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Esipuhe

Työmarkkinat ovat viime vuosina olleet suurten muutospaineiden kohtee-
na. Globalisaatio, teknologinen kehitys ja integraation syveneminen ovat 
olleet kehitystä vauhdittavina tekijöinä. Miten tämä kaikki on vaikuttanut 
työmarkkinoiden dynamiikkaan, eriytymiseen ja työntekijöiden hyvinvoin-
tiin? Näitä kysymyksiä on toistaiseksi tutkittu verraten vähän. 

Hyvinvointikysymysten ja työmarkkinoiden eriytymisilmiöiden ympärille 
syntyikin luontevasti tämänkertaisen VATT-vuosikirjan näkökulmavalinta. 
Kyse on nimenomaan näkökulmasta ja uudesta tulkinnasta siitä, mitä työ-
markkinoilla ja niihin liittyvissä hyvinvointijärjestelmissä sekä hyvinvointi-
kokemuksissa on tapahtumassa.

”Hyvinvointi ja työmarkkinoiden eriytyminen” -teoksessa 14 kirjoittajaa lä-
hestyvät työmarkkinoita, siihen liittyvää julkista taloutta sekä työmarkki-
noiden kanssa vuorovaikutuksessa olevia verotus- ja etuusjärjestelmiä ta-
vanomaista työmarkkinatutkimusta laajemmasta perspektiivistä. Työmark-
kinat ovat nimenomaan vuorovaikutuskenttä, jolla toimivien yksilöiden ja 
yritysten käyttäytymisen tulkinnassa tulisi tuntea laajasti eri hyvinvointijär-
jestelmien toimintaa sekä kiinnittää huomiota työmarkkinoiden monenlai-
siin eriytymisilmiöihin. 

Reino Hjerppe ja Heikki Räisänen esittelevät johdatuksena kirjan teemo-
jen äärelle uudelleenarviointia työmarkkinoiden muutoksesta ja hyvin-
voinnista. Artikkelissa käydään käsiksi yksilöiden työmarkkina-aseman 
mukaan eriytyneisiin hyvinvointikokemuksiin. Tällaisia taloustieteen psy-
kologista suuntausta edustavia tutkimuksia on ilmestynyt viime vuosina 
useita ja niiden tulosten perusteella lukijalle avataan näkökulmia muun 
muassa työttömyyden yksilöille aiheuttamiin hyvinvointitappioihin ja tulo-
jen muutosten kokemuksiin. Yksilöiden työmarkkinakokemusten mahdol-
lisia selityksiä haetaan makrotason dynamiikasta ja siinä tapahtuneista 
muutoksista. Muutosvauhti eli dynamiikka näyttää kasvaneen työmarkki-
noilla, mutta vaihtoehtoiset lähestymistavat antavat siitäkin hyvin erilaisia 
näkemyksiä.

Talouskasvun ja työttömyyden välinen suhde on jatkuvan mielenkiinnon 
kohde. Pekka Ilmakunnas tarkastelee talouskasvun, työttömyyden ja työ-
paikkojen syntymisen sekä häviämisen keskinäistä riippuvuutta sekä täs-
sä tapahtuneita muutoksia. Tulosten mukaan se kansantuotteen kasvu-
nopeus, joka vähintään tarvitaan työttömyyden alenemiseksi, onkin 
kasvanut 1990-luvun loppupuolella. Tuotannon vaihteluilla kyetään selit-
tämään aiempaa pienempi osuus työttömyysasteen vaihteluista. Työttö-
myyden ja tuotannon muutosten riippuvuus eli ns. Okunin laki näyttäisi 



siis jonkin verran muuttuneen, mutta vasta seuraava talouden kasvun jak-
so testaa muutoksen pysyvyyden. 

Talouspolitiikan kannalta työttömyyden vaikutus julkisen talouden tasa-
painoon on mitä keskeisin kysymys. Heikki Viitamäki käsittelee yksilö- ja 
kotitaloustasoiseen aineistoon perustuvien mikrosimulointilaskelmien 
avulla työttömyyden välittömiä kustannuksia julkiselle sektorille. Tulosten 
perusteella julkisen sektorin kustannusten kannalta on paljon merkitystä 
sillä, kenen palveluksesta työttömäksi joudutaan, millaista palkkaa on 
saatu ja mitä etuutta työttömänä ollessa saa. Nykytilanteen perusteella 
yhden prosenttiyksikön nousu työttömyysasteessa heikentää julkisen sek-
torin rahoitusasemaa noin 300 miljoonalla eurolla vuodessa. Tästä valta-
osa kohdentuu valtion budjettitalouteen. Tutkijan johtopäätös onkin, että 
työllisyysvaikutusten tehostamiseksi työllistämisen tulisi olla kunnissakin 
taloudellisesti nykyistä kannustavampaa. 

Seuraavaksi käsitellään työmarkkinoiden alueellisia erityispiirteitä ja sy-
vennetään työmarkkinoiden dynamiikan tarkastelua. Kirjan toisessa osas-
sa lähestytään alueellisia erityispiirteitä ja työmarkkinoiden dynamiikkaa. 
Kari Hämäläinen kirjoittaa alueellisten työmarkkinoiden eriytymisestä ja 
muuttoliikkeestä. Työmarkkinat eriytyivät 1990-luvulla alueiden välillä se-
kä myös niiden sisällä. Kasvualueille syntyi hyvän kehityksen kehä, mutta 
taantuvilla alueilla esiintyi vähäisesti työpaikkojen syntyä ja rekrytointia 
kiihdyttäviä tekijöitä. Osoittautuu, että työikäisten muuttoliike riippuu voi-
makkaasti alueiden työmarkkinoiden eroista, joten työmarkkinoiden eriy-
tyminen on viime vuosina kiihdyttänyt väestön keskittymistä. 

Seppo Montén ja Juha Tuomala keskittävät tarkastelunsa valtakunnalli-
sesti keskeisen Uudenmaan alueen työmarkkinoiden erityispiirteisiin. 
Heidän laskelmien perusteella näyttää siltä, että työvoiman saatavuus 
rajoittaa tulevina vuosina nopeaa työpaikkamäärän kasvua Uudellamaal-
la. Tämä näkemys perustuu suuriin muilla alueilla oleviin työvoimapois-
tumiin, minkä seurauksena niillä avautuu paljon työpaikkoja. Tämä nostaa 
esille kysymyksen siitä, missä määri heikkenevä työvoimatilanne rajoittaa 
tulevaisuudessa Uudenmaan talouskasvua, jolla on suuri paino valtakun-
nan kehityksen kannalta. 

Heikki Räisänen käsittelee julkisen työnvälityksen tuottamia hyvinvointi-
vaikutuksia työnantajille, työnhakijoille ja valtiolle. Työnantajalle keskei-
nen hyvinvointia lisäävä vaikutus on rekrytointiajan lyheneminen, työnha-
kijalle taas työpaikkojen täytön lisääminen julkisen työnvälityksen kautta 
työtä hakevilla. Valtiolle hyvinvointihyötyjä koituu potentiaalisen työllisyy-
den käyttöönoton ja tuotannon lisäyksen seurauksena. Tulosten perus-
teella kaikkien hyvinvointivaikutukset kasvavat rekrytointiprosessin ol-
lessa lyhyt. 



Tomi Kyyrä ja Virve Ollikainen kysyvät, sakotetaanko sukupuolesta tar-
kastellessaan naisten asemaa työmarkkinoilla. Tulosten mukaan työmark-
kinoiden voimakas jakautuminen nais- ja miesvaltaisiin aloihin ylläpitää 
sukupuolten välisiä palkkaeroja. Tällainen segregaatio tullee kuitenkin 
supistumaan koulutetumpien naisten siirtyessä parempiin työmarkkina-
asemiin. Naisten ja miesten koulutusalavalintojen jatkuvat erot kuitenkin 
hidastavat kehitystä. 

Esko Mustonen selvittää, mitä on tapahtunut välittömän verotuksen prog-
ressiivisuudelle. Vuosina 1995-2001 verojärjestelmän poikkeama suhteel-
lisesta verosta eli progressiivisuus on pysynyt ennallaan. Kun kuitenkin 
verojärjestelmän tulonjakovaikutus on samaan aikaan heikentynyt, on tä-
mä seurausta veroasteen alentamisesta. Bruttotulojen jakauman muutok-
sella on myös suuri vaikutus tuloksiin. 

Marja Riihelä ja Risto Sullström puolestaan erittelevät verotuksen ja tu-
lonsiirtojen vaikutuksia tulonsaajajärjestyksen ja tuloerojen kannalta. Net-
tomääräisten tulonsiirtojen tuloeroja tasaava vaikutus kasvoi 1990-luvun 
alussa ja laski sitten. Verojen merkitys tuloerojen tasaajana on laskenut 
1990-luvulla. Tulojen uudelleen järjestymiseen vaikuttavat saadut tulon-
siirrot selvästi verotusta enemmän. Sekä Mustosen että Riihelän ja Sull-
strömin artikkelit käsittelevät etenkin verotuksen osalta samaa aihepiiriä, 
mutta lähestyvät sitä erilaisin menetelmin. Kiinnostavaa onkin, että välit-
tömän verotuksen tulonjakovaikutusten osalta tulokset vahvistavat toisi-
aan.

Anita Haataja pohtii, millaisia vaikutuksia yhden tai kahden ansaitsijan 
”mallilla” on ansiontyön, hoivan ja tulojen jakoon. 1990-luvulla äitien kotiin 
jäämisen taloudelliset edellytykset ensin paranivat ja äitien pitkät jaksot 
ilman ansiotuloja lisääntyivät. Sitten etuuksia supistettiin ja päivähoito-
oikeuksia laajennettiin, mutta äitien pitkät jaksot kotona eivät vähenty-
neet. Isät käyttävät yleisesti lyhyitä isyysvapaita, mutta muiden perheva-
paiden jakaminen ei ole yleistynyt. Isien elatusvastuu pienten lasten 
perheissä on kasvanut. Kaikkiaan sukupuolen mukaan eriytynyt työnjako 
hoivan ja ansiotyön välillä on entisestään vahvistunut. 

Veli Laine arvioi vuoden 2005 eläkeuudistuksen kannustinvaikutuksia. 
Uudistuksen vaikutuksesta eläkekarttumat kasvavat ikääntyneillä huomat-
tavasti, mutta silti eläköitymisen todennäköisyyttä pienentävä vaikutus 
saattaa jäädä vähäiseksi. Tutkijan mukaan ikärajojen muutos voisikin olla 
tehokkaampaa politiikkaa työuran pidentämisessä. 

Mihin johtopäätökseen tästä kaikesta tulisi päätyä? Syntyikö jokin oivallus 
sitä, mitä hyvinvointi ja työmarkkinoiden eriytyminen merkitsevät? Näyttää 
ensinnäkin siltä, että työmarkkinoita ei tulisi eristää toimintaympäristös-



tään, vaan käsitellä työmarkkinailmiöitä laajasti vuorovaikutuksessaan 
ympäröivän hyvinvointiregiimin kanssa. Erityisesti tämä tarkoittaa vero-
tuksen ja tulonsiirtojen käsittelemistä yhdessä työmarkkinailmiöiden kans-
sa, näillähän usein pyritään vaikuttamaankin työmarkkinoihin. Kuitenkin 
myös sellaiset tekijät kuin ansaitsijamalli ja sukupuolten väliset palkkaerot 
voivat olla merkittäviä. Verotuksen ja tulonsiirtojen osalta tässä kirjassa 
käsitellyt tutkimukset tuovat esille erityistä uutta näkökulmaa, jota on hyvä 
ottaa huomioon työmarkkinoita käsiteltäessä. On myös ilmeistä, että yksi-
lötason kokemukset heijastelevat monin tavoin työmarkkinoilla ja niihin 
liittyvissä tekijöissä tapahtuneita muutoksia. Esimerkiksi työttömyyden 
hyvinvointivaikutuksia on saatettu aliarvioida. Kenties tutkimuskin on pyr-
kinyt antamaan päätöksentekijöille liian pelkistettyjä vastauksia, jossa 
työmarkkinoiden, työllisyyden ja työttömyyden ilmiöiden monimutkaisuus 
ja lukuisat riippuvuudet eri ilmiöiden välillä on häivytetty taustalle tai jätet-
ty suurelta osin käsittelemättä. 

Toivon VATT-vuosikirjan 2004 antavan lukijalleen sen mitä tekijöilleenkin: 
uusia laajempia näköaloja ja aineksia uudelleenarviointeihin.  

Kirjan kirjoittajia tahdon kiittää luotettavasta ja kiintoisasti raportoidusta 
tutkimustyöstä. Tutkimussihteeri Seija-Liisa Ahonen on vastannut kirjan 
taitosta, mistä kiitokset. 

Elokuussa 2004 

Reino Hjerppe 
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1 Työmarkkinoiden muutos ja hyvinvointi: 
uudelleenarviointia

1

Reino Hjerppe – Heikki Räisänen

1.1 Episodi 1: Hyvinvointi ja sen kokeminen yksilötasolla 

Johdanto

Viimeaikaisessa talouspoliittisessa keskustelussa on aivan oikein koros-
tettu korkean työllisyysasteen merkitystä julkisen talouden kestävyyden ja 
hyvinvointivaltion tulevaisuuden kannalta. Hallitus onkin asettanut työlli-
syysasteelle kunnianhimoisen tavoitteen 75 %. 

Tavoitteesta puhuttaessa työllisyys on nähty ensisijaisesti välineenä hy-
vinvointivaltion säilyttämiseksi. Toisaalta on käyty paljon talouspoliittista 
keskustelua työmarkkinoiden joustavuuden tarpeesta. Joustavuus on 
nähty välttämättömäksi sekä kansainvälisen kilpailukyvyn haasteisiin vas-
taamisessa että taloudellisen kasvun edistämisessä. 

Samanaikaisesti työmarkkinoiden dynamiikka on muuttunut: määräaikais-
ten työsuhteiden yleistyminen sekä vakituistenkin työsuhteiden irtisano-
miset ja työsuhteiden pysyvyyteen liittyvä epävarmuuden kasvu ovat 
aiheuttaneet oikeutettua huolestumista. 

Työllisyys on tietenkin väline taloudellisen hyvinvoinnin tavoittelussa. Mut-
ta työllisyystilanteella on myös välitön vaikutus kansalaisten hyvinvointiin. 
Tämä näkökulma on mielestämme saanut viimeaikaisessa keskustelussa 
tarpeettoman vähän huomiota osakseen. 

Mikä on työllisyyden välitön merkitys kansalaisen hyvinvoinnille? Tässä 
artikkelissa pyrimme arvioimaan erityisesti tätä kysymystä. Tähän uudel-
leenarviointiin kannustavat sekä uudet, etupäässä kansainväliset tutki-
mustulokset tästä teemasta että työmarkkinoiden dynamiikan muutos 
viimeksi kuluneiden 10 -15 vuoden aikana. 

Tarkastelemme kolmea asiaa: työllisyyden merkitystä ihmisen hyvinvoin-
nin kannalta, hyvinvoinnin mittaamistapoja sekä työmarkkinoiden muu-
toksen dynamiikkaa. 

                                             
1 Artikkeli on laadittu siten, että Reino Hjerppe on kirjoittanut episodin 1 ja Heikki Räisänen epi-
sodin 2. 



2

Tämä tutkimuksemme antaa mielestämme myös aiheen tarkistaa työlli-
syyspolitiikan painopisteitä. 

Työllisyys ja hyvinvointi  

Työllisyyden ja hyvinvoinnin välistä suhdetta voidaan tarkastella ainakin 
kolmesta eri näkökulmasta: 

 kokonaistalouden näkökulmasta 

 yksilön näkökulmasta työllisyyden ja työttömyyden seurauksena 

 työhyvinvoinnin näkökulmasta 

Tässä artikkelissa keskitymme kahteen ensimmäiseen. Työolojen ja työ-
hyvinvoinnin kysymykset olisivat paisuttaneet työtämme siinä määrin, että 
ne joudutaan tässä sivuuttamaan.2

Länsimaisessa humanistisessa filosofiassa hyvinvointi liitetään usein on-
nellisuuskäsitteeseen. Onnellisuuttahan pidetään usein elämän perimmäi-
senä päämääränä. Filosofia jättää kuitenkin paljolti avoimeksi sen, mikä 
lopulta tekee ihmisen onnelliseksi. Filosofiassa ei myöskään yleensä kiin-
nitetä huomiota niihin taloudellisiin rajoitteisiin, jotka voivat estää onnelli-
suuden toteutumisen.3

Valtavirtataloustieteessä4 on tapana olettaa ihmisen tavoittelevan toimin-
nallaan suurinta mahdollista hyötyä itselleen. Hyötyä saadaan kulutetuista 
hyödykkeistä (tavaroista ja palveluista). Hyödykkeiden hankintaa varten 
tarvittavat tulot ansaitaan työllä tai omaisuudella. Jo ammoisista ajoista 
saakka työtä on totuttu pitämään välttämättömänä pahana, jonka määrää 

                                             
2 Työhyvinvoinnin problematiikkaa käsittelee esim. Warr (1987) ja (1999). 
3 Onnellisuudella tarkoitetaan hyvän olon tunnetta, se on elämästä nauttimista ja sen kokemista 
elämisen arvoiseksi. Onnettomaksi tunteminen tarkoittaa pahaa oloa ja toivetta paremmasta. 99 
% ihmisistä kykenee helposti vastaamaan kysymykseen ovatko he hyvin onnellisia, melko on-
nellisia tai eivät juurikaan onnellisia. Onnellisuuden kanssa läheinen käsite on tyytyväisyys elä-
mään. (Richard Layard: Towards a happier society. New Statesman 24.2.2003). Onnellisuus ei 
ole käsitteenä identtinen taloustieteen perinteisen hyötykäsitteen kanssa. Se on kuitenkin lähei-
sesti siihen liittyvä käsite. Subjektiivinen onnellisuuden käsite täydentää perinteistä käsitettä, 
mutta on sitä laajempi. Toisaalta subjektiivista onnellisuuskäsitettä voidaan pitää approksimaa-
tiona taloustieteelliselle hyötykäsitteelle, jonka mittaamista ekonomistit ovat pyrkineet välttä-
mään. Sen sijaan taloustieteilijät pyrkivät mittaamaan rahamääräisesti esimerkiksi hintojen 
muutosten hyvinvointivaikutuksia muun muassa objektiiviseen hyötyteoriaan perustuvaa indek-
siteoriaa hyväksi käyttäen. 
4 Käytämme tässä valtavirtataloustieteen nimitystä ns. neoklassisesta talousteoriasta. Adam 
Smith (1723-1790) perusti teoriansa ihmisen oman edun tavoitteluun. Hyödyn maksimointiteori-
an isänä kansantaloustieteessä pidetään yleisesti englantilaista filosofia Jeremy Benthamia 
(1748-1832). Alfred Marshall (1842-1924) ja muut neoklassisen koulukunnan perustajat omak-
suivat tämän näkökulman kuluttajan käyttäytymisen perustaksi. 
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ihminen pyrkii pikemminkin vähentämään kuin lisäämään. Työ on keino 
hankkia tuloja, joiden avulla saavutetaan varsinaisia elämän päämääriä. 
Tässä tarkastelutavassa itse työ ei luo hyvinvointia. 

Tulojen kasvun ajatellaan yleisesti ilman muuta lisäävän kansalaisten hy-
vinvointia ja onnellisuutta. Konkreettisena esimerkkinä tästä ajattelusta 
voitaneen pitää vaikkapa kaikille tuttuja tulosopimusneuvotteluja. Jokai-
sella sopimuskierroksella keskeisimpänä tavoitteena tavoitellaan lisää 
tuloja. Kun tulojen kasvattaminen voi puolestaan tapahtua vain taloudelli-
sen kasvun kautta, nähdään talouskasvukin yleensä positiivisena ja ensi-
sijaisena tavoitteena.5 Jos talous kasvaa, niin työllisyyskin ajan mittaan 
taloudellisen kasvun seurauksena paranee. 

Työn ja hyvinvoinnin välillä näyttää olevan kuitenkin paradoksaalinen 
suhde. Moderni empiirinen hyvinvointitutkimus on osoittanut, että työ on-
kin ihmiselle hyvin keskeinen hyvinvoinnin ja onnellisuuden lähde. Erityi-
sesti työn menetys työttömäksi joutumalla koetaan suurena hyvinvoin-
titappiona. Uusimpien empiiristen hyvinvointitutkimusten mukaan ihmisten 
onnellisuus tai tyytyväisyys elämään laskee työttömyyden seurauksena 
merkittävästi siinäkin tapauksessa, että he saisivat käyttöönsä samat tulot 
kuin työssä ollessaan. Työn menetyksellä on siis havaittu olevan erittäin 
voimakas negatiivinen vaikutus ihmisten hyvinvointiin. 

Työttömyys vaikuttaa kahdellakin tavalla hyvinvointiin. Ensinnäkin työttö-
myys vaikuttaa objektiivisesti työsuhteen perusteella määräytyvään sosi-
aaliturvaan, kuten eläke-etuihin. Toiseksi vaikutukset kohdistuvat subjek-
tiivisesti koettuun hyvinvointiin, terveyteen ja ihmissuhteisiin. Psykolo-
gisten vaikutusten lisäksi työhön liittyvä epävarmuus voi vaikuttaa myös 
henkilön työmotivaatioon ja suoritustasoon. 

Talouspolitiikan tavoitteet ja yksilön hyvinvointi 

Talouspolitiikan yleisiä tavoitteita ovat taloudellinen kasvu, hyvä työllisyys, 
alhainen inflaatio, oikeudenmukainen tulonjako ja budjettitalouden tasa-
paino. Tuntuu selvältä, että taloustieteeseen pitäisi kuulua ikään kuin 
luonnollisena kysymyksenä selvittää, miten nämä tavoitteet vaikuttavat 
kansalaisten onnellisuuteen.

