällaisen
politiikkayhdistelmän tulokset on esitetty kuviossa 1.

Toinen tapa alentaa aktuaalista työttömyyttä on nopeuttaa sopeutumista kohti
tasapainotyöttömyyttä, jos aktuaalinen työttömyysaste on tasapainon
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yläpuolella. Tässä suhteessa kysynnänsäätelypolitiikalla voi olla oma roolinsa.
Ekspansiivinen talouspolitiikka voi nopeuttaa sopeutumista kohti tasapainoa ja
lieventää samalla muuten vaaditun reaalipalkkasopeutumisen suuruutta. Tällä
tavalla kysynnänsäätelypolitiikalla, vaikka sillä ei voidakaan alentaa
tasapainotyöttömyysastetta, olisi pysyvältä näyttävä vaikutus aktuaaliseen
työttömyysasteeseen (ks. kuvio 2). Nykytilanteessa verotuksen keventämisellä
voi siten olla oma vaikutuksensa työttömyyden alentamisessa.

Viittaus

Alho, K. (2002): ”The Equilibrium Rate of Unemployment and Policies to Lower It: The
Case of Finland”, ETLAn keskusteluaiheita No. 839.

Kuvio 1. Tasapainotyöttömyysasteen alentaminen kolmen politiikan yh-
distelmällä, ks. tarkemmin tekstiä, poikkeamat tilanteesta ilman
politiikkamuutoksia, prosenttiyksikköä, U = työttömyysaste, dWr
= reaalisen työvoimakustannusten muutos ja WS = työtulojen
BKT-osuus
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Lähde: Alho (2002).
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Kuvio 2. Sopeutuminen kohti tasapainoa, kun työttömyysaste ylittää sen,
U on työttömyysaste, WS työtulojen osuus BKT:stä, prosentti-
yksikköä, poikkeamat tasapainotilanteesta, ’Ekspans. pol’ on ti-
lanne, jossa BKT:n kasvu nopeutuu kolmena vuonna 1
prosenttiyksiköllä ja ’Sop ilman pol.’ on tilanne, jossa tällaista
nopeutumista ei ole
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Lähde: Alho (2002).
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Miltä tutkijoiden puhe kuulostaa henkilöstä, jonka
pitäisi käytännössä saada alennettua
työttömyyttä?

Rebecka Svedlin

Jonkinasteista yksimielisyyttä näyttää vallitsevan siitä, että työttömyyden
alentamisessa ja työllisyyden nostamisessa tarvitaan yhdistelmä erilaisia
toimenpiteitä, sekä laajoja että kohdentuneita, sekä lyhyellä että pidemmällä
aikavälillä. Tähän on helppo yhtyä.

Joitakin yksittäisiä huomioita käydystä keskustelusta:

- on tuotu esille, että työnantajien kustannusten alentamisen tulisi olla
merkittävää, jotta sillä olisi vaikutusta työllisyyteen. Tätä tukee myös
työvoimatoimiston kokemukset siitä, että yksityisen sektorin työnantajat eivät
kovin herkästi työllistä heikompaa työvoimaa edes työllistämistuella.

- hyvä, jos voidaan kehittää järjestelmiä niin että työttömien kierrättäminen
tukityön ja työttömyyden välillä loppuisi; tämä ei johda takaisin avoimille
työmarkkinoille – vaikka kylläkin usein estää lopullisen syrjäytymisen.

- paljon keskustellaan siitä mitä tehdä, kun työttömät eivät kelpaa
työnantajille, mutta ehkä tulisi keskustella enemmän myös siitä mitä tehdä,
kun työpaikat eivät kelpaa työttömille. Myös tämä on osa ns. kohtaanto-
ongelmaa.

- Tutkimustulosten mukaan muuttoliike suuntautuu pois korkean työttömyyden
alueilta, mutta usein muutetaan paikkakunnille, joissa myös on korkea
työttömyys. Mieleeni jäi kysymys, eikö voi olla niin että vastaanottavilla
paikkakunnilla on korkeampi työttömyys juuri sen takia että alueen
työvoiman määrä on muuttoliikkeen kautta kasvanut. Uskoisin että esim.
Helsingissä on havaittavissa tällainen ilmiö.