                                             
5 Taloudelliseen kasvupolitiikkaan liitetään tosin nykyisin varauksia. Esimerkiksi EU:n peruskir-
jassa tavoitellaan kestävää, ei-inflatorista kasvua. Kestävyys tulee environmentalistisesta ajatte-
lusta, jonka mukaan liika talouskasvu voi vahingoittaa elinympäristöä. Inflaatiorajoite puolestaan 
tulee ajatuksesta, että liian nopea kasvu heikentää rahan arvoa. Makrotalouden tärkeysjärjestys 
näyttää myös siirtyneen täystyöllisyyttä korostavasta kasvupolitiikasta (1960-luvulla) kestävää ja 
ei-inflatorista kasvua korostavaan politiikkaan (EU:n talouspolitiikalle asetetut yleistavoitteet 
nykyisin voimassa olevan peruskirjan mukaan). 
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Tavallisen kansalaisen näkökulmasta edellä luetellut talouspolitiikan ta-
voitteet saattavat kuitenkin kuulostaa melko etäisiltä ja hyvinkin epäkon-
kreettisilta. Lehtien taloussivut ovat suuren yleisön kannalta usein har-
maita ja arkipäiväisen tuntuisia. Kiinnostus herää useimmiten vasta sil-
loin, kun tapahtuu jokin skandaali tai suuri epäonnistuminen. 

Ainakin jossain määrin on siis ollut epäselvää, mikä merkitys talouspolitii-
kan tavoitteiden toteutumisella on ihmisten hyvinvoinnin kannalta. Miten 
esimerkiksi työttömyys vaikuttaa ihmisen onnellisuuteen? Miten ihmiset 
arvostavat talouspolitiikan yleisenä tavoitteena olevaa inflaation alenta-
mista suhteessa esimerkiksi työttömyyden alentamispyrkimyksiin? Jos 
pienempi inflaatio saavutetaan vain suuremmalla työttömyydellä, niin mi-
ten käy hyvinvoinnille tai onnellisuudelle? Mitkä ovat tulojen kasvun, työt-
tömyyden ja inflaation muutosten vaikutukset onnellisuuteen? Näihin 
kysymyksiin taloustieteellä ei näihin aikoihin saakka ole ollut selkeitä vas-
tauksia. 

Voidaanko ihmisen perimmäiset yksilölliset tavoitteet onneen ja hyvin-
vointiin jotenkin nykyistä paremmin kytkeä yleiseen talouspolitiikan tavoit-
teenasetteluun? Mikä on talouspolitiikan tavoitteiden ja ihmisen hyvin-
voinnin välinen suhde? 

Erityisesti viimeksi kuluneen kymmenvuotiskauden aikana on alkanut il-
mestyä tutkimustuloksia, joissa empiirisiin havaintoihin perustuen on saa-
tu tietoa edellä mainituista vaikutussuhteista. Ne perustuvat kysely-
mittauksiin, joissa on selvitetty, miten onnelliseksi ihmiset tuntevat itsen-
sä. Näissä töissä on yhdistetty psykologista ja taloustieteellistä tutkimus-
ta.

Hyvinvoinnin mittaaminen 

Taloustieteissä voidaan erottaa kolme lähestymistapaa hyvinvoinnin mit-
taamiseen (Offer, 2003). 

Kokonaistalouden tasolla bruttokansantuote on yleisesti käytössä oleva 
mittari, jota käytetään hyvin paljon myös hyvinvointivertailujen perustee-
na.

Bruttokansantuote on ennen kaikkea kehitetty kuvaamaan kokonaistalou-
dessa tapahtuvia suhdannevaihteluita ja rakennemuutoksia. Mutta BKT 
mittaa myös ihmisten tekemiä valintoja hyödykemarkkinoilla. Jos ajatel-
laan, että nämä yksilöiden valinnat perustuvat oman hyvinvoinnin tai hyö-
dyn maksimointiin, niin BKT:ta per capita voidaan pitää myös hyvin-
voinnin kokonaisindikaattorina. Mutta tällaisen johtopäätöksen tekoon on 
useita varauksia. 
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BKT:ssa on osoitettu olevan lukuisia heikkouksia hyvinvointimittausten 
näkökulmasta.6 Niinpä onkin tehty paljon tutkimuksia, joissa on pyritty pa-
rantamaan tai täydentämään BKT:ta hyvinvointimittausten näkökulmasta. 
Jo vuonna 1972 kehitettiin BKT:ta korjaava ”hyvinvointimittari” (Measure 
of Economic Welfare, MEW, Nordhaus and Tobin (1972)). Tässä pyrittiin 
eliminoimaan BKT:een sisältyvät ”haitakkeet” kuten työmatkat, poliisitoi-
mi, puhtaanapito, teiden ylläpito, puolustusmenot ja kaupunkien ruuhkau-
tumisesta aiheutuvat kustannukset BKT:sta. Positiiviselle puolelle tutkijat 
lisäsivät BKT:een kotitaloustuotannon ja vapaa-ajan arvon.7 Aggregatii-
visten hyvinvointimittojen lisäksi on kehitetty myös ns. kestävän kehityk-
sen indeksejä (ISEW, Index of Sustainable Economic Welfare. esim. Daly 
and Cobb(1989)).8 Mitään lopullista vakiintunutta tulosta ei kuitenkaan 
tästä tutkimussuuntauksesta ole vielä syntynyt. Kuitenkin uusimmissa 
YK:n kansantalouden tilinpitosuosituksissa on mm. ohjeita ympäristönä-
kökohtien huomioon ottamiseksi ”kestävän kehityksen” selvittämistä var-
ten.

Toinen tapa lähestyä hyvinvoinnin mittausta on käyttää useita erilaisia 
elintasoa ja elämisen laatua kuvaavia sosiaali-indikaattoreita. Tämä lä-
hestymistapa on ollut suosittu etenkin kehitysmaatutkimuksissa, kun on 
haluttu täydentää BKT:n antamaa informaatiota elämisen laatuun liittyvillä 
näkökulmilla.9 Tulojen ohella näillä indikaattoreilla pyritään kuvaamaan 
muita elinolosuhteisiin vaikuttavia tekijöitä. Tulovertailujen ongelmana on 
myös ostovoimapariteettiin liittyvät vertailuongelmat.10

Kolmas lähestymistapa on tutkia suoraan ihmisen hyötyä tai hyvinvointia 
yksilötasolla. Taloustieteessä tämä on merkinnyt kuluttajan valintoihin pe-
rustuvan hyvinvointiteorian kehittämistä ja sen käyttämistä hyvinvoinnin 
mittaamiseen. Tätä kutsutaan ns. objektiivisen hyötyteorian näkökulmak-
si. Tätä tarkastellaan lähemmin seuraavassa luvussa. Subjektiivisiin ko-
kemuksiin perustuvia mielipidemittauksia on pidetty epätieteellisinä, kos-

                                             
6 Nämä liittyvät ensisijaisesti kollektiivihyödykkeisiin (julkisiin hyödykkeisiin, joiden hyödyt leviä-
vät kaikille), taloudenpitäjien käyttäytymiseen liittyviin ulkoisvaikutuksiin (esim. ympäristövaiku-
tuksiin) ja tulonjakoon. 
7 Kotitaloustuotanto lisää BKT:tä 25-45 %  ja vapaa-ajan arvon lisääminen lähes toisen moko-
man, joten MEW-tyyppiset laskelmat päätyvät siihen, että noin kaksi kolmasosaa tuotannosta 
tapahtuisi lähinnä markkinatuotantoa kuvaavan BKT:n ulkopuolella (Offer, 2003). 
8 Uusimpia aggregatiivisia hyvinvointilaskelmia edustaa Osbergin ja Sharpen tutkimus (2001). 
Heidän laajassa ”hyvinvointi-indeksissään” on otettu huomioon yksityinen ja julkinen kulutus, 
työtuntien määrä, varallisuus (mukaan lukien inhimillinen ja luontopääoma), tasa-arvo ja talou-
dellinen turvallisuus. 
9 Yksi konkreettinen esimerkki tästä on YK:n käyttämä inhimillisen kehityksen indeksi (Human 
Development Index, HDI). 
10 Ei tunnu oikein mielekkäältä vertailutiedolta se, että kaksi kolmasosaa ihmiskunnasta elää 
vähemmällä kuin kaksi dollaria päivässä. Esimerkiksi Suomessa ei voisi tällaisilla tuloilla selvitä 
hengissä. Kun kehitysmaissa kuitenkin ihmiset pysyvät näillä tuloilla elossa, niin vertailussa 
jokin ontuu. 
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ka näitä mielipiteitä ei voi objektiivisesti todentaa. Objektivistista lähesty-
mistapaa on kuitenkin arvosteltu monista eri lähtökohdista. Viime aikoina 
kokeellinen taloustiede ja psykologisten teorioiden yhdistäminen taloudel-
lista käyttäytymistä koskeviin havaintoihin ovat johtaneet uudistettuun nä-
kemykseen, jonka mukaan subjektivistinen lähestymistapa ihmisen koke-
man hyödyn tarkasteluun tarjoaa hedelmällisen täydentävän keinon tutkia 
makrotaloudellisten tavoitteiden merkitystä yksilöidenkin hyvinvoinnin nä-
kökulmasta. Keskitymme seuraavassa nimenomaan tähän taloustieteen 
ja psykologian yhteistyönä kehittyneen subjektiivisen hyötyteorian näkö-
kulmiin.

Todelliset valinnat taloustieteen hyvinvointitulkintojen perustana 

Taloustieteessä yleisen olettamuksen mukaan kuluttajan hyöty riippuu 
kulutetuista tavaroista ja palveluista sekä vapaa-ajan määrästä.  Taustalla 
on oletus siitä, että kuluttajat maksimoivat koko ajan yksilöllistä hyötyään. 
Yksilön (kuluttajan) hyvinvoinnin arviointi perustuu yksilön todella teke-
miin, todettuihin valintoihin (kulutuspäätösten paljastimiin preferensseihin, 
revealed preference). 

Hyödyn maksimoinnin oletuksesta seuraa, että yksilön tekemä valinta on 
kaikista käytettävissä olleista valinnoista paras. Toteutuneiden valintojen 
katsotaan näin ollen tuottavan kaiken tarpeellisen tiedon, mikä vaaditaan 
tehtyjen valintojen hyötyjen tai paremmuuden vertailussa. Valintateoria 
rakennetaan tälle aksiomaattiselle perustalle. Lähtökohtana on positivisti-
nen tieteenfilosofia.11 Aksiomaattista lähestymistapaa ei käytetä vain yksi-
lön valintojen selittämiseen, vaan myös yhteiskunnan hyvinvoinnin 
mittaamiseen.

Kun yksilön tulot ovat aina rajalliset, hän joutuu tekemään valintoja. Va-
linnat siitä, miten maksimaalinen hyöty saavutetaan tehokkaimmin eli pie-
nimmin uhrauksin tai kustannuksin, määrittää ihmisen ns. taloudellisen 
käyttäytymisen. Valinnan tuloksena toteutuvat hyödykkeiden kulutuspää-
tökset, säästäminen ja työn tarjonta. 

Valtavirtateorian mukaan kysely- ja haastattelututkimuksissa ilmaistut 
mielipiteet (subjektiiviset preferenssit) hylätään epätieteellisinä, koska ne 
eivät ole objektiivisesti todennettavissa. Ihmisten välinen hyötyvertailu ei 
myöskään ole tarpeellinen. Hyötyä ei myöskään voida, mutta sitä ei tar-
vitsekaan mitata määrällisesti (kardinalistisesti). 

                                             
11 Tätä lähestymistapaa kuluttajan käyttäytymisen tarkasteluun voidaan kutsua myös behavioris-
tiseksi, havaittuun käyttäytymiseen perustuvaksi. Tunteiden käsittely ei tässä behavioristisessa 
lähestymistavassa ole tarpeellista, ei myöskään hyödyn mittaaminen. Behaviorismilla oli valta-
kausi myös psykologiassa viime vuosisadan alkupuoliskolla. Vasta viimeksi kuluneen 20 vuoden 
aikana psykologia on jälleen alkanut käsitellä tunteita (Layard ,2002). 
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Edellä kuvattu standarditeoria dominoi edelleen taloustieteellistä opetusta 
ja tutkimusta. Sitä on kuitenkin arvosteltu monesta eri suunnasta. Tun-
teet, itsekunnioitus, päämäärien saavuttaminen, asioiden hallinta ja mer-
kityksellisyys ovat esimerkkejä tästä. On myös tarkasteltu ihmisten 
hyötykokemusten keskinäistä riippuvuutta. Sosiaalinen konteksti voi vai-
kuttaa valintoihin. Kokeellisissa päätöksentekoa koskevissa tutkimuksissa 
on havaittu monia standarditeorian kanssa ristiriidassa olevia anomalioita. 
Pelkästään tehtyihin havaintoihin pohjautuvaa valintateoriaa voidaan siten 
pitää sekä teoreettisesti että empiirisesti epätäydellisenä. On kuitenkin 
osoittautunut vaikeaksi kehittää kattavampaa vaihtoehtoista teoriaa. 

Subjektiivinen hyötyteoria 

Subjektiivisen hyötyteorian mukaan jokaisella on oma käsityksensä on-
nellisuudesta ja hyvästä elämästä. Tämän näkemyksen mukaan havaittu 
käyttäytyminen on epätäydellinen indikaattori yksilön hyvinvoinnista. 

Subjektiivisen hyvinvoinnin mittaamiseen on yksinkertainen keino: kysy-
tään ihmisiltä kuinka tyytyväisiä he ovat elämäänsä. Tämä on johdonmu-
kaista sen filosofisen ajatuksen kanssa, että jokainen on paras tuomari 
oman hyvinvointinsa päättelijänä. Taustalla ovat nyt modernit psykologi-
set teoriat ihmisten hyvinvoinnista. Subjektiiviseen hyvinvointiin perustuva 
onnellisuutta koskeva tutkimus on varsinaisesti vilkastunut vasta 1990-
luvun loppuvuosina.12

Subjektiivinen onnellisuustutkimus on tuonut uutta tietoa moniin taloustie-
teen standardituloksiin.13 Sen avulla on voitu selittää monia empiirisissä 
tutkimuksissa havaittuja objektiiviseen hyötyteoriaan perustuvia paradok-
seja. Osa tutkimustuloksista haastaa standardinäkemyksiä. 

Yksi johdonmukainen tulos näyttää olevan se, että ei-rahamääräiset teki-
jät vaikuttavat itse ilmoitettuun onnellisuuteen voimakkaasti. Tämä ei 
suinkaan merkitse sitä, että tulot, työllisyys ja hintatason vakaus olisivat 
merkityksettömiä. Tutkimustulokset vahvistavat käsityksiä siitä, että suh-
teellisen tuloaseman lisäksi sukupuoli, etnisyys, rotu ja ikä ovat myös hy-
vinvoinnin kannalta merkittäviä tekijöitä (Frey and Stutzer, 2002, Oswald, 
1997). Tulokset viittaavat myös siihen, että monet institutionaaliset tekijät, 
kuten hyvä hallinto ja sosiaalisen pääoman korkea taso, ovat merkittäväs-
ti ihmisten hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. 

                                             
12 Onnellisuuden tutkimus on perinteisesti kuulunut psykologian eikä taloustieteen tutkimus-
alaan. Tutkimuksen perusteista on käytettävissä nyt laaja perusteos (Kahneman, Diener, 
Schwarz, 1999). Tässä artikkelissa ei ole mahdollista käsitellä tarkemmin näitä uusia mittaamis-
tapoja.
13 Tutkimuksissa on vaihtoehtoisesti kysytty onnellisuutta tai tyytyväisyyttä elämään. 
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Subjektiivinen teoria on laajempi kuin päätöshyöty (decision utility); se 
kattaa sekä koetun hyödyn että proseduraalisen (toiminnallisen) hyödyn. 
Subjektiivisesti koettua hyötyä onkin nyt alettu pitää hedelmällisenä täy-
dentävänä näkökulmana perinteiseen standarditeoriaan verrattuna. Jotkut 
tutkijat pitävät myös subjektivistista hyötyä perimmäisenä ihmisen käyt-
täytymistä ohjaavana motiivina. Ihminen ei tarvitse rahaa, statusta, turval-
lista työtä ja valtaa vain niiden itsensä takia vaan siksi, että ne tekevät 
mahdolliseksi onnellisemman elämän. Subjektiivinen hyvinvoinnin mittaus 
antaa myös mahdollisuuden havaita hyvinvointia suoraan ja siten antaa 
myös mahdollisuuden testata taloustieteen olettamuksia ja väittämiä eks-
plisiittisesti (Frey ja Stutzer, 2002). 

Yksilön onnellisuutta ja tyytyväisyyttä elämään tutkitaan laajoilla kysely- ja 
haastatteluaineistoilla. Tällaisia ovat mm. General Social Survey Yhdys-
valloissa ja verraten lukuisan joukon maailman maita kattava World Value 
Survey sekä Satisfaction With Life -kysely. Eurobarometri puolestaan kat-
taa kaikki EU-maat. Kyselytutkimuksiin liittyy useita luotettavuusongelmia, 
mutta reliabiliteettitutkimukset osoittavat, että raportoidut subjektiivisen 
hyvinvoinnin mittaukset ovat kohtuullisen stabiileja ja he heijastavat muu-
toksia elinympäristössä (Frey – Stutzer, 2002). Mittausten luotettavuutta 
ja mahdollista harhaa on tutkittu lukuisissa tutkimuksissa. Johtopäätökse-
nä on, että moniin tarkoituksiin kyselytutkimusten mittaama onnellisuus tai 
tyytyväisyys elämään on tyydyttävä empiirinen approksimaatio yksilön 
hyödyn mittarina. On siis mahdollista ja vaivannäön arvoista tutkia, miten 
erilaiset sosioekonomiset ja institutionaaliset tekijät vaikuttavat mitattuun 
onnellisuuteen.

Tulojen vaikutus hyvinvointiin 

Taloustieteissä tulojen kasvua on pidetty ehkäpä kaikkein keskeisimpänä 
ihmisen hyvinvointia lisäävänä tekijänä. Subjektiiviset hyvinvointimittauk-
set ovat kuitenkin paljastaneet tulojen kasvuun liittyvän paradoksin. 

Easterlinin (1974) tutkimus oli ensimmäisiä yrityksiä psykologisoida talo-
ustiedettä onnellisuustutkimuksen näkökulmasta.14 Easterlin pyrki selvit-
tämään ikiaikaista kysymystä, voiko rahalla ostaa onnea. Hän havaitsi, 
että huolimatta ajan mittaan tapahtuneesta tulojen noususta onnellisuus 
ei kuitenkaan näyttänyt kasvavan. Yhdysvalloissa reaalitulot kasvoivat 

                                             
14 Easterlinin mukaan yksilöllinen onnellisuus on samalla tasolla sekä köyhissä että rikkaissa 
maissa. Hänen mukaansa myöskään talouskasvu ei lisää onnellisuutta. Sen sijaan tärkeä on-
nellisuuden lähde on asema muihin verrattuna, Easterlinin mukaan onnellisuus onkin suhteelli-
nen käsite. Suhteellisen tuloaseman merkitystä on taloustieteellisessä kirjallisuudessa aika ajoin 
korostettu jo pitkään. Ensimmäinen laajaa huomiota osakseen saanut tutkimus on Duesenber-
ryn (1949) kulutustutkimus. Sittemmin tätä hypoteesia ovat selvittäneet mm. Hirsch (1976), Sci-
tovsky (1976) ja Frank (1985). 



9

vuodesta 1946 vuoteen 1991 noin kaksi ja puolikertaisiksi, mutta onnelli-
suus pysyi keskimäärin samalla tasolla. Vaikka tiettynä hetkenä ihmiset 
näyttävät arvostavan kasvavia tuloja voimakkaasti, niin elinkaaren yli on-
nellisuus näytti pysyvän kutakuinkin muuttumattomana. Easterlinin tutki-
muksen tulokset herättivät kuitenkin varsin vähän ekonomistikunnan 
kiinnostusta. Tutkimus jäikin paljolti vaille huomiota. 

Myöhempien tutkimusten mukaan tiettynä ajankohtana näyttää joka tapa-
uksessa vallitsevan selvä yhteys tulojen suuruuden ja subjektiivisen hy-
vinvoinnin välillä.15 Suurituloisilla on mahdollisuus käyttää rahaa suu-
remman hyödykemäärän ostamiseen. Suurituloisilla on myös yleensä 
korkeampi status yhteiskunnassa. Tätä riippuvuutta on voitu kontrolloida 
lukuisilla mittauksilla. Niinpä myöhemmät tutkimukset ovat osoittaneet, 
että korkeammilla tuloilla näyttää todellakin olevan mahdollista ostaa on-
nellisuutta.