Sikäli kuin työvoimapolitiikkaa rakennetaan julkisten työvoimapalvelujen varaan,
tulee myös politiikan toimeenpanon laadulla olemaan yhä suurempi merkitys.
Nykyisellään työvoimatoimistojen toiminnan painopiste on enemmän jo
syntyneiden ongelmien korjaamisessa kuin niiden ennaltaehkäisemisessä, mikä
johtuu siitä että me vielä teemme 90-luvun laman jälkihoitoa. Lähivuosina
meidän tulee kuitenkin pystyä muuttamaan painopistettä yhä enemmän
työttömyyden ennaltaehkäisyyn ja työvoiman kysyntään vastaamiseen, mikä
tulee olemaan myös osaamisemme kannalta haasteellista.
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Tässä kuten muissakin muutoksissa hyvään lopputulokseen pääseminen
edellyttää
1. toisaalta selkeitä visioita ja johdonmukaisia strategisia ja poliittisia

päätöksiä
2. toisaalta hyvin organisoidun ja sujuvan toimeenpanon.

90-luvun puolen välin jälkeen muutosvauhti työhallinnossa on ollut varsin kova,
ja mielestäni hyvän toimeenpanon kannalta liiankin kova. Kokonaisuutena
toimeenpanoon ja sen edellytyksiin on mielestäni kiinnitetty liian vähän
huomiota. Viime vuosina muutokset ovat pääasiassa liittyneet tekemisen
kehittämiseen: lainsäädäntöön on kirjattu määräaikaishaastatteluja, työnhaku-
suunnitelmia ja muuta määrällisesti mitattavaa tekemistä. Tämä on toki ollut
tarpeellista työskentelyn jäsentämiseksi ja tehostamiseksi.

Mielestäni tulisi kuitenkin siirtää painopistettä enemmän tekemisen kehittämi-
sestä osaamisen kehittämiseen, eli juuri edellytysten luomiseen. Tarkoitan että
tarvitsemme kokonaisvaltaisen panostuksen henkilöstön osaamiseen ja
tehtävän kokonaisvaltaiseen hahmottamiseen ja hallintaan, mikä on mielestäni
asiantuntijuuden edellytys.

Uskon myös, että pääsisimme parempiin tuloksiin jos pystyisimme jatkossa
rauhoittamaan muutosvauhtia niin, että hyvin organisoidulle toimeenpanolle ja
uuden oppimiselle jäisi myös aikaa. En tällä tarkoita, että tarpeellisia muutoksia
jätettäisiin tekemättä. Tarkoitan että sen sijaan, kun nyt uudistuksia toteutetaan
asia kerrallaan kaikki omassa aikataulussa toisistaan irrallaan, ne koottaisiin
suuremmiksi ja harvemmiksi uudistuskokonaisuuksiksi, joiden välinen aika
rauhoitettaisiin oppimiselle ja sisäänajolle ennen seuraavaa uudistus-
kokonaisuutta. Samalla uudistuksia voitaisiin paremmin koordinoida myös
keskenään. Näin voitaisiin järjestää myös tarvittava henkilöstökoulutus
suurempina kokonaisuuksina ja sitä kautta päästä eroon nykyisen
henkilöstökoulutuksen silppumaisuudesta.

Edelleen nykymuodossaan varsin raskasta tulosjohtamisprosessia voitaisiin
keventää pidentämällä tavoiteaikaa kahteen vuoteen. Prosessi on mielestäni
varsin raskas niihin pieniin muutoksiin nähden mitä tavoitteisiin vuosittain tulee.
Tämä toisi myös lisää pitkäjänteisyyttä toiminnan kehittämiseen.

Linjassa edellisen kanssa olisi myös toivottavaa, että työllisyyspoliittisia
määrärahoja muutettaisiin kahden vuoden siirtomäärärahoiksi. Tämä vähentäisi
jokavuotista käyttämättömyyskeskustelua ja mahdollistaisi myös tältä osin
johdonmukaisempaa ja pitkäjänteisempää käytön suunnittelua.

Tässä ehdottamillani muutoksilla on kaikilla sama tavoite: johdonmukaisempaa,
pitkäjänteisempää työskentelyä, jossa nimenomaan paikallistasolla jäisi
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nykyistä enemmän aikaa varsinaiseen tehtävään keskittymiseen, eli
laadukkaaseen toimeenpanoon.
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