Tuloerot selittävät kuitenkin vain vähäisen osan ihmisten onnellisuudessa 
olevista eroista. Monet muut tekijät ovat tuloja tärkeämpiä onnellisuusero-
jen selittämisessä. Erityisesti työttömyydellä ja terveydellä on voimakas 
vaikutus onnellisuuteen. Myös persoonallisuuserot näyttävät olevan tär-
keitä. Erityisesti henkilöt, jotka arvostavat aineellisia hyödykkeitä enem-
män kuin muita elämänarvoja näyttävät olevan merkittävästi vähemmän 
onnellisia. Toisaalta henkilöt, jotka määrittelevät päämääränsä suhteelli-
sen itsenäisesti ovat pääsääntöisesti onnellisempia kuin sellaiset, joille 
ulkoiset palkinnot, kuten rahallinen menestys tai yhteisön hyväksyntä ovat 
tärkeitä.16

On pohdittu syitä, miksi korkeampi tulotaso ei yksinään lisää merkittävästi 
onnellisuutta. Yksi keskeisimmistä hypoteeseista perustuu muihin ver-
taamiseen. Tärkeintä ei ole tulojen absoluuttinen suuruus, vaan mihin si-
joitutaan suhteellisessa tuloasteikossa. Vertailu muihin oli tärkeä jo 
vanhassa Thorstein Veblenin teoriassa (Veblen, 1899). Suhteellinen tulo-
asema oli keskeinen myös Duesenberryn (1949) kulutusteoriassa. Myös 
ns. Leidenin lähestymistavassa lähtökohtana on suhteellisen tuloaseman 
vertailu (van de Stadt, Kapteyn and van de Geer, 1985). Siinä ihmisiltä 
kysytään, mihin kohtaan tuloasteikolla he asettavat itsensä ottaen huomi-
oon perhe- ja tuloasemansa. Jokainen arvioi tulonsa siihen nähden, mikä 
olisi hänen mielestään pahin mahdollinen tuloasema ja paras mahdollinen 
                                             
15 Eräänä merkittävänä uuden kiinnostuksen lähtökohtana pidetään 1997 julkaistuja Economic 
Journalin artikkeleita (ks. esim. Oswald, 1997). 
16 On tietenkin syytä huomata, ettei ilmiöiden välillä havaittu korrelaatio kerro syy-
seuraussuhteista. Korrelaatio on ilmaus siitä, että ilmiöiden välillä on yhteys, mutta vaikutussuh-
teen suunnasta se ei kerro mitään. Kuitenkin Englannissa havaittiin lottovoittoja ja perintöjä 
saaneiden ihmisten olleen seuraavana vuonna muita onnellisempia. Tämän voidaan katsoa 
tukevan näkemystä jonka mukaan kausaalisuhde menee todellakin tuloista onnellisuuteen eikä 
päinvastoin. 
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tai täydellisen tarpeen tyydytyksen takaava tulo. Tämä antaa mahdolli-
suuden sijoittaa ihmiset subjektiivisten arvioidensa mukaan keskituloihin 
nähden. On myös kiinnostavaa havaita, mitä ihmiset pitävät ”riittävänä” 
tulona. Riittävä tulo on suurempi rikkailla ihmisillä kuin köyhemmillä. 
Osoittautuu, että tulojen kasvaessa tapahtuu preferenssien muutos, joka 
”hävittää” ison osan siitä hyvinvoinnin muutoksesta, jonka ihmiset odotta-
vat saavansa tulojen nousun myötä. 

Suhteellinen tuloasema näyttelee myös merkittävää roolia tulopoliittisissa 
neuvotteluissa. Näyttää hyvin tärkeältä vedota muiden saamiin palkanko-
rotuksiin. Tämä viittaa siihen, että jo saavutettu tuloasema (status) on 
myös erittäin tärkeä. Se on tärkeä sekä koko ammattikunnalle että yksilöl-
le. Yksilöille status on tärkeä esim. työpaikalla. Myös odotukset statukses-
ta ovat tärkeitä. Odotusten pettäessä aiheutuu hyvinvoinnin menetystä 
(statuksen ja odotusten roolia on korostanut mm. Layard, 1980). 

Uudet tutkimustulokset näyttävät tukevan tulon laskevan rajahyödyn hy-
poteesia. Tämä tarkoittaa sitä, että korkeammilla tulotasoilla tulojen kasvu 
lisää onnellisuutta vähemmän kuin samansuuruinen tulon lisäys alemmilla 
tulotasoilla. 17

Myös yhteiskunnan yleinen tulonjaon tasaisuus voi vaikuttaa siihen, miten 
onnelliseksi ihmiset tuntevat itsensä. Alesinan, Di Tellan ja MacCullochin 
tutkimuksessa (2001) todetaan, että Euroopassa tulonjaon epätasaisuus 
vaikuttaa voimakkaasti ja tilastollisesti merkitsevästi onnellisuuteen, mutta 
näin ei ole asian laita Yhdysvalloissa. Eurooppalaiset näyttäisivät siten 
reagoivan herkemmin epätasaiseen tulonjakoon kuin amerikkalaiset. Toi-
saalta amerikkalaiset kokevat sosiaalisen nousun mahdollisuuden suu-
remmaksi kuin eurooppalaiset, mikä voi selittää suhtautumista tulonja-
koon.

Vaikka kullakin hetkellä suuremmat tulot näyttävät johtavan korkeampaan 
tyytyväisyyteen, niin jäljellä on kuitenkin tulojen pitkän aikavälin kasvun ja 
onnellisuuden vähäisen muutoksen välinen paradoksi. Edellähän todet-
tiin, että Yhdysvalloissa ei näytä tapahtuneen merkittävää onnellisuuden 
lisäystä toisen maailmansodan jälkeen, vaikka reaalitulot ovat kaksi ja 
puolikertaistuneet 1990-luvun alkuun mennessä. 

Yksi selitys tälle voi olla se, että tavoitetaso (aspiration level) muuttuu tu-
lojen kasvaessa. Kun ihmiset saavuttavat korkeamman tulotason myös 
aspiraatiotaso nousee, jolloin vaaditaan tulojen kasvua, jotta edes entinen 
hyvinvointitaso voitaisiin pitää yllä. Aspiraatiotasoon liittyvä adaptaatioteo-
ria on tunnettu psykologiassa. Tämän teorian mukaan onnellisuus mää-

                                             
17 Tätä on usein pidetty mm. progressiivisen tuloverotuksen perusteena. 
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räytyy aspiraatiotason ja saavutetun tason välisestä kuilusta. Talous-
tieteessä samankaltaisuutta löytyy tapojen muutoksia koskevista teori-
oista (habit formation, Marshall 1980, Duesenberry 1949, Modigliani, 
1949).

Tavoitetason muutos kannustaa ihmistä ponnistelemaan yhä lisää. Kun 
tavoite on saavutettu, halutaan saavuttaa yhä lisää – tavoitetaso muuttuu. 
Tämä ei koske ainoastaan aineellisia hyödykkeitä, vaan myös ei-mate-
riaalisia tavoitteita. Esimerkiksi ylennys työpaikalla aiheuttaa tilapäisen 
onnellisuustason nousun, mutta samalla nostaa toiveita uudesta etenemi-
sestä ja ylennyksistä. 

Taloustieteissä on varsin tunnettu olettamus siitä, että tarpeet ovat rajat-
tomat. Mitä enemmän saavuttaa, sitä enemmän haluaa. Monet ajattele-
vat, että he olivat menneisyydessä vähemmän onnellisia, mutta toivovat 
olevansa tulevaisuudessa onnellisempia. Tämäkin voidaan selittää muut-
tuvan aspiraatiotason avulla. 

Työttömyyden vaikutus onnellisuuteen 

Artikkelimme pääteeman kannalta on olennaisinta, että työllisyys on to-
dettu useissa subjektiivisen hyvinvoinnin mittauksissa kaikkein tärkeim-
mäksi onnellisuuden edellytykseksi. Se on jopa tärkeämpi kuin tulojen 
kasvu. 

Uudet tutkimukset ovat tuoneet valaistusta työttömyyden vapaavalintai-
suutta (uusklassinen ja uusi klassinen talousteoria) ja ei-vapaaehtoisuutta 
(keynesiläisyyteen perustuvat suuntaukset) korostavien teoriasuuntaus-
ten relevanssiin. Freyn ja Stutzerin (2002) mukaan subjektiiviset hyvin-
vointitutkimukset kumoavat näkemyksen työttömyydestä vapaaehtoisena 
ilmiönä.18 Työttömyys on paljastunut lähes poikkeuksetta erittäin keskei-
seksi onnellisuutta vähentäväksi tekijäksi. 

Oswaldin (1997) mukaan työttömien stressitaso (mental distress) oli kak-
sinkertainen työssä käyviin verrattuna Englannissa vuonna 1991 tehdyn 
tutkimuksen mukaan. Tärkein stressiä aiheuttava tekijä ei ollut työttömyy-
den aiheuttama tulojen menetys, vaan muut tekijät. Tämän tutkimuksen 
mukaan tarvittaisiin erittäin suuri tulojen lisäys kompensoimaan työttö-
myyden aiheuttama hyvinvointitappio. 

Eurobarometriin nojaava tutkimus (Di Tella, MacCulloch ja Oswald, 2001) 
osoitti, että työttömien kokema onnellisuus on huomattavan paljon alhai-

                                             
18 Tässä olisi oikeutetumpaa puhua ns. uudesta klassisesta teoriasta, joka on radikaalimpi tul-
kinnoiltaan kuin uusklassinen valtavirtateoria. Uusi klassinen teoria pitää kaikkea työttömyyttä 
vapaaehtoisena. 
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sempi kuin työssä käyvien. Tutkimuksessa kontrolloitiin suuri joukko mui-
ta onnellisuuteen vaikuttavia tekijöitä, kuten tulot ja koulutus sekä useita 
sosioekonomisia muuttujia. 

Useat muut tutkimukset eri maista päätyvät samankaltaiseen johtopää-
tökseen. Henkilökohtaisen työttömyyden kokeminen tekee ihmiset hyvin 
onnettomiksi. Näiden tutkimusten johtopäätös on selvä. Työttömyys alen-
taa hyvinvointia enemmän kuin mikään muu havaittu yksittäinen tekijä 
mukaan lukien avioerot ja avoliittojen purkautuminen. Lisäksi näyttää sil-
tä, että miehet kokevat työttömyyden raskaammin kuin naiset. Nuoret ja 
vanhat kokevat työttömyyden pienempänä menetyksenä kuin työuransa 
keskivaiheilla olevat. Korkeammin koulutetut kokevat työttömyyden ras-
kaampana kuin alemman koulutustason omaavat ihmiset. 

Työttömyyden aiheuttama menetys hyvinvoinnissa ei johdu tulonmene-
tyksestä, sillä sen vaikutus on tutkimuksissa eliminoitu. Voidaan tietenkin 
arvella, että onnettomat ihmiset joutuvat työttömiksi. Tätäkin kysymystä 
on tutkimuksissa paljon selvitetty ja näyttää siltä, että vaikutus kulkee ni-
menomaan työttömyydestä hyvinvoinnin vähenemiseen, eikä päinvastoin. 

Koska työttömyyden aiheuttamat vaikutukset eivät johdu tulonmenetyk-
sestä eikä siitä, että työttömiksi valikoituisi alun perin onnettomia ihmisiä, 
työttömyyden aiheuttamia menetyksiä joudutaan hakemaan psyykkisistä 
ja sosiaalisista tekijöistä. 

Työtä vailla olevat eivät ole kuitenkaan homogeeninen ryhmä. Suomalai-
nen tutkimus (Ervasti, 2003) on erotellut työttömät aktiivisiin ja passiivi-
siin. Passiiviset ovat henkilöitä, jotka eivät etsi, eivätkä halua töitä. Tähän 
ryhmään kuului mm. ikääntyneitä ja heikon terveyden omaavia henkilöitä. 
Aktiivisiin työnhakijoihin kuuluivat työtä hakevat ja työhön haluavat henki-
löt. Kolmanteen ns. väliryhmään kuuluivat henkilöt jotka halusivat työtä, 
mutta eivät sitä etsineet. Tämän tutkimuksen mukaan passiivisten työn-
hakijoiden subjektiivinen hyvinvoinnin taso oli huomattavan korkea. Heitä 
ei myöskään näyttänyt vaivaavan työttömyyteen liittyvät itsetunto-
ongelmat. Aktiivisten ryhmässä hyvinvoinnin taso oli sitä vastoin vertailu-
ryhmistä alhaisin. Tämä viittaa siihen, että on joukko ihmisiä, jotka syystä 
tai toisesta ovat sopeutuneet työttömyyteen niin, ettei siitä aiheudu enää 
suurta hyvinvoinnin menetystä. Tähän voi vaikuttaa työttömyyden ylei-
syys: jos suuri joukko ihmisiä on työttömänä, sitä ei koeta enää suurena 
sosiaalisena poikkeamana. Työttömänä olo ikään kuin normittuu osaksi 
tavanomaista elämää. 

Yksilötasolla työttömyys aiheuttaa masennusta ja huolestuneisuutta sekä 
aiheuttaa itsearvostuksen menetystä. Lukuisat tutkimukset osoittavat työt-
tömien mentaalisen ja fyysisen sairastavuuden olevan suuremman kuin 
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työssä käyvillä. Heillä on myös suurempi taipumus kuolleisuuteen, itse-
murhiin ja alkoholin kulutukseen. Myös henkilökohtaiset suhteet muihin 
kärsivät. Psyykkiset työttömyyskustannukset ovat erityisen suuria ensi 
kertaa työttömiksi joutuvilla, useamman kerran työttömäksi joutuneet 
näyttävät kärsivän vähemmän. 

Työttömyys aiheuttaa myös sosiaalisia kustannuksia stigman muodossa. 
Toiset voivat kokea hyvinvoinnin menetyksiä niiden puolesta, jotka ovat 
joutuneet työttömiksi, vaikkeivät itse olekaan työttömiä. Myös oma mah-
dollinen työttömyys huolestuttaa. Työttömyyden seurauksena myös työt-
tömyyskorvaukset ja verot nousevat, mitä pidetään haitallisena. Voidaan 
myös pelätä rikollisuuden ja sosiaalisen levottomuuden kasvua. 

Työttömyyden laajuudella on kuitenkin myös työttömyyden sosiaalisia 
haittoja lieventäviä vaikutuksia. Työttömyyden kohdatessa laajaa joukkoa 
sekä henkilökohtaiset että sosiaaliset vaikutukset lievenevät, koska koe-
taan, että ollaan ”samassa veneessä”. Itsekunnioitus kyetään säilyttä-
mään paremmin, kun havaitaan, että muutkin ovat kokeneet saman koh-
talon.

Hyvinvointiin vaikuttaa myös se, miten voimakkaasti sosiaalisena normina 
työnteko koetaan. Sveitsissä on havaittu, että mitä voimakkaampi työ-
normi on, sitä voimakkaampana työttömyyden aikaansaama hyvinvoinnin 
menetys koetaan. 

Työttömät hakeutuvat yhteistoimintaan toisten työttömien kanssa, tämä 
selittää mm. työttömien yhdistysten syntymistä. Työttömyys on kuitenkin 
stressi avioliitoille, sillä avioeron riski kasvaa työttömyyden seurauksena. 

Työmarkkina-aseman yhteys onnellisuuden kokemiseen maailman 
arvotutkimuksessa  

Oheisessa taulukossa 1 on esitetty työllisten (yli 30 viikkotuntia tekevien) 
ja työttömien kokema onnellisuus muutamissa maissa maailman arvotut-
kimuksen (World Value Survey) mukaan vuosina 1999-2001.19

Näistä havainnoista on tehtävissä muutamia johtopäätöksiä.20 Ensinnäkin 
maittain näyttäisi olevan selviä eroja. Pohjoismaissa (Suomi ja Ruotsi) 
tilanne koetaan varsin samankaltaisena. Työttömien joukossa on vähem-
män onnelliseksi itsensä kokevia. Erityisesti ero näkyy kuitenkin ’ei erityi-

                                             
19 Kiitämme Mari Kleemolaa Yhteiskunnallisesta tietoarkistosta siitä, että on toimittanut tähän 
liittyvän aineiston. 
20 On tietenkin otettava huomioon, että seuraavat havainnot ja johtopäätökset perustuvat suo-
raan taulukoista havaittaviin lukuihin. Tässä ei ole ollut mahdollista kontrolloida tuloksiin vaikut-
tavia taustatekijöitä. 
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sen onnelliseksi’ itsensä kokevien ryhmässä. Tässä työttömät eroavat 
selvästi muista väestöryhmistä. 

Saksassa työllisten ja työttömien välinen ero näyttäisi olevan vertailtavista 
maista kaikkein suurin. Myös Ranskassa työssä käyvien ja työttömien vä-
lillä on selvä ero. Sen sijaan Yhdysvalloissa ei näytä olevan juurikaan 
eroa työllisten ja työttömien välillä. 

Ongelmana tässä on se, että työttömien joukko ei välttämättä ole miten-
kään yhtenäinen. Joukossa voi olla niitä, jotka eivät hae lainkaan työtä. 
Edellä jo viitattiin Ervastin (Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia nro 
59) tutkimukseen, jonka mukaan työtä hakemattomat työttömät ovat elä-
määnsä suhteellisen tyytyväisiä.21 Sen sijaan aktiivisesti työtä hakevien 
työttömien tyytyväisyys elämäänsä on selvästi alempi kuin muissa ryh-
missä. Voi olla, että Yhdysvalloissa työttömien ryhmä koostuu nimen-
omaan henkilöistä, jotka eivät ole hakemassakaan työtä. 

Taulukosta voi myös lukea, miten tyytyväisyys Suomessa on kehittynyt 
ajan mittaan maailman arvotutkimuksen mukaan kokoaikatyössä olevien 
ja työttömien keskuudessa. Tämän perusteella näyttää siltä, että elä-
määnsä tyytyväisten työttömien osuus on ajan mittaan lisääntynyt. Tämän 
tutkimuksen perusteella ei kuitenkaan voida selvittää tämän kehityksen 
taustalla olevia syitä. Voidaan tietenkin ajatella, että työttömien toimeen-
tuloturvan parantuminen on yksi tekijä tässä. Toinen syy voi olla työttö-
myyden yleistyminen. Työttömyyttä ei koeta niin suurena ongelmana, jos 
työttömiä on paljon (sosiaalisen normin muuttuminen). Kolmas tekijä voi 
olla se, että aiempaa suurempi joukko työttömistä on vetäytynyt pois ak-
tiivisesta työn hakemisesta. 

                                             
21 Ervasti toteaa että ”Subjektiivisen hyvinvoinnin taso on kuitenkin passiivisten työttömien kes-
kuudessa huomattavan korkea. Ryhmän edustajia eivät vaivaa työttömyyteen liittyvät itsetunto-
ongelmat tai kokemukset hyvinvoinnin laskusta yhtä usein kuin kahden muun ryhmän edusta-
jia”. Passiivinen ryhmä koostuu lähinnä ikääntyneistä työttömistä. Aktiivisesti työtä etsivien ryh-
mässä subjektiivisen hyvinvoinnin taso on alhaisin. Ns. väliryhmässä, joiden toimeentulon taso 
on aktiivityöttömien tavoin alhainen, on henkilöitä, jotka odottelevat koulutukseen tai eläkkeelle 
pääsyä. Tämä ryhmä ei myöskään erityisen aktiivisesti hae työtä, koska ajattelee, ettei sitä kui-
tenkaan ole tarjolla (discouraged workers). Myös tämän ryhmän kokema hyvinvoinnin taso on 
matala. Taloudelliset ongelmat näissä kahdessa viime mainitussa ryhmässä laukaisevat myös 
psyykkisiä ongelmia. 
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Taulukko 1. Työhön osallistuminen ja onnellisuuden kokeminen (Lähde: 
World Value Survey) 

Vuodet 1999 – 2001 
  Hyvin onnelli-

nen
Melko onnelli-
nen

Ei erityisen 
onnellinen 

Ei ollenkaan 
onnellinen 

Suomi         
 kokoaikatyössä 24,6 68,5 6,3 0 
 työtön 19,1 57,3 20,2 3 

Ruotsi         
 kokoaikatyössä 36,2 59,2 3,3   
 työtön 20,8 54,2 16,7 0,8 

Saksa         
 kokoaikatyössä 17,4 70,7 10,7 1 
 työtön 7,5 33,3 51,6 7 

USA         
 kokoaikatyössä 35,4 58,6 5,6  
 työtön 39 54,5 6,5  

Ranska         
 kokoaikatyössä 33,3 60,3 5,6 0 
 työtön 24,5 52,1 19,1 4 

Vuodet 1995 - 1997 
  Hyvin onnelli-

nen
Melko onnelli-
nen

Ei erityisen 
onnellinen 

Ei ollenkaan 
onnellinen 

Suomi         
 kokoaikatyössä 22,8 71,7 4 0,7 
 työtön 16,7 68,5 11,3 2,3 

Ruotsi         
 kokoaikatyössä 41,4 53,5 3,1 0,8 
 työtön 27,9 60,7 8,2 1,6 

Saksa         
 kokoaikatyössä 18,2 67,2 10,6 2,5 
 työtön 5 55 30 10 

USA         
 kokoaikatyössä 45,1 49,6 4,3 0,4 
 työtön 44,3 40,9 12,9 1,9 

Ranska         
 kokoaikatyössä     
 työtön     
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Vuodet 1990 - 1993 
  Hyvin onnelli-

nen
Melko onnelli-
nen

Ei erityisen on-
nellinen

Ei ollenkaan 
onnellinen 

Suomi         
 kokoaikatyössä 16,2 70,8 9,2 1 
 työtön 11,1 66,7 11,1 0 

Ruotsi         
 kokoaikatyössä 41,9 54,7 2,4 0,4 
 työtön 31,8 56,4 6,4 3,6 

Saksa         
 kokoaikatyössä 15,3 69,9 6,9 0,3 
 työtön 3 43,3 37,3 4,5 

USA         
 kokoaikatyössä 37,7 51,2 8,3 1,4 
 työtön 31,5 47,2 16,9 2,2 

Ranska         
 kokoaikatyössä 23,7 68,5 7 0,5 
 työtön         

Vuodet 1981 - 1984 
  Hyvin onnelli-

nen
Melko onnelli-
nen

Ei erityisen 
onnellinen 

Ei ollenkaan 
onnellinen 

Suomi         
 kokoaikatyössä 21 73,3 5,1 0 
 työtön 6,7 73,3 10 6,7 

Ruotsi         
 kokoaikatyössä 29,3 65,9 2,7 0,2 
 työtön 17,6 82,4 0 0 

Saksa         
 kokoaikatyössä 8,2 74,1 10 0,7 
 työtön 23,2 42 20,5 5,4 

USA         
 kokoaikatyössä 34,6 59,9 4,7 0,5 
 työtön 19,8 63,7 12,1 2,2 

Ranska         
 kokoaikatyössä 19,8 71,4 6,2 0,5 

 työtön 5,3 71,3 9,6 8,5 

Toisaalta viimeisenä havaintovuonna myös niiden työttömien määrä, jotka 
eivät koe itseään erityisen onnellisena, näyttää selvästi kasvaneen. Työt-
tömien joukossa onnellisuuden kokeminen näyttäisi siten viime aikoina 
polarisoituneen, itsensä melko onnelliseksi kokeneiden osuus on vähen-
tynyt ääriryhmien kustannuksella. Kehitys Ruotsissa on hyvin samankal-
tainen. Myös Saksassa näyttää tapahtuneen siirtymää tyytymättömyyden 
kasvun suuntaan. Sen sijaan Yhdysvalloissa ei ole havaittavissa muutos-
ta aiempaan, vaan siellä mielipiteet ovat säilyneet koko tarkastelujakson 
ajan hyvin vakaina. 

Vaikka näiden tietojen pohjalta työttömien joukon analysointi kovin pitkälle 
ei olekaan mahdollista, niin joka tapauksessa on selvää, että työttömien 
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joukossa on elämäänsä vähemmän tyytyväisiä ihmisiä kuin muissa so-
sioekonomisissa ryhmissä, joiden jakautuminen eri onnellisuusryhmiin 
näyttää olevan yllättävänkin samankaltainen. 

Inflaation ja työttömyyden välinen ristiriita 

Yksi makrotalouspolitiikan keskeisimmistä kysymyksistä on inflaation ja 
työttömyyden välinen suhde. Taustalla on ajatus siitä, että alhainen työt-
tömyys luo paineita inflaation kiihtymiseen. Talouspolitiikassa voidaan 
painottaa joko työttömyystavoitetta tai inflaatiotavoitetta. Kuuluisassa 
Okunin kurjuusindeksissä22 työttömyys ja inflaatio summataan yhteen. 
Alhaista Okunin indeksiä pidetään hyvänä. Se voidaan saavuttaa joko 
suotuisalla työttömyyden ja inflaation kombinaatiolla tai sitten painamalla 
jompaakumpaa komponenteista alas. Indeksissä sekä työttömyys että 
inflaatio saavat saman painon. Tämä toimisi hyvinvoinnin kannalta hyvin, 
jos ihmiset kokisivat työttömyyden ja inflaation alenemisen yhdellä pro-
senttiyksiköllä yhtä hyvinä. Onnellisuustutkimukset osoittavat että yhden 
prosenttiyksikön lisäys työttömyydessä kompensoituu vasta, jos inflaatio 
vähenee 1,7 prosenttiyksikköä. Tieto perustuu tutkimukseen kahdesta-
toista Euroopan maasta vuosilta 1975–91 (Di Tella, MacCulloch - Oswald, 
2001).

Inflaation ja työttömyyden välillä on siis todettu olevan ”vaihtosuhde” (tra-
de-off). Samankaltainen vaihtosuhde on myös reaalitulojen ja työttömyy-
den välillä. Yksi työttömyyskorvausten perustehan on se, että korvauksen 
tuomalla tulolla voidaan kompensoida työn menetystä. Edellä siteeratut 
eurooppalaisista maista tehdyt tutkimukset viittaavat kuitenkin siihen, ettei 
siirtyminen alhaisimmasta tuloneljänneksestä ylimpään tuloneljännekseen 
riitä korvaamaan työttömäksi joutumista. Tämä viittaa puolestaan siihen, 
että työttömyyteen liittyy merkittäviä ei-rahamääräisiä kustannuksia eli 
henkilökohtaisen menetyksen tunteita. 

Talouden instituutiot ja hyvinvointi 

On myös indikaatioita siitä, että sellaiset yhteiskunnalliset rakenteelliset 
tekijät, kuten demokratian aste ja instituutioiden toimivuus vaikuttavat on-
nellisuuteen. Hyvä hallinto sekä julkisessa sektorissa että yrityksissä kuin 
myös korkea sosiaalisen pääoman taso vaikuttavat tutkimusten mukaan 
myönteisesti yksilön kokemaan onnellisuuteen.

49 maata koskeva tutkimusaineisto viittaa siihen, että julkisen sektorin 
tilivelvollisuuden, tehokkuuden ja talouden vakauden kasvu lisäävät mer-
kittävästi yleistä hyvinvointia. Samaan suuntaan vaikuttavat myös lain 

                                             
22 Tätä kurjuusindeksiä kutsutaan keksijänsä Arthur Okunin mukaan Okunin indeksiksi. 
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noudattaminen ja korruption vähäisyys. (Frey – Stutzer, 2002). Instituuti-
oiden vaikutusta pidetään jopa suurempana kuin tuottavuuden ja talous-
kasvun kautta tulevia vaikutuksia (Helliwell, 2001). Sosiaalista pääomaa 
koskevassa tutkimuksessa on myös esitetty hypoteesi siitä, että korkea 
sosiaalinen pääoma vaikuttaa suoraan kansalaisten hyvinvointiin. 

Tutkimustulokset osoittavat ensinnäkin sen, että myös onnellisuustutki-
muksen näkökulmasta viimeaikainen kiinnostus sekä hyvään hallintota-
paan että sosiaalisen pääoman tutkimiseen on perusteltua. Toiseksi: Ei 
ole lainkaan ihme, että mm. protestit huonosti hoidettuja irtisanomisia 
vastaan ovat olleet ankaria. 

Arviointia ja johtopäätöksiä 

Mitä johtopäätöksiä uusista tutkimustuloksista olisi tehtävissä? 

Subjektiivisen onnellisuuskäsitteen hyväksikäyttö on tuonut uusia näkö-
kohtia talousteoriaan ja taloustieteelliseen tutkimukseen, mutta sen vaiku-
tukset ulottuvat myös käytännön talouspoliittiseen ajatteluun. 

Tutkimustulosten sanoma näyttää selvältä. Työttömyyden vaikutus hyvin-
vointiin on merkittävä. Voidaan kysyä, onko työttömyysongelma saanut 
hyvinvointipolitiikassa riittävästi huomiota osakseen. Työttömyys näyttää 
yksittäisenä tekijänä voimakkaimmin vaikuttavan elämiseen liittyvään tyy-
tyväisyyteen.

Onnellisuustutkimuksen tulokset nostavat esille merkittävän ja vaikean 
talouspoliittisen ongelman. Talouden tehokkuuden nimissä on vaadittu 
työmarkkinoilta suurempaa joustavuutta. Tämä voi tarkoittaa mm. hei-
kompaa irtisanomissuojaa. Toisaalta on väitetty, että globalisaation seu-
rauksena työsuhteiden epätyypillisyys ja epävarmuus ovat lisääntyneet. 
Mikäli uusien työpaikkojen syntyminen ei samanaikaisesti lisäänny, seu-
rauksena on yleinen työmarkkinoiden toimintaan kohdistuvan epävar-
muuden kasvu. Kun irtisanomisiin ja työttömäksi joutumiseen liittyy suuria 
hyvinvointitappioita, yhteiskunnan hyvinvointi saattaisi laskea taloudelli-
sesta kasvusta huolimatta. Jos joustavuuden lisäys tapahtuu pääsääntöi-
sesti pakkosopeutuksen kautta, yhteiskunnan hyvinvointitappiot uhkaavat 
kasvaa. Tulee entistä tärkeämmäksi pohtia, miten yhdistää tehokkuuden 
näkökulmasta välttämätön joustavuus taloudellisen turvallisuuden ja hen-
kilökohtaisen pätemisen tarpeen edellyttämään perusvakauteen. 

Myös perinteinen näkemys työttömyyskorvausten roolista voi kaivata tar-
kistamista. Jos työttömyys aiheuttaa suuren hyvinvointitappion, niin työt-
tömyyskorvaus ei välttämättä riitä kompensoimaan sitä siinä määrin kuin 
aikaisemmin on kenties ajateltu. Korkea työttömyyskorvaus ei siten olisi 
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niin olennainen työllistymistä hidastava tekijä kuin ehkä on saatettu aikai-
semmin ajatella. Tulokset tässä suhteessa eivät kuitenkaan ole täysin yk-
siselitteisiä. Työttömien joukko ei ole homogeeninen. Työn etsimisen ak-
tiivisuustaso vaihtelee yksilöstä toiseen. 

Työttömyyteen liittyvä tarpeettomuuden tunne ja stigma ovat ilmeisen 
keskeisiä henkilökohtaista hyvinvointia vähentäviä tekijöitä. Tällöin olisi 
tärkeätä, että työvoimapolitiikalla voidaan vaikuttaa juuri näihin keskeisiin 
taustatekijöihin. Tämä korostaa erityisesti aktiivisen työvoimapolitiikan ja 
koulutuksen roolia. Myös perinteinen suora työpaikkojen luominen, jossa 
työttömille pyritään järjestämään työtä, näyttää näiden tutkimustulosten 
valossa hyvältä politiikalta. Sellaiset toimenpiteet, jotka jouduttavat työ-
paikan saantia, tuottavat tällöin paremman hyvinvointituloksen kuin se, 
että elämä jatkuu työttömyyskorvauksen varassa. Tämä nostaa esille 
työttömien aktivointipolitiikan tärkeyden. 

Tutkimus antaa myös aineksia matalaa tulotasoa ja köyhyyttä koskevaan 
talouspolitiikkaan. Ne osoittavat muun muassa millaista tulokompensaa-
tiota tarvitaan perhekoon kasvaessa. 

Jos taas matalatuloisuus johtuu työttömyydestä, niin uusi tutkimus osoit-
taa, että menetyksiä voidaan vain rajallisesti korvata tulokompensaatiolla. 
Tehokkaampaa politiikkaa olisi kohdistaa voimavarat suoraan ihmisten 
työllistämiseen.23

Onnellisuustutkimus tuo uusia näkökulmia sekä vero- että tulonsiirtopoli-
tiikkaan. Erityisesti tutkimus on tuonut esille sen mahdollisuuden, että 
suhteellinen tuloasema vaikuttaa onnellisuuteen enemmän kuin pelkkä 
tulotaso. Mutta tällaisen politiikan harjoittamisessa on myös otettava huo-
mioon kannustinvaikutukset ja se, missä määrin korkeammalla tulotasolla 
olevat henkilöt pystyvät välttämään veropolitiikan keinoja.

Tutkimustulokset viittaavat myös siihen, että inflaation hillitseminen on 
voinut saada hyvinvointipolitiikan näkökulmasta liian suuren painon työt-
tömyyden vähentämistavoitteeseen nähden. Työttömyydelle olisi siis 
makrotaloudellisessa tavoitteen asettelussa pantava suurempi paino sekä 
suhteessa talouskasvuun että inflaatioon kuin mitä on tähän saakka ken-
ties tapahtunut. Matemaattisesti on kysymys yhteiskunnan hyvinvointi-
funktion muuttujien eli talouspolitiikan keskeisten tavoitteiden saamasta 
painoarvosta. 

Olisiko nyt sitten käytännössä mahdollista luoda 1960-luvun talouspoliitti-
sen ajattelun maailma, jossa määriteltäisiin talouspolitiikassa maksimoita-
                                             
23 Tässä suhteessa kuitenkin Suomessa tehty kokeilu ns. kuntouttavasta työtoiminnasta on 
tuottanut pettymyksen. 
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vaksi tarkoitettu yhteiskunnan hyvinvointifunktio ja sen painot kansalaisille
kohdistuvien subjektiivisten hyvinvointimittausten perusteella? 

Vaikka hyväksyttäisiin onnellisuusfunktio yhteiskunnan hyvinvointifunkti-
oksi, niin ongelmaksi kuitenkin jää se, ettei politiikantekijällä välittämättä 
ole kiinnostusta ja kannustetta ruveta maksimoimaan tällaista funktiota. 
Onnellisuusfunktion maksimointiajatus ei siten ota huomioon politiikante-
on perustavaa laatua olevia kannustinongelmia. Mutta jos uuden tutki-
muksen tuomat tulokset koetaan uskottavina ja vakuuttavina, niin niillä voi 
tietenkin olla vaikutusta myös kansalaisten käsityksiin ja poliittiseen ajat-
teluun ja ennen kaikkea myös talouspoliittisten päätösten sisältöön. 

Seuraavaksi tulemmekin kysymykseen, onko siis työmarkkinoiden toimin-
taan liittyvä epävarmuus lisääntynyt? 

Onko turbulenssi kasvanut? Näkökulmia työmarkkinoiden dynamiik-
kaan

Työmarkkinat ovat jatkuvan muutoksen tilassa. Muutokset edellyttävät 
sopeutumista sekä yksilöiden että yritysten tasolla. Työmarkkinoiden 
muutosta voidaan tarkastella hyvin monesta eri näkökulmasta, kuten työ-
elämän ja työsuhteiden pituuden, työtehtävien vaatimustason ja sisällön 
kannalta tai laajempien koko työelämää koskevien teknologisten ja or-
ganisatoristen muutosten tai työilmapiirin suunnasta. 

Työmarkkinoiden muutokset eivät tietenkään ole mikään uusi ilmiö. Edellä 
kuvattuja muutoksia on tapahtunut aina. Kysymys onkin siitä, onko viime 
aikoina tapahtunut jotakin olennaista muutosten dynamiikassa eli onko 
muutosvauhti muuttunut? Jos tämä työmarkkinoiden dynamiikka on muut-
tunut, niin tällä on tietenkin merkitystä mm. silloin, kun arvioidaan mahdol-
lisia työmarkkinoita koskevia politiikkatoimenpiteitä. Ideaalitapauksessa 
politiikka tukisi työmarkkinoiden sopeutumista jatkuvasti muuttuvaan tilan-
teeseen.

Seuraavassa keskitymme lähinnä niihin muutoksiin, jotka liittyvät virtoihin 
työttömyyteen ja siitä ulos, työttömyyden kestoon sekä avointen työpaik-
kojen dynamiikkaan. Kysymys on siis niistä virroista, jotka ovat erityisesti 
työvoimapolitiikan ja makrotalouspolitiikan suunnittelun kannalta keskei-
siä.
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1.2 Episodi 2: Makrotason dynamiikka hyvinvointimuutosten 
takana

Näin palaammekin taas yksilötason hyvinvoinnin ja onnellisuuden tarkas-
telusta makrotasolle. Luomme katsauksen kahden keskeisen työmarkki-
noiden ilmiön, työttömyyden ja avointen työpaikkojen dynamiikkaan. 
Löytyisikö sieltä empiiristä selityspohjaa edellä eritellyille hyvinvoinnin ja 
sen kokemusten muutoksille? 

Työmarkkinoiden dynamiikalla tarkoitetaan tässä erilaisten tapahtumien, 
työmarkkinatilojen välisten muutosten tai transaktioiden tarkastelua. Lä-
hempään tarkasteluun työmarkkinoiden muutosta edustamaan valitaan 
avointen työpaikkojen dynamiikka sekä työttömyyden dynamiikka. Tässä 
esitettävää varsin alustavaa makrolähestymistapaa syvennetään kum-
mankin aiheen osalta myös erikseen tämän kirjan artikkeleissa. 

Työmarkkinoiden virtanäkökulmaa voidaan lähestyä Schettkattin (1996) 
kokoamilla havainnoilla. Niiden mukaan virrat ovat paljon suurempia kuin 
varantomuutokset näyttävät ja työpaikkojen vaihtuvuus on huomattava, 
mutta työvoiman vaihtuvuus on paljon suurempaa. Edelleen laskusuhdan-
teessa virta työllisyydestä työttömyyteen kasvaa, kuten vastakkainenkin 
virta, työmarkkinoiden tehokkuus myös paranee laskusuhdanteessa. 
Poistumavirta työttömyydestä korreloi vain heikosti tai ei ollenkaan avoin-
ten työpaikkojen ja rekrytointien kanssa. 

Työmarkkinoiden dynamiikkaan liittyvät myös väestörakennekysymykset. 
Esimerkiksi Kanadassa on havaittu, että myös pitkissä työsuhteissa ole-
vat, ikääntyneet työntekijät ovat paljon aiempaa kiinnostuneempia työn-
hausta ja on myös näyttöä siitä, että ikääntyvät työntekijät ovat kiin-
nostumassa työpaikan vaihdosta enemmän (Kuhn 2003). Tämän dyna-
miikan mahdollinen muutos olisi Suomessa tärkeä seikka. 

Yritys- tai toimipaikkatason tarkasteluissa työpaikkojen ja työntekijöiden 
bruttovirrat eli työpaikkojen synty ja häviäminen sekä rekrytoinnit ja eroa-
miset ovat keskeisiä työmarkkinoiden toimivuuden osatekijöitä. Böcker-
manin ja Malirannan (2003, 101-2) tulokset ovat yhdenmukaisia työ-
markkinoiden yhteensovitusmallien (matching–mallien) oletusten kanssa 
siinä, että korkea työntekijöiden ylimääräinen vaihtuvuus osoittaa yhteen-
sovitusprosessin intensiivisyyttä ja tuottaa alhaisen tasapainotyöttömyy-
den. Seuraavassa tarkasteltavat työttömyyden ja avointen työpaikkojen 
bruttovirrat kytkeytyvät tähän ilmiökenttään. 
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Työttömyyden dynamiikkaa 

Työttömyys voidaan jakaa kahteen komponenttiin: virtaan ja kestoon. Nii-
den tulona muodostuu myös työttömyyden keskimääräinen taso. Työttö-
myyden dynamiikkaa tarkastellaan tässä työttömyyden keskimääräisen 
tason eli varannon ja päättyneen työttömyyden keston avulla estimoituna 
sekä vertaamalla näin saatua arviota tilastoituun työttömyyden päättymi-
seen.

Kuvio 1. Työttömyyden poistumavirran estimaatioita ja havaittu poistu-
mavirta 1981-2003, jaksoa (Lähde: työministeriön ilmoitus v. 
1981-1990 ja työnvälitystilastot v. 1991 alkaen) 
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Oheisessa kuviossa esitetyt estimaatiot näyttävät toimivan kohtuullisesti 
vakaissa oloissa sekä 1980- että erityisesti 1990-luvulla, mutta 1990-
luvun alun lamavuosina estimaatio ei osu kohdalleen. Selitys tähän löytyy 
vertailtaessa työttömyyden tulo- ja poistumavirtojen volyymeja. Vuosina 
1991-1993 työttömyyksiä alkoi selvästi enemmän kuin päättyi (11-22 %), 
joten virrat eivät olleet likipitäenkään tasapainossa. 1990-luvun loppupuo-
len nopean työttömyyden laskun aikana vain vuonna 1997 virtojen volyy-
meissa oli huomionarvoinen ero, tuolloin poistumavirta oli yli 6 % 
suurempi kuin tulovirta. 

Virtojen asteita laskettaessa voidaan käyttää joko tavanomaisempaa ku-
luvan ja edellisen jakson (vuoden) keskiarvoa tai vain saman periodin lu-
kua (Ilmakunnas – Maliranta 2000, 5). Muutokset tasaantuvat käytettäes-
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sä esimerkiksi varantolukuna kahden vuoden keskiarvoa, jolloin estimaa-
tio poikkeaa havaitusta arvosta huomattavissa muutostilanteissa selvästi 
vähemmän kuin yhden vuoden lukua käytettäessä, mutta tuottaa va-
kaammalla jaksolla 1990-luvun loppupuoliskolla enemmän havaitusta ar-
vosta poikkeavia tuloksia. Virtojen ollessa epätasapainossa työmark-
kinoiden muutostilanteissa, ei estimaatio voi osua kohdalleen. Tällöin pai-
navampana argumenttina voi pitää vakaalla jaksolla suoritetun arvioinnin 
tarkkuutta.

Kuvio 2. Alkaneen työttömyyden enemmyys päättyneeseen nähden, 
erotus % alkamisvirrasta vuosina 1991-2003 (Lähde: työnvä-
litystilastot)
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Kuvio 2 ilmentää virtojen tasapainoa vuositasolla. Lamavuosia lukuun ot-
tamatta tulo- ja poistumavirtojen volyymi poikkeaa toisistaan vain muuta-
man prosenttiyksikön verran, joten niiden voidaan katsoa olevan 
likimäärin tasapainossa. Vuonna 2003 hitaan talouden kasvun oloissa 
virrat olivat varsin tarkkaan tasapainossa (tulovirta 1400 suurempi kuin 
poistuma). 
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Kuvio 3  Kaksi näkökulmaa työttömyyden kestoihin, viikkoa (Lähde: 
Työpoliittinen aikakauskirja, tilastotaulu 19)24
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Kuviossa 3 on luotu kaksi varsin erilaista näkökulmaa työttömyyden kes-
toon. Alempi käyrä on tavanomaisempi tarkastelutapa eli päättyneiden 
työttömyysjaksojen kesto viikkoina. Toinen tarkastelutapa perustuu työt-
tömiin henkilöihin ja heidän työttömyytensä odotettuun kestoon. 1980-
luvulla käyrät olivat melko lähellä toisiaan, mutta 1990-luvulla tapahtui 
huima muutos: työttömyysjaksojen kesto kasvoi hyvin maltillisesti työttö-
mäksi tulleiden henkilöiden työttömyyden keston odotteeseen nähden. 
Ero selittyy pääosin työttömyyden suuresta dynamiikasta, joka on siivottu 
pois tarkastelusta ottamalla mukaan vain työttömänä olevia eri henkilöitä. 
Tällöin samalla henkilöllä olevat eri jaksot ja siihen liittyvä dynamiikka hä-
viää pois tarkastelusta. Myös varantoluku on hieman erilainen kuin tavan-
omainen työttömyyden poikkileikkaus, henkilöiden määrä on tavallaan 
tietyn jakson toimintaa kuvaava kertymäluku, eikä yhden hetken tilanne-
kuva. Valtaosa erosta jaksotarkasteluun nähden muodostuu uusien työt-
tömyysjaksojen ja uusien työttömien henkilöiden välisen määrän suuresta 
erosta. Vuonna 2003 uusien työttömien määrä oli alimmillaan koko vuosi-
en 1981-2003 jaksolla, 18 100 uutta työtöntä henkilöä kuukaudessa. 
Enimmillään uusia työttömiä on ollut 1980-luvun alussa 29 200 henkeä 
kuukaudessa, edes lamavuosina ei päästy näin korkeisiin lukuihin, vaan 

                                             
24 Alkaneen työttömyyden kesto henkilöistä = työttömät työnhakijat kk:n aikana / (uudet työttö-
mät työnhakijat kk:n aikana x 12) x 52. Esimerkiksi vuoden 2003 luvut 311 500 / (18100 x 12) x 
52 = 74,6. 
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vuoden 1991 luku 25 800 uutta työtöntä työnhakijaa kuukaudessa oli 
huippuarvo, josta on sittemmin tultu selvästi alaspäin. 

Jaksodynamiikka kertoo kuitenkin aivan muuta: alkaneiden jaksojen huip-
puarvo vuosien 1991-2003 välillä oli runsaat 910 000 jaksoa vuonna 1999 
ja päättyneiden yli 960 000 jaksoa vuonna 1997. Kummastakin huippuar-
vosta on tultu alaspäin, mutta vain vähän: alkaneiden jaksojen volyymi on 
laskenut vain 2,1 % vuoteen 2003 ja päättyneiden 7,3 %. Kun työttömyys 
on kuitenkin laskenut vuodesta 1999 vuoteen 2003 17 % ja vuodesta 
1997 peräti 29,4 %, on muutos täytynyt tapahtua työttömyyden kesto-
komponentissa. Vuodesta 1997 päättyneen työttömyyden kesto onkin ly-
hentynyt 6 viikkoa. Koska työttömyysjaksoja alkaa edelleen hyvin 
runsaasti, on jo yhdenkin päivän lyhennys työttömyyden kestossa vaiku-
tuksiltaan merkittävä. Vuoden 2003 alkaneiden työttömyysjaksojen mää-
rällä yhden viikon keston lyhennys merkitsee noin 17 100 hengen 
varannon vähenemistä25. Ovatko työttömyyksien kestot lyhentyneet sie-
dettävälle tasolle vai edelleen äärimmäisen pitkiä, riippuu valittavasta tar-
kastelunäkökulmasta.  

Kuvio 4. Työttömyysjaksojen määrä työtöntä kohden keskimäärin vuo-
sina 1991-2003 (Lähde: työnvälitystilastot, Työpoliittinen ai-
kakauskirja, tilastotaulu 19) 
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25 Kun alkaneita työttömyysjaksoja oli 891 406, saadaan yhden viikon likimääräinen varantovai-
kutus selville jakamalla virtaluku viikkojen määrällä eli 52:lla. 
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Suhteutettaessa työttömyysjaksojen dynamiikka työttömien määrään, 
voidaan jälleen menetellä ainakin kahdella tavoin: oheisessa kuviossa on 
esitetty alkaneiden työttömyysjaksojen määrä vuoden aikana suhteessa 
uusien työttömien henkilöiden määrään ja suhteessa koko työttömänä 
olevien varantoon. Trendi on vuoden 1994 jälkeen kummassakin tarkas-
telutavassa sama eli työttömyyden dynamiikka on kasvussa. Koska va-
rannossa on myös paljon pitkillä työttömyysjaksoilla olevia henkilöitä, on 
jaksojen määrä varantoon suhteutettuna alempi kuin uusien työttömien 
määrään nähden. Mikäli työttömien työnhakijoiden määrä vuoden aikana 
lasketaan vuoden alun työttömänä olevien ja uusien työttömien summa-
na, oli esimerkiksi vuonna 2003 työttömänä 572 500 henkilöä, jolloin jak-
sojen määrä työttömänä ollutta kohden oli keskimäärin 1,6 (vrt. TM 
tilastotiedote 2004:2). 

Avointen työpaikkojen dynamiikkaa 

Työttömyyden kääntöpuoli ovat täyttämättömät avoimet työpaikat. Niihin 
liittyvää dynamiikkaa voidaan nykyisin tarkastella myös koko talouden 
avointen työpaikkojen kannalta (Tilastokeskus 2003), mutta vakiintunut 
tilastopohja liittyy julkiseen työnvälitykseen ilmoitettuihin avoimiin työpaik-
koihin. Tähän lukuun tuo oman hankaluutensa vaihteleva markkinaosuus, 
toisin sanoen sen osuuden vaihtelu avoimista työpaikoista, jotka on ilmoi-
tettu julkiseen työnvälitykseen.

Virtojen tasapaino osoittaa työpaikkavirroissa kaikkina tarkasteltavina 
vuosina uusien avointen työpaikkojen tulovirran enemmyyttä paikkojen 
täyttämisvirtaan nähden. Tämä johtuu siitä, että peruutettuja työpaikkoja 
ei lueta täytettyihin, lisäksi aivan kaikkia työpaikkoja ei koskaan saada 
täytettyä. Tämä ilmiö näkyi erityisesti 1980-luvun lopun ylikuumenneessa 
suhdannetilanteessa, jolloin työmarkkinat olivat hyvin kireät. Toinen virto-
jen epätasapainon lähde on vuoden lopulla avoimeksi ilmoitetut paikat, 
jotka täyttyvät vasta seuraavan vuoden puolella, mutta vuoden alussa 
täytettyjä paikkoja tulisi olla vastaavasti uusia enemmän. Tämän epäta-
sapainon tulisi siis tasoittua vuositasolla. 
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Kuvio 5. Uusien avoimien työpaikkojen ja täytettyjen työpaikkojen vir-
tojen tasapaino, tulovirran enemmyys täytettyjen paikkojen 
virtaan, % tulovirrasta vuosina 1981-2003 (Lähde: työnväli-
tystilastot) 
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Oheisessa kuviossa on vertailtu avointen työpaikkojen estimoitua ja mitat-
tua avoinnaolon kestoa. Varannon ja paikkojen tulovirran avulla arvioitu 
kesto näyttää olevan tasoltaan muutamia päiviä korkeampi kuin havaittu 
kesto. Suurimmat estimoinnin erot havaittuihin arvoihin nähden liittyvät 
paikkamäärien muutostilanteisiin, vuosina 1989 sekä 1996-1998 paikka-
määrien kasvu ja vuosina 1991-1992 lasku aiheuttavat yli viidenneksen 
erot estimaatiossa havaittuihin arvoihin nähden.

Työpaikkojen avoinnaolon kesto on kasvanut vuoden 1999 jälkeen jatku-
vasti ja oli vuonna 2003 tasolla, joka on ylitetty vuoden 1981 jälkeen vain 
1980-luvun lopun noususuhdanteessa.
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Kuvio 6. Avointen työpaikkojen estimoitu ja havaittu avoinnaolon kesto 
vuosina 1981-2003, päivää (Lähde: työnvälitystilastot) 
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Johtopäätöksinä työmarkkinoiden virtojen alustavasta tarkastelusta voi-
daan todeta, että tulo- ja poistumavirrat ovat erityisesti työmarkkinoiden 
muutostilanteissa huomattavan suuressa epätasapainossa. Virrat ovat 
myös hyvin herkkiä sille, miten ne määritellään eli mikä lasketaan muu-
tokseksi. Työttömyyden kokonaisdynamiikka näyttää kuitenkin kasvaneen 
1980-luvulta 1990-luvun loppupuoliskolta alkaneelle jaksolle yli kaksinker-
taiseksi. Työttömyyden aleneminen 1990-luvun lamavuosien jälkeen on 
toteutunut keskeisesti työttömyyden keston lyhenemisen kautta, sillä työt-
tömyysjaksojen määrä on pysynyt edelleen huomattavan korkealla tasol-
laan. Lamavuosien jälkeen työttömyyden keston lyhenemisen ohella 
työttömänä olevaa tai työttömäksi joutuvaa henkilöä kohden laskettu työt-
tömyysjaksojen määrä vuodessa on kasvanut. Pysyvämpi irtautuminen 
työttömyydestä on vaikeaa, vaikka yksittäisten jaksojen kesto onkin ly-
hentynyt. Tulkinnoissa on kuitenkin aihetta varovaisuuteen, koska virtoja 
voidaan laskea monin tavoin. Työmarkkinoiden turbulenssi on siis kasva-
nut ja sillä voi olla monia myönteisiä vaikutuksia työllistyvyyteen, työttö-
myyden kustannuksiin ja työmarkkinoiden kohtaannon paranemiseen, 
mutta henkilöä kohden tarkasteltuna työttömyyden kesto voi olla edelleen 
sietämättömän pitkä. Näillä seikoilla on varmasti vaikutuksensa hyvinvoin-
tiin ja siihen, kuinka yksilöt sen kokevat. 
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Teknisinä huomioina voidaan todeta, että vaikka työhallinnon tilastojärjestelmä edustaa korkeaa 
kansainvälistä tasoa (Auer – Kruppe 1996), liittyy virtojen mittaamiseen epätarkkuutta. Esimerk-
ki on työttömyysvirtojen keston ilmoittaminen viikoissa, jolloin nykyisellä virtojen tasolla pyöris-
tysvirhe voi merkitä vaikutuksena työttömyysvarannossa jopa liki 8600 hengen ”epätarkkuutta”. 
Kun esimerkiksi Työpoliittisen aikakauskirjan tilastotauluissa keskeiset varanto- ja virtaluvut on 
pyöristetty täysiin satoihin, mutta työttömyyden kestot täysiin viikkoihin, merkitsee jälkimmäisen 
pyöristyksen vaikutus siis enimmillään varantovaikutuksena pyöristystä kymmeniin tuhansiin26.
Työhallinnon työkäytännöissä voi olla myös jonkin verran vaihtelua esimerkiksi sellaisten seik-
kojen suhteen, katkaistaanko joidenkin päivien tilapäistyön takia työttömyysjakso myös tietojär-
jestelmästä, kuten tulisi menetellä, vai eikö näin tehdä. Etenkin laskevan työttömyyden oloissa 
työnhakijarekisteri mittaa jatkuvasti päivitysviiveen takia reaaliseen tilanteeseen nähden liian 
korkeaa työttömyyden tasoa, koska osa päättyneistä työttömyyksistä kirjataan rekisteriin päätty-
neeksi vasta työnhakijan jäätyä saapumatta työvoimatoimiston määräämänä ilmoittautumispäi-
vänä. Alkava työttömyys kirjautuu päättynyttä tarkemmin työnhakijarekisteriin, koska työnhaki-
jalla on myös työttömyysturvaan liittyvä intressi ilmoittautua heti työttömäksi jouduttuaan 
työvoimatoimistossa. Avointen työpaikkojen rekisteriaineistolla suoritetut analyysit osoittivat, että 
osa avoinna olleista työpaikoista oli ollut rekisterin mukaan avoinna useita vuosia, mikä indikoi, 
että osa paikoista oli jäänyt poistamatta rekisteristä. Tällaiset seikat ovat aivan tavanomaisia 
hallinnollisten rekisterien ominaisuuksia, joiden olemassaolo kannattaa kuitenkin muistaa niitä 
hyödynnettäessä. Erityisesti virta- ja kestolukuihin tällaiset tekijät vaikuttavat paljon. 
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2 Talouskasvu, työttömyys ja työpaikkojen 
syntyminen ja häviäminen 
Pekka Ilmakunnas 

2.1 Johdanto 

Talouskasvun hidastuessa parin viime vuoden aikana on myös työttö-
myyden aleneminen hiipunut eikä työllisyysaste ole noussut toivotulla ta-
valla. Talouskasvua on arveltu aiempaa vähemmän työllistäväksi, 
esimerkiksi ”Kiina-ilmiön”, tuottavuuden nousun tai talouden rakennemuu-
toksen takia. Kasvulla on suuri merkitys hyvinvointipolitiikan rahoitusmah-
dollisuuksien kannalta, sillä talouden kasvaessa verotulot kasvavat ja 
työttömyyden kustannukset alenevat samanaikaisesti. Jos kasvu ei kui-
tenkaan alenna työttömyyttä perinteiseen tapaan, eivät työttömyydestä 
aiheutuvat kustannuksetkaan alene noususuhdanteessa. Kuitenkin se, 
miten talouskasvun ja työttömyyden yhteyden luonne on muuttunut, on 
epäselvää. Missä määrin viimeaikaisessa kehityksessä on kyse vain sa-
tunnaisesta vaihtelusta säännönmukaisen yhteyden ympärillä ja missä 
määrin tämä yhteys on muuttunut taloudellisen ympäristön mukana?

Tässä kirjoituksessa tarkastellaan viimeaikaista yhteyttä tuotannon ja 
työttömyyden välillä. Kasvun työllistävyydestä on kirjoitettu Suomessakin 
viime vuosina paljon (esim. Romppanen ja Valppu, 1997, Sauramo, 1999) 
sitä käsitellään säännöllisesti VATT:n Talouden rakenteet –julkaisussa 
(Kiander et al., 2003). Tässä kirjoituksessa keskitytään erityisesti viimeis-
ten vuosien aikana tapahtuneisiin muutoksiin eikä niinkään hyvin pitkän 
aikavälin (esim. 30-40 vuotta) yhteyksiin. Lisäksi tarkastellaan sitä, mikä 
rooli työpaikkojen syntymisen ja häviämisen erilaisessa suhdanneherk-
kyydessä voi olla viime vuosien kehityksessä. Kirjoitus keskittyy tutki-
maan sitä, miten talouskasvu vaikuttaa työttömyyteen, ei niinkään sitä 
mitkä tekijät ovat taustalla tämän vaikutussuhteen muutoksissa. 

2.2 Okunin laki 

Arthur Okun esitti 1960-luvulla ajatuksen, että työttömyyden muutoksen ja 
BKT:n muutoksen välillä on tietty säännönmukaisuus. BKT:n on kasvetta-
va riittävän nopeasti, jotta työttömyys alenisi. Tämä johtuu siitä, että tuot-
tavuuden kasvun takia työllisyys ei kasva samaa vauhtia kuin tuotanto. 
Myös ylimääräisen työvoiman pitäminen laskusuhdanteen aikana, jotta se 
olisi käytettävissä kysynnän taas noustessa, saa aikaan sen, ettei työlli-
syys ala heti kasvaa tuotannon kasvaessa. Siten työttömyys ei heti alene. 
Yhteys työttömyysasteen muutoksen D(U) ja BKT:n kasvun D(BKT) välillä 
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esitetään yleensä yksinkertaisena yhtälönä  D(U) = a – bD(BKT). Tämä 
voidaan esittää myös muodossa D(U) = – b(D(BKT) – G) missä G = – a/b 
on kasvunopeus, jonka BKT:n kasvun on ylitettävä, jotta työttömyys 
alenisi ja kerroin b kertoo, miten nopeasti kasvu alentaa työttömyyttä. 

Usein Okunin lakia tarkastellaan käyttäen vuosihavaintoja suhteellisen 
pitkältä aikaväliltä. Tässä kirjoituksessa keskitytään kuitenkin suhteellisen
lyhyeen aikaperiodiin, neljännesvuosiaineistoon vuosilta 1988-2003. Tar-
koituksena on erityisesti tutkia, onko yhteys työttömyyden ja BKT:n muu-
tosten välillä pysynyt stabiilina. Koska neljännesvuosiaikasarjoissa on 
huomattavaa kausivaihtelua, mitataan työttömyysasteen ja BKT:n muu-
tokset edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. D(U) on työttömyys-
asteen muutos prosenttiyksikköinä ja D(BKT) on logaritmisen BKT:n 
muutos eli likimäärin prosenttimuutos. Kuviossa 1 on esitetty nämä muu-
tokset sekä suora, joka kuvaa niiden yhteyttä periodilla 1989-200327. Koh-
ta, jossa suora leikkaa vaaka-akselin, vastaa tilannetta, jossa BKT kasvaa 
juuri riittävästi, jotta työttömyysaste U ei muutu, eli kasvuvauhti G. Tämä 
luku on n. 2.5%, mikä vastaa suunnilleen ”oppikirjakäsitystä” Okunin lais-
ta (esim. Blanchard, 2003). Kuvioon on piirretty myös vastaava yhteys 
periodilla 1995 – 2003. Kuvion perusteella yhteys BKT:n kasvun ja työt-
tömyysasteen välillä näyttäisi muuttuneen siten, että kasvulla on aiempaa 
pienempi työttömyysastetta alentava vaikutus, sillä suora on loivempi. 

                                             
27 Yhtälö on estimoitu siten, että työttömyysasteen muutosta D(U) selitetään BKT:n muutoksella 
D(BKT) ja D(U):n yhdellä neljänneksellä viivästetyllä arvolla. Tämä saa aikaan geometrisen 
viiverakenteen, jossa myös D(BKT):n viivästetyt arvot vaikuttavat D(U):hun. Estimoitu yhtälö on 
D(U) = 0.0038 - 0.1672D(BKT) + 0.7718D(U)-1 koko periodille ja D(U) = 0.0012 - 0.1174D(BKT) 
+ 0.6165D(U)-1 vuosille 1995-2003. Kuvioon on piirretty näistä johdetut pitkän aikavälin relaatio-
ta kuvaavat yhteydet D(U) = 0.0167 – 0.7327D(lnBKT) ja vastaavasti D(U) = 0.0031 – 
0.3061D(BKT) vuosille 1995-2003. Koko periodilta estimoitu G:n arvo on 0.023 (2.3 %). 
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Kuvio 1. Työttömyyden muutoksen ja BKT:n kasvun yhteys 
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Toinen tapa tarkastella Okunin lain stabiiliutta on estimoida yhteys rekur-
siivisesti siten, että käytetään ensin havainnot periodin alkuvuosilta, esi-
merkiksi 1988-92, ja sen jälkeen lisätään yksi havainto kerrallaan ja 
estimoidaan malli aina uudestaan. Esittämättä tuloksia tässä tarkemmin, 
voidaan todeta, että BKT:n muutoksen rekursiivisesti estimoitu kerroin on 
vuosina 1995-2003 (ts. kun viimeinen käytetty havainto on näiltä vuosilta) 
negatiivinen, mutta se on itseisarvoltaan pienentynyt. Suurin muutos on 
tapahtunut 1995-1998, minkä jälkeen muutokset ovat olleet pienempiä. 
Arvio työttömyyden alenemiseen vaadittavasta kasvuvauhdista G on sa-
moin noussut, mutta vuodesta 1998 se on pysynyt 2.5 prosentin tuntu-
massa.

2.3 Työttömyyden sopeutuminen 

Okunin laki ja vastaava yhteys työllisyysasteelle ovat periaatteessa lyhy-
en aikavälin yhteyksiä, vaikka edellä onkin erotettu lyhyen ja pitkän täh-
täimen vaikutukset. Pitkällä aikavälillä ei kuitenkaan voida ajatella työt-
tömyysasteen loputtomasti muuttuvan, vaikka BKT voikin jatkuvasti kas-
vaa. Pikemminkin se työttömyysaste stabiloituu johonkin tasapainotyöt-
tömyyden arvoon, jolloin jäljelle jäävä työttömyys on rakenteellista tai 
kitkaluonteista. Sen sijaan, että tarkasteltaisiin työttömyysasteen muutok-
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sen ja BKT:n muutoksen yhteyttä, voi olla oleellisempaa tarkastella työt-
tömyysasteen tason ja BKT:n muutoksen välistä yhteyttä.28

Yksi tapa analysoida sopeutumista yli ajan on selittää työttömyysastetta 
sen omilla viivästetyillä arvoilla ja BKT:n muutosten viivästetyillä arvoilla 
ja vastaavasti BKT:n muutoksia sen omilla ja työttömyysasteen viiväste-
tyillä arvoilla. Tästä ns. VAR-mallista voidaan laskea impulssivasteet, jot-
ka kertovat muuttujan sopeutumisen yli ajan toisessa muuttujassa 
tapahtuneeseen shokkiin. Tässä analysoidaan erityisesti työttömyysas-
teen sopeutumista BKT:n shokkeihin sekä sopeutumisessa tapahtuneita 
muutoksia, kun periodia 1988-2003 verrataan laman jälkeiseen aikaan 
1995-2003 ja aivan viime vuosiin 2000-2003. 

Kuviossa 2 on esitetty työttömyysasteen 4 neljänneksen liukuvan keskiar-
von impulssivasteet BKT:n vuosimuutoksen (logaritmisen BKT:n muutos 
edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä) kasvun shokkeihin, esti-
moituna erikseen kolmelle eri periodille.29 Shokin ajatellaan tapahtuvan 
hetkellä 0 ja kuviosta nähdään sen vaikutukset työttömyyteen vuosinel-
jänneksillä 1,2,3 jne. Kymmenen periodia vastaa siten neljää vuotta. Ku-
viosta nähdään selvästi, että se, miten paljon ja kuinka nopeasti BKT:n 
kasvussa tapahtuvat shokit välittyvät työttömyysasteeseen, on muuttunut 
1990-luvun aikana. Koko periodilla, johon sisältyvät sekä 1990-luvun alun 
lamavuodet että elpymisjakso, BKT:n kasvushokeilla on ollut voimakas 
työttömyyttä alentava vaikutus, joka lisäksi kestää varsin pitkään, n. 6 
vuotta. Sen sijaan pelkästään laman jälkeiseltä ajanjaksolta estimoituna 
työttömyyden reagointi tuotannon kasvuun on hyvin pientä ja menee no-
peasti ohi. 

                                             
28 Itse asiassa testit tarkasteltavien aikasarjojen ominaisuuksille viittaavat tähän. Testattaessa 
muuttujien stationaarisuutta ns. HEGY-testillä, jossa otetaan huomioon myös aikasarjojen kausi-
luonne, saadaan tulokseksi, että työttömyysaste on stationaarinen, kun siitä otetaan 4 neljän-
neksen liukuva summa (tai liukuva keskiarvo), kun taas BKT:n logaritmista on vielä otettava 
tämän liukuvan summan differenssi, ts. sama asia kuin jos muuttujasta otetaan differenssi edel-
lisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. 
29 Impulssivasteet on laskettu tapauksessa, jossa tehdään ns. Cholesky-hajotelma mallin virhe-
termien kovarianssimatriisille impulssivasteiden laskemiseksi. Muuttujien järjestys mallissa on 
tällöin oleellinen. Malleissa on oletettu järjestykseksi D(BKT), U, ts. ajatellaan, että työttömyys-
aste on endogeenisempi kuin BKT:n muutos. Vaihtoehtoisesti malleissa tehtiin Blanchardin ja 
Quahin (1989) esittämä rajoite, että yhdellä shokilla ei ole pitkän aikavälin vaikutuksia BKT:n 
tasoon. Tällöin shokit voidaan tulkita kysyntä- ja tarjontashokeiksi. Impulssivasteiden muodot 
eivät kuitenkaan oleellisesti poikenneet tässä esitetyistä. Koska lyhyimmälle periodille esti-
moidussa mallissa ei voitu käyttää pitkää viiverakennetta, käytettiin kaikissa malleissa vertailta-
vuuden vuoksi samaa, lyhyttä viiverakennetta (vain yksi viive sekä U:sta että D(BKT):sta). Tämä 
toimi käytännössä hyvin. 
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Kuvio 2. Työttömyysasteen impulssivasteet BKT:n kasvun shokkiin 
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Impulssivasteisiin vaikuttaa tässä kuviossa myös se, miten suuria BKT:n 
kasvun shokit ovat olleet. Siten yhden keskihajonnan suuruinen shokki 
koko ajanjaksolla, joka käsittää myös 1990-luvun alun laman, on ollut 
suurempi kuin laman jälkeisellä periodilla. Siksi vaihtelu (varianssi) työt-
tömyysasteessa on hajotettu vaihteluun, joka aiheutuu muutoksista BKT:n 
kasvussa ja toisaalta vaihteluun, jotka tulevat työttömyyskehityksen 
omasta dynamiikasta (työttömyysasteshokeista). Kuviossa 3 on esitetty 
kolmelta eri periodilta estimoituna se osuus työttömyysasteen vaihteluis-
ta, joka voidaan selittää BKT:n vaihteluilla. Kuvio osoittaa selvästi, että 
kun koko ajanjaksolla 1988-2003 suurin osa työttömyysasteessa tapahtu-
vista vaihteluista selittyy BKT:n kasvun muutoksilla, laman jälkeisellä pe-
riodilla tämä osuus on selvästi alhaisempi ja aivan viime vuosina 
ainoastaan pieni osa työttömyysasteen vaihtelusta selittyy BKT:n kasvus-
sa tapahtuneilla shokeilla. 
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Kuvio 3. BKT:n kasvun vaihteluiden osuus työttömyysasteen vaihte-
luista
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2.4 Talouskasvu ja työpaikkojen syntyminen ja häviäminen 

Toisinaan Okunin lain on sanottu olevan epäsymmetrinen siten, että 
BKT:n kasvulla ja supistumisella on erilainen vaikutus työttömyyteen, ei 
pelkästään eri merkkinen, mutta myös itseisarvoltaan eri suuri (esim. 
Mayes ja Virén, 2004). Yksi selitys tälle on työpaikkojen syntymisen ja 
häviämisen mahdollinen epäsymmetrisyys. Työpaikkojen syntymisaste 
kansantaloudessa määritellään työpaikkojen kasvuksi yrityksissä, jotka 
lisäävät työvoimaansa, jaettuna koko talouden työntekijöiden lukumääräl-
lä. Työpaikkojen häviämisaste taas on työpaikkojen supistuminen yrityk-
sissä, jotka vähentävät työvoimaansa, jaettuna koko talouden työn-
tekijöiden lukumäärällä. Muutokset työpaikkojen syntymis- ja häviä-
misasteissa heijastuvat työttömyyteen, sillä osa häviävillä työpaikoilla 
olevista työntekijöistä ei ainakaan heti työllisty ja toisaalta uusille työpai-
koille palkataan osa työntekijöistä työttömyydestä.

Usein on havaittu, että työpaikkojen häviämisaste vaihtelee suhdanteissa 
jyrkemmin kuin niiden syntymisaste.30 Tämä liittyy mm. siihen, että työ-
paikkojen perustamisen kustannukset voivat olla suuremmat kuin niiden 
lopettamisen kustannukset. Talouskasvun työttömyyttä alentavan vaiku-

                                             
30 Tulokset saattavat kuitenkin vaihdella toimialan ja käytetyn aineiston mukaan (Ilmakunnas ja 
Maliranta, 2000, 2003). 
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tuksen voidaan ajatella tulevan kahta kautta. Talouden kasvaessa syntyy 
uusia työpaikkoja ja toisaalta entisten työpaikkojen häviäminen vähenee 
voimakkaasti. Nämä muutokset sitten sekä lisäävät työvoiman virtaa ulos 
työttömyydestä että supistavat virtaa työttömyyteen. Talouskasvun hiipu-
minen taas vähentää työpaikkojen syntymistä ja lisää voimakkaasti työ-
paikkojen häviämistä. Tämä epäsymmetrisyys työpaikkojen syntymisen ja 
häviämisen vaihtelussa voi siten saada aikaan erilaisen yhteyden talous-
kasvun ja työttömyyden välille nousu- ja laskusuhdanteissa. Yksi mahdol-
linen syy Okunin lain ja yleisemmin työttömyyden ja talouskasvun välisen 
yhteyden muuttumiseen saattaisi olla löydettävissä muuttuneesta yhtey-
destä talouskasvun sekä työpaikkojen syntymisen ja häviämisen välillä. 

Suomalaiset aineistot, joista työpaikkojen syntymis- ja häviämisasteita on 
laskettu, ovat vuositasoisia eivätkä siten sovellu kovin hyvin yksityiskoh-
taiseen suhdannevaihteluiden analyysiin. Eräiltä toimialoilta on kuitenkin 
saatavilla yrityskyselyjen tietoja, jotka voidaan rinnastaa työpaikkojen syn-
tymis- ja häviämisasteisiin. TT:n neljännesvuosittain tekemä suhdanneba-
rometri sisältää tiedon siitä, kuinka suuressa osassa vastaajayrityksiä 
henkilökunnan määrä on suurempi kuin edellisenä vuonna, pienempi kuin 
edellisenä vuonna tai henkilökunnan määrässä ei ole tapahtunut muutos-
ta.31 Nämä vastaukset on vielä painotettu henkilöstömäärillä. Siten POS, 
niiden yritysten (painotettu) osuus, jotka ovat lisänneet henkilökuntaansa, 
kertoo itse asiassa sen miten suuri osa teollisuuden työvoimasta on niissä 
yrityksissä, joissa on tapahtunut työpaikkojen syntymistä. Vastaavasti 
NEG, niiden yritysten (painotettu) osuus, jotka ovat vähentäneet henkilö-
kuntaansa, kertoo sen miten suuri osa työvoimasta on niissä yrityksissä, 
joissa on tapahtunut työpaikkojen häviämistä. Kuten aiemmin on perustel-
tu kirjoituksessa Ilmakunnas (2001), suhdannebarometrin lukuja voidaan 
siksi pitää approksimaationa työpaikkojen syntymis- ja häviämisasteille. 
Kysely kattaa vain teollisuuden, joten se ei kuitenkaan välttämättä anna 
kuvaa koko kansantalouden kehityksestä, varsinkin kun palvelualojen 
merkitys on viime vuosina kasvanut. 

Tuotannon kasvun vaikutusten selvittämiseksi estimoitiin neljännesvuosi-
aineistolla kolmen muuttujan VAR-malli, jossa muuttujina ovat tehdasteol-
lisuuden volyymi-indeksin logaritmin muutos D(Q) (indeksin logaritmin 
muutos edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä), sekä suhdanne-
barometrin työllisyyden muutoskysymysten ”lisääntynyt” ja ”vähentynyt” -
vastausten painotetut prosenttiosuudet, POS ja NEG. Kuviossa 4 on esi-
tetty POS- ja NEG-lukujen impulssivasteet tuotannon muutoksen shok-

                                             
31 Kyselyn ajankohta oli aiemmin vuosineljänneksen loppu, mutta 1995/4 alkaen vuosineljän-
neksen alku. Tässä on käytetty aineistoa periodilta 1990:1 – 2004:1. 
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keihin, estimoituna erikseen kolmelle eri periodille, 1990-2003, 1995-2003 
ja 2000-2003.32

Kuvio 4. Työpaikkojen lisäyksen ja vähenemisen impulssivasteet tuo-
tannon kasvun shokkiin 
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Kuviosta nähdään selvästi se, että tuotannon muutosten vaikutus sekä 
työpaikkojen syntymiseen että niiden häviämiseen on pienentynyt. Siten 
kasvun myötä tapahtuva uusien työpaikkojen lisääntyminen on ollut ai-
empaa vähäisempää eikä sitä kautta ole avautunut työpaikkoja työttömille 
entiseen tapaan. Toisaalta kasvu on myös alentanut työpaikkojen häviä-
mistä aiempaa vähemmän ja sitä kautta virta työttömyyteen ei ole alennut 
noususuhdanteessa samalla tavoin kuin ennen. Työpaikkojen syntymisen 
ja häviämisen suhdannevaihtelu näyttäisi myös tulleen aiempaa symmet-
risemmäksi. Talouskasvu ei siten viime vuosina ole johtanut suurempaan 
muutokseen työpaikkojen häviämisessä kuin niiden syntymisessä. Nämä 
ilmiöt voivat osaltaan selittää työttömyyden ja tuotannon kasvun välisessä 
yhteydessä tapahtunutta muutosta. 

Kuvioissa 5 ja 6 on esitetty tuotannon kasvun osuus POS- ja NEG-lukujen 
vaihtelusta kolmella tarkasteltavalla periodilla. Nämä kuviot vahvistavat 
sitä käsitystä, että tuotannon muutoksilla on viime vuosina ollut aiempaa 
pienempi rooli työpaikkojen syntymisessä ja häviämisessä. Myös lisään-
                                             
32 Kyseessä on Cholesky-hajotelmaan perustuvat impulssivasteet. Muuttujien järjestys mallissa 
on D(lnQ), POS, NEG. Kaikissa malleissa on paremman vertailtavuuden vuoksi käytetty samaa, 
lyhyttä viiverakennetta (vain yksi viive sekä U:sta että D(BKT):sta), joka käytännössä toimi hy-
vin. Malleissa oli mukana myös neljännesvuosidummyt. 
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tynyt symmetrisyys työpaikkojen syntymisen ja häviämisen välillä on sel-
västi nähtävissä. Kun aiemmin tuotannon vaihteluilla oli suurempi rooli 
NEG-lukujen kuin POS-lukujen vaihteluissa, on viime vuosina tuotannon 
merkitys ollut samankaltainen. 

Kuvio 5. Tuotannon kasvun vaihteluiden osuus työpaikkojen lisäysten 
vaihteluista 
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Kuvio 6. Tuotannon kasvun vaihteluiden osuus työpaikkojen vähen-
nysten vaihteluista 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

D
(Q

):
n

 o
su

u
s 

N
E

G
:n

 v
a

ih
te

lu
st

a

1990-2003 1995-2003 2000-2003

2.5 Johtopäätökset 

Se BKT:n kasvunopeus, joka vähintään tarvitaan työttömyyden alenemi-
seksi, on noussut 1990-luvun loppupuolella. Kun käytetään koko tutki-
musperiodin 1988-2003 aineisto, voidaan arvioida tämän vaadittavan 
kasvunopeuden olevan n. 2.5 %. Muutoinkin laskelmat osoittavat, että 
talouskasvun työllistävyys ja sitä kautta mahdollisuus vaikuttaa työttö-
myyden alenemiseen on viime vuosina heikentynyt. BKT:n vaihteluilla 
pystytään selittämään aiempaa pienempi osa työttömyysasteen vaihte-
luista. Vielä ei kuitenkaan voida sanoa, missä määrin tämä on pysyvä il-
miö, sillä kyseessä saattaa olla paluu normaaliin pitkän aikavälin Okunin 
”lakiin”. Osaltaanhan ilmiön taustalla on myös se seikka, että koska 1990-
luvun laman aikana tapahtui sekä tuotannossa että työllisyydessä varsin 
suuria muutoksia, on ollut helppo estimoida myös vahva yhteys tuotannon 
ja työllisyyden (ja työttömyyden) välillä. Vakaammissa oloissa muutokset 
ovat kuitenkin niin pieniä, että selkeiden yhteyksien löytäminen on vaike-
ampaa. Siten seuraava voimakkaan talouskasvun vaihe on parempi testi 
sille, miten talouskasvun työllistävyydelle on tapahtunut. 
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3 Työttömyyden välittömät kustannukset julki-
selle sektorille 
Heikki Viitamäki 

Työttömyys on paitsi henkilökohtainen tragedia myös yhteiskunnallisesti 
vaikea sosiaalinen ja taloudellinen ongelma. Taloudelliset menetykset jul-
kiselle sektorille syntyvät siitä, että työttömyysmenot lisääntyvät samalla 
kun vero- ja maksutuotot vähenevät. Kotitalouksien tulojen vähentyminen 
lisää samalla muita yhteiskunnan maksamia etuuksia, lähinnä yleistä 
asumistukea ja toimeentulotukea. Näiden välittömien vaikutusten lisäksi 
työttömyys heijastuu välillisesti eri tavoin koko kansantalouteen. 

Tässä artikkelissa tarkastellaan työttömyyden taloudellisia vaikutuksia 
julkisen talouden rahoitusasemaan. Lähtökohtana on arvioida, kuinka 
työttömyys vaikuttaa nettomääräisesti valtion, kuntien, seurakuntien sekä 
sosiaalivakuutussektorin tuloihin ja toisaalta yhteiskunnan maksamiin 
etuuksiin. Tarkastelu rajoittuu välittömiin, suhteellisen lyhytaikaisiin talou-
dellisiin vaikutuksiin, eikä niissä ole arvioitu esimerkiksi työttömyydestä 
aiheutuvia kerrannaisvaikutuksia elinkeinoelämälle, kuntien palvelujen 
tarpeen muutoksia, työvoimapoliittisten toimenpiteiden lisäkustannuksia 
tai sosiaalipoliittisiin toimenpiteisiin tarvittavia lisäkustannuksia.  

Eräs tapa arvioida työttömyyden kustannuksia on verrata esimerkkitapa-
usten avulla työssä olevien ja työttömien maksamia veroja ja maksuja se-
kä vastaavien kotitalouksien saamia etuuksia (esim. Mustonen ja 
Viitamäki 2004). Tämän artikkelin lähtökohta on pitkälti sama, mutta pyr-
kimyksenä on konkretisoida työttömyysasteen muutoksen vaikutukset jul-
kisen sektorin rahoitusasemaan empiiristä aineistoa käyttäen. Tällaisessa 
tarkastelussa työttömyys- ja työssäolojaksot tulee suhteuttaa vastaamaan 
työttömyysasteen muutosta.

Laskelmissa on tehtävä oletuksia siitä, ketkä joutuvat työttömiksi, millä 
sektorilla he työskentelevät, minkälaista palkkaa he saavat ja mitä työttö-
myysetuutta he tulevat saamaan. Siltä osin kuin valtio ja kunnat ovat 
työnantajina, julkisen sektorin työvoimakustannukset on myös otettava 
huomioon.  

Kyseessä on pitkälti aiemmin julkaistun laskelman päivitys, jossa työttö-
myysasteen oletettiin alenevan yhdellä prosenttiyksiköllä (Viitamäki 
1998). Tässä tapauksessa työttömyysasteen oletetaan nousevan yhdellä 
prosenttiyksiköllä, minkä johdosta palkkasumman muutoksen voidaan 
olettaa olevan suurempi kuin aiemmassa laskelmassa. Erilaisia lasken-
tamenetelmiä on myös testattu, jotta ennen kaikkea muiden kuin työttö-
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myysetuuksien muutokset pystyttäisiin arvioimaan luotettavasti. Päivitetty-
jä laskelmia voidaan perustella myös sillä, että palkkojen ja etuuksien ta-
sot sekä vero- ja etuuslainsäädäntö ovat vuosien kuluessa muuttuneet. 

Vaikutusarvioissa aikaperspektiivi on otettu siten huomioon, että työttö-
myysetuuksien jakauman on arvioitu muodostuvan nykyisenkaltaiseksi. 
Työttömyyden alkuvaiheessa ansioturvaa saavien henkilöiden osuus on 
yleensä suuri, mutta pienenee vähitellen vuosien kuluessa mm. enim-
mäisaikojen täyttyessä. 

Työttömyyden kustannuksista ovat Suomessa aiemmin kirjoittaneet mm. 
Hietala (1985, 1992, 1994), Repo (1998), Tiainen (1994a, 1994b, 1996, 
1997 ja 2000) sekä Virtanen (1999). Laskelmissa on arvioitu työttömyy-
den kokonaiskustannuksia käyttämällä osin erilaisia arviointimenetelmiä. 
Joissakin artikkelissa tarkastelu on kohdistunut ennen kaikkea julkiseen 
talouteen ja valtion talousarvion työllisyysvaikutuksiin. Haataja (1997) on 
tehnyt täystyöllisyyttä simuloivia laskelmia mikroaineistolla. 

3.1 Työttömyysaste ja työttömyysetuudet 

Työttömyyttä mitataan Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoima-
tutkimuksella sekä työministeriön rekisteripohjaisella työnvälitystilastolla. 
Virallinen työttömyysaste perustuu työvoimatutkimuksen käyttämiin käsit-
teisiin ja menetelmiin, jotka ovat kansainvälisesti vertailukelpoisia33.
Työnvälityksen työttömiksi rekisteröityihin työnhakijoihin liittyvät säädök-
set sen sijaan poikkeavat eri maissa eikä näin mitattu työttömyys ole kan-
sainvälisesti vertailukelpoinen. 

Työvoimatutkimuksen mukainen työttömyysaste perustuu siis haastattelu-
tutkimukseen, jossa työvoimaan kuuluvat 15-64-vuotiaat henkilöt luokitel-
laan tutkimusviikolla joko työllisiksi tai työttömiksi. Työllisiä ovat kaikki 
kokoaikaisessa, tilapäisessä tai osa-aikaisessa työssä olevat henkilöt. 
Työttömiksi puolestaan luokitellaan henkilöt, jotka mm. ovat työtä vailla, 
ovat aktiivisesti etsineet työtä viimeisen neljän viikon aikana ja ovat val-
miita vastaanottamaan työtä kahden viikon kuluessa. Elleivät nämä kes-
keiset kriteerit täyty, henkilöt jäävät työvoiman ulkopuolelle. Näiden 
työvoimatutkimuksen kriteerien mukaan työttömiksi eivät kirjaudu kaikki 
henkilöt, jotka ovat saaneet työttömyysetuutta. Syynä voi olla sairaus, las-
tenhoito, pitkäaikaistyöttömien eläkepäätöksen odottelu tms. Toisaalta 
työvoimatutkimuksen työttömiksi kirjautuu myös henkilöitä, jotka eivät saa 
työttömyysetuutta. Työvoimatutkimuksen tiedot kerätään kuukausittain 
                                             
33 Työvoimatutkimus perustuu YK:n kansainvälisen työjärjestön ILO:n suosituksiin ja EU:n tilas-
toviranomaisen Eurostatin täsmennyksiin. Työmarkkinoiden peruskäsitteistä ks. Heinonen et al, 
2004.
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haastattelemalla noin 12 000 henkilöä. Vuodessa otoskoko on noin 
140 000 henkilöä.

Vuoden keskimääräinen työttömyys lasketaan kuukausitietojen mate-
maattisena keskiarvona. Vuonna 2003 työvoimaan kuului keskimäärin 
2 600 000 henkilöä, joista 2 365 000 oli työllisiä ja 235 000 työttömiä 
(Työvoimatilasto 2003). Työttömyysaste oli siten 9,0 prosenttia34. Työlli-
sistä palkansaajia oli 2 061 000 ja yrittäjiä 304 000. Toisin sanoen jos 
työvoiman määrä pysyy ennallaan, 25 000 työllisen joutuminen työttö-
mäksi nostaisi työttömyysasteen 10,0 prosenttiin. 

Työttömille maksetaan ansiosidonnaista päivärahaa, peruspäivärahaa tai 
työmarkkinatukea. Työvoimapoliittisessa koulutuksessa oleville makse-
taan vastaavan tasoisia koulutusetuuksia ja niihin liittyviä korvauksia, 
mutta kyseisiä henkilöitä ei luokitella työttömiksi. Työmarkkinatukea mak-
setaan eräissä tapauksissa myös muille kuin työttömille. 

Työttömyysetuuksien kokonaissummat ja etuuksia saaneiden henkilöiden 
lukumäärät vuosina 1990-2003 ilmenevät taulukosta 1. Lukumääriin sisäl-
tyvät kaikki tuensaajat vuoden aikana, eli samat työttömät ovat voineet 
saada eri etuuksia. Vuonna 2003 maksettiin peruspäivärahaa 51 343 
henkilölle, työmarkkinatukea 255 437 henkilölle ja ansiosidonnaista päivä-
rahaa 287 138 henkilölle.  

Taulukko 1. Työttömyysturvaetuudet ja saajien lukumäärät (vuoden ai-
kana). Vuodet 1990-2003. 

Yhteensä

Vuosi Milj. euroa Saajat Milj. euroa Saajat Milj. euroa Saajat Milj. euroa

1990 144,6 126 051 375,3 171 284 519,9

1991 390,4 236 487 958,4 339 125 1 348,8

1992 750,8 325 894 1 832,8 489 285 2 583,6

1993 973,6 363 106 2 552,6 596 211 3 526,2

1994 863,3 280 545 219,7 123 590 2 498,4 544 420 3 581,4

1995 454,5 215 288 687,8 270 034 2 186,5 468 209 3 328,8

1996 157,9 93 634 910,6 314 922 2 179,4 468 805 3 247,9

1997 137,6 58 876 879,1 308 624 1 992,5 418 286 3 009,2

1998 101,9 50 786 919,9 322 594 1 590,7 369 798 2 612,5

1999 87,0 45 710 914,2 311 818 1 411,0 334 773 2 412,2

2000 83,2 43 330 829,4 286 581 1 306,4 296 393 2 219,0

2001 86,5 43 652 837,6 271 378 1 191,7 276 562 2 115,8

2002 98,2 46 565 902,8 263 038 1 239,8 280 813 2 240,8

2003 111,7 51 343 903,3 255 437 1 360,6 287 138 2 375,6

Peruspäiväraha Työmarkkinatuki Ansiopäiväraha

Lähteet: Kansaneläkelaitos ja Vakuutusvalvonta. 

                                             
34 100 x 235 000/2 600 000 = 9,0 %. 
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Pyrittäessä arvioimaan miten yhden prosenttiyksikön nousu työttömyys-
asteessa vaikuttaa julkisen sektorin rahoitusasemaan, virallisen työttö-
myystilaston luvut on muokattava lisääntyneiksi työttömyyspäiviksi ja 
vähentyneiksi työssäolopäiviksi. Ongelmana kuitenkin on, että kyseiset 
työttömyystilaston luvut eivät ole vertailukelpoisia työttömyyspäivien 
kanssa. Toisaalta lisääntyneet työttömyyspäivät eivät vastaa vähentyneitä 
työpäiviä. 

Työttömyysetuuksia maksettiin vuonna 2003 yhteensä 74,0 miljoonaa 
päivää35. Tilastoitua työtöntä kohti tämä vastaa keskimäärin 315 päivää 
vuodessa. Työttömyyden lisääntyessä yhdellä prosenttiyksiköllä työttö-
myyspäivien tulee siten lisääntyä noin 7,87 miljoonalla päivällä36. Toisin 
sanoen, vaikka vuodessa voi olla keskimäärin 258 työttömyyspäivää37,
tilastoitujen työttömien pitäisi olla työttömänä lähes 60 päivää enemmän. 
Työttömyyspäivien suuri määrä johtuu siitä, että työvoimatutkimuksen 
työttömiksi eivät kirjaudu kaikki työttömyysetuuksia saaneet henkilöt. 

Kansantaloudessa tehtiin yhteensä 3,95 miljardia työtuntia vuonna 2003 
(Työvoimatilasto 2003). Työllistä kohti kertyi keskimäärin 1669 vuosityö-
tuntia. Mikäli oletetaan, että palkansaajat työskentelevät keskimäärin yhtä 
paljon kuin kaikki työlliset, heidän työaikansa on yhteensä 3,44 miljardia 
työtuntia vuodessa. Olettaen edelleen, että keskimääräinen työpäivä on 8 
tuntia, työlliset palkansaajat työskentelevät yhteensä 430 miljoonaa työ-
päivää ja keskimäärin 208 päivää vuodessa. Työttömyyden lisääntyessä 
yhdellä prosenttiyksiköllä työllisten työpäivien tulisi siten vähentyä käyte-
tyillä oletuksilla 5,2 miljoonalla päivällä38.

Edellä esitetystä käy ilmi, että tilastoitua työtöntä kohti työttömyyspäiviä 
on enemmän kuin työpäiviä tilastoitua palkansaajaa kohti. Tätä voidaan 
havainnollistaa kuvittelemalla, että työttömyys poistuisi kokonaan ja tilas-
toidun 235 000 työttömän työttömyyspäivät muuttuisivat työpäiviksi. Kun 
työttömyyspäiviä on vuodessa keskimäärin 256, ne vähenisivät yhteensä 
60,2 miljoonalla päivällä39. Vaikka työttömyysprosentti olisi nolla, työttö-
myyspäiviä jäisi jäljelle lähes 14 miljoonaa päivää! Vastaavasti työttömiksi 
joutuneilla palkansaajilla olisi ollut keskimääräistä enemmän työpäiviä. 

                                             
35 Vakuutusvalvonnan Tilastotiedote työttömyysturvasta: peruspäivärahapäiviä oli 4 946, työ-
markkinatukipäiviä 37 978 ja ansiosidonnaisia päivärahapäiviä 31 101.  
36 25 000 x 315 päivää = 7,87 milj. päivää. 
37 Työttömyysetuuksia laskettaessa työttömyyspäiviä katsotaan olevan kuukaudessa keskimää-
rin 21,5, eli vuodessa 258 päivää.  
38 3,44 mrd. päivää/8 = 430 milj. päivää ja 430 milj. päivää/2 061 000 = 208 päivää. Toisaalta 
25 000 x 208 päivää= 5,2 milj. päivää. 
39 235 000 x 256 päivää = 60,2 milj. päivää. 
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3.2 Menetelmä ja laskentaperusteet 

Vaikutusarviot työttömyyden kustannuksista julkiselle sektorille on tehty 
olettaen, että työttömyysaste Suomessa nousee yhdellä prosenttiyksiköllä 
vuonna 2004. Työvoiman määrän oletetaan pysyvän vuoden 2003 tasol-
la, eikä muita rakenteellisia muutoksia yhteiskunnassa odoteta tapahtu-
van. 

Kuten todettiin, julkisen talouden rahoitusasemaa arvioitaessa työttö-
myysasteen mittaamisessa käytettyjä työttömien ja työllisten lukumääriä 
ei voida sellaisenaan käyttää. Sen sijaan on arvioitava kuinka paljon viral-
lisen tilaston mukainen työttömien lukumäärän muutos lisää todellisia 
työttömyyspäiviä ja vähentää työttömiksi joutuneiden työpäiviä. Vain näin 
voidaan arvioida työttömyys- ja muiden etuusmenojen lisääntyminen ja 
toisaalta verojen sekä veronluonteisten maksujen vähentyminen.  

Laskelmat kustannusvaikutuksista on tehty TUJA-mallilla40, jonka käyttä-
mä otosaineisto perustuu tulonjakotilaston palveluaineistoon. Palveluai-
neisto on tilastollisesti edustava otos ja riittävän suuri, jotta arviot julkisen 
sektorin kustannusvaikutuksista muodostuvat luotettaviksi. Palveluaineis-
to saatetaan koko maan tasolle antamalla otoshenkilöille tilastollisiin to-
dennäköisyyksiin perustuvat korotuskertoimet. Mallin käyttöön muokattu 
aineisto on ajantasaistettu vastaamaan vuoden 2004 tulotasoa ja väestö-
rakennetta.  

Luontevalta tuntuva menetelmä arvioida työttömyysasteen muutoksen 
vaikutuksia tällaisella simulointimallilla on painottaa otosaineiston koro-
tuskertoimia uudelleen vastaamaan ”reunaehtoina” annettuja työttömien 
sekä palkansaajien lukumääriä siten, että myös työttömyys- ja työpäivät 
vastaavat haluttuja muutoksia. Työttömyysetuuksien ja samalla muiden-
kin kotitalouksille maksettavien tulonsiirtojen voidaan olettaa painottuvan 
tällöin johdonmukaisella tavalla. Kun uudelleenpainotuksessa kaikkien 
otoshenkilöiden (kotitalouksien) korotuskertoimet muuttuvat, havaittiin kui-
tenkin, että ”asiaan liittymättömät” tulot (esim. eläkkeet ja pääomatulot) 
muuttuivat euromääräisesti yhtä paljon kuin ”asiaan liittyvät” tulot (esim. 
asumis- ja toimeentulotuki). Näin siitä huolimatta, että korotuskertoimia 
muutettiin mahdollisimman vähän reunaehtojen täyttymiseksi. Esimerkiksi 
eläketulot muuttuvat suhteellisesti hyvin vähän, mutta tässä yhteydessä 
keskeisiä ovat euromääräiset muutokset. Veronalaisten tulojen, vähen-
nysten ja verotettavan ansiotulon muutokset saattavat tällaisen muokka-

                                             
40 TUJA on Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ja valtiovarainministeriön käytössä oleva 
henkilöverotuksen ja tulonsiirtojen laskentamalli. Aineisto ja laskentaohjelmat on ajantasaistettu 
suunnittelukäyttöön soveltuvaksi. Mallin laskentaohjelmat soveltuvat sekä otosaineistolle että 
esimerkkitapauksille.
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uksen jälkeen näyttää järkeviltä, mutta eri tulojen muutosten johdosta ve-
rokertymät eivät muodostu luotettaviksi. 

Korotuskertoimia uudelleen painottamalla voidaan pyrkiä eliminoimaan 
muiden kuin työttömyyden kohdanneiden kotitalouksien tulojen vaikutuk-
set muuttamalla manuaalisesti ainoastaan muutoksen kohteeksi joutunei-
den palkansaajien ja työttömien (tai kyseisten kotitalouksien) paino-
kertoimia. Väestön ja kotitalouksien lukumäärät tulee kuitenkin pitää 
ennallaan. Samat ongelmat ilmenivät kuitenkin tälläkin menetelmällä. Si-
nänsä käyttökelpoinen uudelleenpainotus ei siten osoittautunut sopivaksi 
tällaisessa laskentasovelluksessa. 

Esitettävät vaikutusarviot on tehty siten, että otosaineistosta on valittu sa-
tunnaisesti työttömiksi joutuvat henkilöt ja muutettu heidän palkkansa pe-
ruspäivärahaksi, työmarkkinatueksi ja kuukausipalkan perusteella laske-
tuksi ansiosidonnaiseksi päivärahaksi41. Työttömyyspäivät valittiin etuuk-
sittain vuoden 2003 tuensaajien mukaisessa suhteessa, eli työmark-
kinatukipäiviä muodostui kaikista noin puolet ja ansiosidonnaisia päivä-
rahapäiviä lähes puolet. Loput olivat peruspäivärahapäiviä. Siltä osin kuin 
”työttömyyspäivät ylittivät työpäivät”, ne lisättiin kaikille työttömille. Asu-
mis- ja toimeentulotukimenoihin tehtiin vastaavat korjaukset. Viimeksi 
mainitut toimenpiteet eivät ole periaatteessa asianmukaisia, mutta ainoa 
tapa huolehtia ”ylimääräisistä päivistä”. Niiden asiallinen merkitys on kui-
tenkin hyvin vähäinen, sillä päiviä lisättiin erittäin vähän työtöntä kohti. 

Muutosten jälkeen suoritettiin simulointilaskelma, jonka tuloksia verrattiin 
alkuperäisen laskelman tuloksiin. Vertailtaviksi tulivat siten ensinnäkin 
vuoden 2004 väestöä kuvaavalle aineistolle lasketut verot ja etuudet ky-
seisen vuoden vero- ja etuusperustein sekä toisaalta vastaavat laskelmat, 
joissa työttömiä lisättiin ja palkansaajia vähennettiin. Molempien laskelmi-
en tuloksena keskimääräiset päivää kohti lasketut ansiopäivärahat, pe-
ruspäivärahat, työmarkkinatuet ja (laskennalliset) tuntipalkat olivat lähes 
samoja, ja vastaavat hyvin tilastotietoja. 

Verotus- ja etuuslaskelmissa on käytetty vuoden 2004 lainsäädännön 
mukaisia perusteita, ja kunnallis- sekä kirkollisveroprosentteina maan 
keskimääräisiä arvoja. Vähennyksistä on otettu huomioon ainoastaan ve-
rotuksessa viran puolesta tehtävät vähennykset. 

Ansiosidonnaisen päivärahan rahoituksesta huolehtii valtio perusturvaa 
vastaavalta osin, mikä oli 38,5 prosenttia työttömyyskassojen maksamista 

                                             
41 Palkansaajista on valittu vain ne, joiden (laskennallinen) kuukausipalkka on pienempi kuin 
6 000 euroa ja joilla on työkuukausia enemmän kuin kolme. 
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ansiopäivärahoista vuonna 200342. Palkansaajien vapaaehtoisten kassa-
maksujen osuus on 5,5 prosenttia ansioturvan bruttomenoista. Muilta osin 
ansioturvan rahoituksesta vastaa työttömyysvakuutusrahasto, jonne tilite-
tään työnantajien ja työntekijöiden palkkaperusteiset työttömyysvakuu-
tusmaksut. Vaikka työttömyysvakuutusrahasto ja työttömyyskassat ovat 
sosiaalivakuutusrahastoja ja siten osa julkista sektoria, yksityisen työnan-
tajan sekä palkansaajien työttömyysvakuutusmaksuja eikä palkansaajien 
vapaaehtoisia kassamaksuja ole otettu laskelmissa julkisen sektorin me-
noina huomioon. Niiltä osin ansioturvan menojen lisäys jää yksityisen 
sektorin rahoittamaksi. Muutoin lisääntyneiden ansiopäivärahamenojen 
on oletettu lisäävän samalla määrällään työttömyysturvan rahoittajien 
kustannuksia. Peruspäivärahan ja työmarkkinatuen rahoituksesta vastaa 
Kansaneläkelaitos, joten muutokset lisäävät koko määrällään valtion me-
noja. Myös asumistukimenot rahoittaa valtio.  

Toimeentulotuen kustannusten jako on laskettu sosiaali- ja terveyden-
huollon käyttökustannusten laskennallisen valtionosuuden mukaan, joka 
on 31,82 prosenttia vuonna 2004. Loppuosa kustannuksista jää kuntien 
maksettavaksi.

Sosiaalivakuutusmaksujen pienentyminen, edellä kuvattuja yksityisen 
sektorin maksuja lukuun ottamatta, on katsottu sellaisenaan julkisen sek-
torin menetykseksi riippumatta siitä, onko ne maksanut työnantaja vai 
työntekijä. Tätä voidaan perustella siten, että vastaavat etuudet (esim. 
kansaneläkkeet, sairaus- ja tapaturmakorvaukset) joudutaan maksamaan 
joka tapauksessa julkisista varoista. Myös työeläkejärjestelmän osalta 
tätä voidaan pitää perusteltuna, koska eläkejärjestelmä on suurelta osin 
ns. jakojärjestelmä, jossa työssä olevat maksavat eläkkeellä olevien eläk-
keet. Siltä osin kun järjestelmä on rahastoiva, johtopäätös ei kuitenkaan 
ole yksiselitteinen. Työnantajan sosiaalivakuutusmaksuina on käytetty 
yksityiselle sektorille vuodelle 2004 arvioitua keskimääräistä maksua, 
23,75 prosenttia. Valtiolla ja kunnilla maksut ovat jonkin verran suurem-
pia, 28,85 ja 30,35 prosenttia43.

Työnantajasektorilla on vaikutusarvioissa huomattava merkitys, sillä julki-
sen sektorin alentuneet työvoimakustannukset ovat tällaisessa laskel-
massa täysimääräisesti säästöjä. Työttömiksi joutuvien palkansaajien ole-
tettiin olevan vaihtoehtoisesti yksityisen sektorin, valtion, kuntien tai 
kaikkien näiden sektoreiden palveluksessa. Viimeksi mainitussa tapauk-

                                             
42 Sosiaali- ja terveysministeriö. 
43 Työnantajien pakollisia sosiaalivakuutusmaksuja ovat kansaneläke-, sairausvakuutus-, työ-
eläke-, työttömyys- ja tapaturmavakuutusmaksu. Lisäksi on otettu huomioon työmarkkinajärjes-
töjen kesken sovittu työntekijöiden ryhmähenkivakuutusmaksu. Yksityisen sektorin keskimää-
räinen maksu perustuu valtiovarainministeriön tietoihin. 
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sessa kyseiset henkilöt joutuivat työttömiksi nykyisten työllisten suhtees-
sa44.

Välillisten verojen tuottojen vähentyminen on arvioitu siten, että kotitalo-
uksien tuloverojen jälkeisistä nettotuloista oletetaan kohdistuvan 95 pro-
senttia kulutukseen. Välillisten verojen osuus verollisesta kulutuksesta on 
arvioitu 18 prosentiksi (Viitamäki 2003, ks. myös Kurjenoja 2003). 

3.3 Työttömyyden lisäyksen vaikutukset julkisen sektorin ra-
hoitusasemaan

Edellä esitetyin oletuksin työttömyysasteen nousu yhdellä prosenttiyksi-
köllä pienentää kansantalouden palkkasummaa 665 miljoonalla eurolla 
(taulukko 2). Mikäli palkansaajat joutuvat työttömiksi valtiolta, kunnilta ja 
yksityiseltä sektorilta niiden palveluksessa olevien työllisten suhteessa, 
työnantajan pakolliset sosiaalivakuutusmaksut pienenevät 165 miljoonaa 
euroa ja työvoimakustannukset yhteensä 830 miljoonaa euroa. Ansiosi-
donnaiset työttömyyspäivärahamenot lisääntyvät 175 miljoonalla eurolla, 
peruspäivärahamenot 5 miljoonalla eurolla ja työmarkkinatukimenot 75 
miljoonalla eurolla. Kotitalouksien veronalaiset tulot vähenevät näiden tu-
lojen erotuksena noin 410 miljoonaa euroa. 

Veronalaisten tulojen pienentyessä tulosta maksettavan progressiivisen 
tuloveron tuotto vähenee 60 miljoonaa euroa, kunnallisveron tuotto 55 
miljoonaa euroa, vakuutetun työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen
sekä sairausvakuutusmaksujen tuotto yhteensä noin 35 miljoonaa euroa. 
Työttömille kotitalouksille maksettavan yleisen asumistuen sekä perheille 
maksettavan viimesijaisen toimeentulotuen menot kasvavat arviolta yh-
teensä 45 miljoonaa euroa. Yhteisvaikutuksena kotitaloussektorin käytet-
tävissä olevat tulot vähenevät 215 miljoonaa euroa ja kulutuksen 
pienenemisestä johtuvat välilliset verot arviolta 35 miljoonaa euroa. Koti-
taloussektorin menetykset ovat siten 180 miljoonaa euroa. Vähentämällä 
työnantajan sosiaalivakuutusmaksuista yksityisen työnantajan työttö-
myysvakuutusmaksuja vastaava osuus sosiaalivakuutussektorin menetys 
on 155 miljoonaa euroa. 

Muiden etuuksien (mm. lasten kotihoidon tuen ja sairauspäivärahan) sekä 
kunnallisen päivähoitomaksun muutokset muodostuivat simulointilaskel-
massa suhteellisen vähäisiksi. 

                                             
44 Yksityisellä sektorilla on 73 prosenttia työllisistä, valtiolla 6 prosenttia ja kunnissa 21 prosent-
tia. Työvoimatutkimus 2003. 
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Julkisen sektorin kokonaismenetyksiä on selkeintä tarkastella aluksi ilman 
työvoimakustannuksia. Tämä vastaa tilannetta, jossa kaikki työttömiksi 
jäävät henkilöt työskentelevät yksityisellä sektorilla. Valtion menetykset 
ovat tällöin 270 miljoonaa euroa, joka muodostuu työttömyysetuusmeno-
jen, asumistuen ja (laskennallisen) toimeentulotuen lisäyksestä sekä val-
tion verotuottojen pienenemisestä. Työttömyys- ym. muiden etuuksien 
lisäykset ovat kokonaismenetyksestä lähes kaksi kolmasosaa ja verotuot-
tojen pieneneminen noin kolmannes. Kuntien menetykset, yhteensä 70 
miljoonaa euroa, muodostuvat toimeentulotukimenojen lisäyksestä sekä 
kunnallisveron tuoton pienentymisestä. Sosiaalivakuutussektorilta jää 
saamatta työnantajan vakuutusmaksuja sekä vakuutetun sairausvakuu-
tus- ja työeläkemaksua yhteensä 190 miljoonaa euroa. Yhteensä julkisen 
sektorin menetykset ilman työvoimakustannuksia ovat 530 miljoonaa eu-
roa.

Taulukko 2. Työttömyysasteen yhden prosenttiyksikön nousun välittö-
mät vaikutukset julkisen sektorin rahoitusasemaan. Vuosi 
2004.

Yhteensä Valtio Kunnat Sova- Yksityinen

sektori  sektori

Työvoimakustannusten säästö:  1)

Palkkatulo 665 40 140 485

Työnantajien osuudet työllisistä, % 6 21 73

Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut, % 28,85 30,35 23,75

Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut, milj. € 165 10 40 115

Työvoimakustannukset, milj. €  830 50 180 600

Menojen lisäykset: 300 175 15

Työttömän ansiopäiväraha, milj. €  2) 175 65

Työttömän peruspäiväraha, milj. € 5 5

Työmarkkinatuki, milj. € 75 75

Yleinen asumistuki, milj. € 20 20

Toimeentulotuki, milj. €  3) 25 10 15

Verojen ja maksutulojen menetykset: 185 95 55 190

Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut, milj. € 155

Progressiivinen tulovero, milj. € 60 60

Kunnallisvero, milj. € 55 55

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu, milj. € 5 5

Palkansaajan työeläkevakuutusmaksu, milj. € 30 30

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu, milj. € 2

Välilliset verot, milj. €  4) 35 35

Kotitaloussektorin menetys (ml. välilliset verot), milj. € 180

Julkisen sektorin menetys (pl. työvoimakust.), milj. € -530 -270 -70 -190

Julkisen sektorin menetys (ml. työvoimakust.), milj. € -300 -220 110 -190

Työttömiksi joutuneiden työnantajana:

Valtio (ml. työvoimakustannukset), milj. € 330 590 -70 -190

Kunnat (ml. työvoimakustannukset), milj. € 340 -270 800 -190

Yksityiset (ml. työvoimakustannukset), milj. € -530 -270 -70 -190 823

1) Työvoimakustannusten säästö on laskettu oletuksella, että työttömiksi joutuvat työskentelevät eri sek-
toreilla nykyisten työllisten suhteessa. 

2) Valtion osuus ansioturvan rahoituksesta vuonna 2003 oli 38,5 % ja työttömyyskassojen osuus 5,5 %. 
Loput on rahoitettu työnantajan ja vakuutetun työttömyysvakuutusmaksuilla.  

3) Valtionosuus sosiaali- ja terveyshuollon menoista vuonna 2004 on 38,85 %. 
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4) Välillisten verojen osuudeksi verollisesta kulutuksesta on arvioitu 18 % ja säästämisasteeksi 5 % 
(0,18*0,95* 215 milj. €=35 milj. €). 

Työttömyystilanteen heikentyessä on realistista arvioida, että työttömiksi 
joutuvat myös julkisen sektorin työntekijät. Tältä osin julkisen sektorin ko-
konaiskustannuksina tulee ottaa huomioon myös työvoimakustannusten 
säästö. Mikäli työttömyyden arvioidaan kohdistuvan nykyisin eri sektoreil-
la olevien työllisten suhteessa, valtion menetykset ovat 220 miljoonaa eu-
roa työvoimakustannusten pienentyessä 50 miljoonaa euroa. Kuntien 
rahoitusasema sen sijaan paranee 110 miljoonalla eurolla, mikä on jok-
seenkin hämmentävää. Tulos selittyy sillä, että kunnat osallistuvat huo-
mattavasti pienemmällä osuudella työttömyyden kustannuksiin kuin valtio. 
Menetykset muodostuvat lähinnä verotulojen vähentymisestä ja toimeen-
tulotukimenojen kasvusta. Valtio sen sijaan vastaa huomattavalta osin 
ansioturvan rahoituksesta ja täysimääräisesti perusturvan ja asumistuen 
rahoituksesta. Toisaalta kuntien säästyneet työvoimakustannukset ovat 
merkittävät, 180 miljoonaa euroa. On otettava huomioon, että laskelmissa 
on esitetty ainoastaan ”ensivaiheen” vaikutukset. Todellisuudessa esim. 
ostovoiman vähentymisen seurauksena paikkakunnan elinkeinotoiminta 
hiljenee ja yrittäjien sekä mahdollisesti muiden palkansaajien tulot alene-
vat. Työttömyyden lisäys siten rapauttaa veropohjaa ja lisää todennäköi-
sesti myös kuntien kustantamien palvelujen tarvetta. Toisaalta vastaavat 
työttömyyden kerrannaisvaikutukset heijastuvat myös valtiolle, eivätkä 
poista sitä epäsuhtaa, jolla työttömyyden kustannukset jaetaan valtion ja 
kuntien kesken. Tämä liittyy keskeisesti julkisen sektorin työllistämisen 
kannustimiin. Vastaavia tuloksia on saatu myös arvioitaessa siirtymistä 
työmarkkinatuelta ansiotyöhön (Mustonen & Viitamäki, 2004). 

Mikäli työttömiksi jäädään vain valtiolta, työvoimakustannusten säästö 
aiheuttaa sen, että valtio hyötyy 590 miljoonaa euroa. Jos taas työnanta-
jana ovat vain kunnat, kuntasektorin kokonaishyöty on 800 miljoonaa eu-
roa.

3.4 Yhteenveto 

Työttömyyden välittömät taloudelliset kustannukset julkiselle sektorille 
muodostuvat ennen kaikkea siitä, kenen palveluksesta työttömäksi joudu-
taan, minkälaista palkkaa heille maksetaan ja mitä etuutta he työttöminä 
tulevat saamaan. Olettaen, että työttömiksi jäädään nykyisin työnantajien 
palveluksessa olevien työllisten suhteessa, keskimääräinen palkkataso 
vastaa suunnilleen työntekijöiden keskipalkkaa ja työttömyysturvaetuuk-
sia maksetaan nykyisten etuuksien suhteessa, yhden prosenttiyksikön 
nousu työttömyysasteessa heikentää koko julkisen sektorin rahoitusase-
maa noin 300 miljoonalla eurolla vuodessa. Valtion budjettitalouteen vai-
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kutus on noin 220 miljoonaa euroa, jossa työttömyysturva- ja muiden 
etuuksien menolisäykset ovat selvästi merkittävämpiä kuin verotuottojen 
pienentyminen. Valtion työvoimakustannusten säästö on 50 miljoonaa 
euroa. Kunnat eivät vastaa miltään osin työttömyysetuuksien rahoitukses-
ta, mutta toimeentulotukimenot lisääntyvät ja kunnallisveron tuotto piene-
nee siten, että niiden vaikutus on yhteensä 70 miljoonaa euroa. 
Työvoimakustannuksista muodostuu kuitenkin säästöä 180 miljoonaa eu-
roa, ja yhteisvaikutuksena kunnallistalouden rahoitusasema paranee työt-
tömyysasteen nousun myötä noin 110 miljoonalla eurolla. Sosiaalivakuu-
tussektorin menetykset, yhteensä 190 miljoonaa euroa, ovat seurausta 
palkkaperusteisten vakuutusmaksutuottojen pienentymisestä. 

Mikäli kaikki työttömiksi joutuvat työskentelevät valtiolla, koko julkisen 
sektorin rahoitusasema paranee 330 miljoonalla eurolla ja valtion 590 mil-
joonalla eurolla. Kuntien menetykset ovat ilman työvoimakustannuksia 70 
miljoonaa euroa. Sosiaalivakuutussektorin tilanne on sama kuin edelli-
sessä vaihtoehdossa, 190 miljoonaa euroa. Jos ainoastaan kunnat ovat 
työnantajina, julkisen sektorin rahoitusasema ei juuri muutu, mutta kunti-
en rahoitusasema paranee 800 miljoonalla eurolla työvoimakustannusten 
säästöjen seurauksena. Valtion menot lisääntyvät työttömyyden kasvun 
johdosta 270 miljoonaa euroa. Vaihtoehdossa, jossa työttömäksi jäädään 
ainoastaan yksityisen työnantajan palveluksesta, julkisen sektorin rahoi-
tusasema heikkenee 530 miljoonalla eurolla, mikä muodostuu etuuksien 
lisäyksestä sekä vero- ja maksutuottojen pienentymisestä. Valtion osuus 
kokonaismenetyksestä on puolet, kuntien runsaat 10 prosenttia ja sosiaa-
livakuutussektorin runsas kolmannes. Työvoimakustannusten säästöä ei 
julkiselle sektorille tällöin synny. 

Tulokset kuvaavat välittömiä työttömyyden kustannuksia, jotka muodos-
tuvat ennen kaikkea työttömyys-, asumistuki- ja toimeentulotukimenojen 
lisäyksestä ja toisaalta vero- ja maksutuottojen pienentymisestä. Välillisiä 
työttömyyden kerrannaisvaikutuksia, mm. elinkeinotoiminnan näivettymis-
tä tai palvelujen tarpeen kasvua ei ole otettu huomioon. Ei myöskään sitä, 
mikä merkitys menetetyllä työpanoksella yhteiskunnalle on. Tarkoitukse-
na on ollut esittää työttömyyden ”ensimmäisen kertaluvun” kustannukset 
ja niiden jakaantuminen julkisen sektorin eri osa-alueille. Samalla on ha-
luttu havainnollistaa, miten julkisen sektorin rahoitusasema muuttuu työt-
tömyysasteen muuttuessa. Työttömyyden kokonaiskustannuksia arvioita-
essa valtion ja kuntien keskinäinen suhde tuskin muuttuu merkittävästi. 
Ongelmana on, että työttömyyden kustannuksista keskeisen vastuun kan-
taa valtio. Työttömyyden vähentämiseksi työllistämisen tulisi olla kunnis-
sakin taloudellisesti nykyistä kannustavampaa. 
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4 Alueellisten työmarkkinoiden eriytyminen ja 
muuttoliike
Kari Hämäläinen

4.1 Johdanto 

Taloudellinen toiminta on epätasaisesti jakautunut. Suomen kokonaistuo-
tannosta Helsingin seutukunnan osuus on nykyisellään noin kolmannes. 
Muiden suurten yliopistoseutukuntien (Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä) 
yhteenlaskettu tuotanto on hieman alle viidennes koko maan tuotannosta. 
Täten puolet Suomen arvonlisäyksestä tuotetaan viiden seutukunnan 
alueella. Toinen puolisko syntyy lopuissa noin 80 seutukunnassa. 

Alueellinen tuotantotoiminta on luontaisessa yhteydessä alueellisiin työ-
markkinoihin, joiden kehitys heijastuu väestön alueelliseen jakautumiseen 
muuttoliikkeen kautta. Lama-aikana alueellinen eriarvoisuus ei herättänyt 
kovinkaan suuria tunteita, sillä tuotannon notkahdus ja työllisyystilanteen
heikkeneminen kohdistuivat melko tasapuolisesti eri alueille. Alueellisten 
työmarkkinoiden eriytyminen kiihtyi vasta nousukauden aikana. Kehitys 
oli yhteydessä uuden talouden läpimurtoon ja sen hallitsemaan talouden 
toimintaympäristön muutokseen. Laman kiihdyttämän murroksen alla ai-
emmat säännönmukaisuudet alueiden välisissä työttömyyseroissa eivät 
enää päteneet. Kehityksen seurannaisvaikutuksena oli muuttoliikkeen 
kiihtyminen ja aiempaa voimakkaampi keskittyminen. Vielä 1980-luvulla 
julkisen sektorin kasvu jakoi muuttoliikkeen kohtuullisen tasaisesti eri alu-
eille. Näin ei kuitenkaan tapahtunut 1990-luvun vientivetoisen talouskas-
vun aikana. Nettomuutto on nykyisin positiivinen vain 10 seutukunnassa 
aiempien kymmenien seutukuntien sijasta. 

Muuttoliike ilmiönä herättää monenlaisia huolenaiheita, jotka vaihtelevat 
talouden resurssien allokaatiosta alueelliseen eriarvoisuuteen. Alueellis-
ten työmarkkinoiden kannalta muuttoliikkeen kiihtymisellä saattaa olla hy-
vinkin kauaskantoisia vaikutuksia, sillä väestön ikääntyminen kasvattaa 
muuttoliikkeen merkitystä. Työvoiman pienentyminen kiristää aluetalouk-
sien kilpailua osaavasta työvoimasta. Kehityksen uhkakuvana on aluei-
den työmarkkinoiden yhä voimakkaampi eriytyminen. Äärimmäisyyteen 
vietynä tämä johtaa yhdenvertaisen hyvinvointivaltion perusteiden mure-
nemiseen, mikäli väestökatoalueille jääneiden asukkaiden peruspalveluita 
ei kyetä järjestämään mielekkäällä tavalla. 

Aivan näin synkkää kuvaa muuttoliikkeestä ei kuitenkaan kannattane 
muodostaa. Kolikolla on nimittäin kaksi puolta. Talouskasvun yksi edelly-
tys on talouden voimavarojen tehokas kohdentuminen. Uudelleenkohden-
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tumiseen liittyy vääjäämättä tehottomiksi koettujen rakenteiden purkami-
nen. Missä mittakaavassa tämän tulisi tapahtua, onkin sitten jo aivan toi-
nen kysymys. Ulkoisvaikutusten vallitessa yksittäiset muuttajat eivät 
huomioi muuttopäätöksissään keskittymisen yhteiskunnallisia haittoja ku-
ten asumisen kallistumista, ruuhkia, kuntien päivähoito- ja muiden meno-
jen kasvua. Muuttotappioalueilla puolestaan esiintyy infrastruktuurin
vajaakäyttöä sekä palvelutarpeen ja ostovoiman pienentymistä. Kasvu-
keskusten tulomuutto tuo mukanaan pitemmän ajan lisäkasvun aineksia, 
sillä korkeasti koulutetut nuoret muuttavat muita väestöryhmiä herkem-
min. Tulomuuttajat ovat kuitenkin toisten alueiden lähtömuuttajia, joten 
muuttoliikkeen nollasummapeli heikentää väestökatoalueiden piristymis-
mahdollisuuksia. Yhteiskunnan kannalta parhaan mahdollisen muuttoliik-
keen ja keskittymisen tason (ja samalla työmarkkinoiden eriytymisen 
tason) määrittäminen tämänkaltaisessa toimintaympäristössä on käytän-
nössä mahdoton tehtävä. 

Optimaalisen aluerakenteen määrittämisen mahdottomuus ei kuitenkaan 
poista tarvetta ymmärtää alueellisten työmarkkinoiden ja keskittymisen 
välisiä yhteyksiä. Nykyisen ja tulevan aluekehityksen arviointi on varsin 
vaikeaa, jos emme tiedä muuttoliikkeen eri komponenttien taustatekijöitä 
ja niiden vaikutusten keskinäisiä kokoluokkia. Seuraava luku luo silmäyk-
sen työmarkkinoiden ja keskittymisen välistä suhdetta analysoivaan kirjal-
lisuuteen. Tämän jälkeen tarkastellaan Suomessa tapahtunutta alueel-
listen työmarkkinoiden eriytymistä ja sen syitä. Neljännessä luvussa 
tutkitaan alueellisten työmarkkinoiden ja muuttoliikkeen välisiä yhteyksiä. 
Loppusanat esitetään viidennessä luvussa. 

4.2 Työmarkkinoiden alue-erojen syistä 

Varsin yleinen tapa tarkastella työttömyyden pitkän aikavälin alue-eroja 
on käsitellä niitä joko epätasapaino- tai tasapainoilmiönä (Marston, 1985). 
Epätasapainoa korostavan näkemyksen mukaan alue-erot johtuvat tasa-
painomekanismien, kuten muuttoliikkeen ja reaalipalkkojen jouston, puut-
teellisesta toiminnasta. Jälkimmäinen näkemys puolestaan korostaa 
tasapainotyöttömyydessä esiintyviä alueellisia eroja. Tässä tapauksessa 
edes muuttoliikkeen kiihtyminen tai reaalipalkkojen lasku korkean työttö-
myyden alueilla ei välttämättä poista työttömyyden alue-eroja. 

Epätasapaino- ja tasapainonäkemykseen perustuvat mallit koskevat pit-
källä aikavälillä tapahtuvaa työttömyyden alue-erojen muodostumista. 
Niiden avulla on varsin hankala selittää viime vuosikymmenen aikana 
voimistunutta työmarkkinoiden eriytymiskehitystä. Vastaavanlaisia on-
gelmia ilmenee, mikäli pitkän aikavälin ajatuskehikoilla pyritään selvittä-
mään, miksi kaksi alun perin toisiaan vastaavaa aluetta on ajautunut 
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hyvin erilaisille kehitysurille. Alueiden kehityksen ymmärtämiseen sovel-
tuvatkin paremmin ajatuskehikot, joissa alueelliset työmarkkinat yhdisty-
vät tuotantotoiminnan sijoittumispäätöksiin. 

Ääritapauksessa alueiden erilaiset kehitysurat saattavat johtua yhden 
suurehkon yrityksen sijoittumispäätöksestä. Ajan kuluessa alueen omi-
naispiirteet muokkautuvat kyseistä yritystoimintaa tukeviksi. Tämä paran-
taa alueelle sijoittuneiden kyseisen toimialan yritysten kilpailukykyä, mikä 
puolestaan houkuttaa sinne uusia saman alan yrityksiä. Kehityksen seu-
rauksena alueiden tuotantotoiminnot ja työmarkkinat erikoistuvat (Maskell 
ym., 1998). Alueiden ominaispiirteiden muotoutuminen alueen yritystoi-
mintaa hyödyntäviksi selittää osaltaan myös sen, miksi alueiden erikois-
tuminen on havaittu hyvin pysyväksi ilmiöksi. Erikoistumisprosessin 
seurauksena alueiden sopeutuminen talouden murroksiin ei ole aivan yk-
sinkertaista. Erityisesti yksipuolisen tuotantorakenteen alueilla kasvavien 
toimialojen yritysten houkutteleminen taantuvan tuotantotoiminnan rinnal-
le on osoittautunut hankalaksi. Tämä heijastuu työttömyyden kautta suo-
raan alueellisten työmarkkinoiden eriytymiseen. 

Talouden voimavarojen keskittyminen tietyille alueille on varsin yleinen 
johtopäätös myös ns. uudessa aluetalousteoriassa (esim. Krugman 1991, 
1998 ja Fujita ym., 1999). Kehityksen keskeisenä tekijänä ovat kasvavat 
mittakaavatuotot, jolloin tuotannon lisääminen alentaa keskimääräisiä tuo-
tantokustannuksia. Yritysten sijoittuminen toisten yritysten läheisyyteen 
luo positiivisia ulkoisvaikutuksia, jotka parantavat alueen kilpailukykyä 
muihin alueisiin nähden. Tämä puolestaan tekee alueen yhä houkuttele-
vammaksi yritysten sijoittumiskohteeksi. Tuotantotoiminnan sijoittuminen 
on luonnollisessa yhteydessä työvoiman sijoittumiseen. Yritysten sijoittu-
minen alueelle kasvattaa lopputuotteiden tarjontaa ja työvoiman kysyntää. 
Työvoiman kysynnän kasvu nostaa alueen palkkatasoa, mikä houkuttaa 
alueelle työntekijöitä muilta alueilta. Väestön keskittyminen kasvattaa alu-
een ostovoimaa ja työvoiman tarjontaa, mikä houkuttaa alueelle yhä uu-
sia yrityksiä. Tuotanto ja väestö keskittyvät sitä voimakkaammin mitä 
enemmän yritykset houkuttelevat alueelle työntekijöitä ja mitä suurempia 
ovat keskittymisen tehokkuusvaikutukset. 

Alueellisten työmarkkinoiden yksilötason vaikutukset eivät rajoitu alueen 
tarjoamaan palkkatasoon. Tuotantotoiminnan ja työpaikkojen keskittymi-
sestä on myös muilla tavoin hyötyä yksittäisille yrityksille ja yksilöille. Epä-
täydellisen informaation vallitessa työnhakijat eivät tiedä kaikkia vapaana 
olevia työpaikkoja ja toisaalta työnantajat eivät tiedä kaikkia mahdollisia 
työnhakijoita. Yksittäisen toimijan kannalta ongelma lievenee työmarkki-
noiden koon ja tätä kautta työnhakijoiden ja avoinna olevien työpaikkojen 
määrän kasvaessa. Puhutaan ns. tiheistä työmarkkinoista. Tällaisille työ-
markkinoille yrityksiä houkuttaa alueen laaja työvoimavaranto, mikä ilme-
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nee selvimmin erityistaitoja vaativien työtehtävien kohdalla. Erityisosaa-
mista omaavia työntekijöitä on helpompi houkutella alueella, jossa jo on 
ko. erityisosaamista ja täten myös vastaavan alan yrityksiä. 

Toisaalta samankaltaisten yritysten keskittymä houkuttaa alueelle lisää 
niiden tarvitsemaa erityisosaamista. Yksittäisen työnhakijan näkökulmas-
ta samankaltaisten yritysten keskittymä alentaa työnhaun kustannuksia ja 
kasvattaa työnhaun onnistumismahdollisuutta. Tiheät työmarkkinat va-
kuuttavat myös töissä olevat henkilöt yrityskohtaisia häiriöitä vastaan sii-
nä mielessä, että vastaavan työpaikan löytyminen on todennäköisempää 
usean yrityksen alueella. Samalla mahdollisuus valita useasta samankal-
taisesta työpaikasta kasvattaa yksittäisen erityisosaamista hankkineen 
työntekijän neuvotteluvoimaa. 

4.3 Alueellisten työmarkkinoiden eriytyminen Suomessa 

Suomessa alueiden välisten tuotanto- ja tulotasojen samankaltaistuminen 
jatkui aina 1990-luvun alun lamaan saakka (Kangasharju, 1998). Saman-
kaltaistuminen ei kuitenkaan heijastunut alueiden välisiin työttömyyseroi-
hin, jotka eivät työvoimapiiritasolla lähentyneet toisiaan edes useamman 
vuosikymmenen aikajänteellä (Pehkonen ja Tervo, 1998). Tyypillinen ha-
vainto Suomessa ja muualla oli, että absoluuttiset työttömyyserot laajeni-
vat taantumien aikoina ja supistuivat nousukausien aikoina. 

Tilanne kuitenkin muuttui laman seurauksena. Suomen alueet eivät enää 
seuranneet aiempia säännönmukaisuuksia. Vientivetoisen elpymisen ai-
kana alueiden väliset absoluuttiset työttömyyserot jatkoivat kasvuaan 
(Böckerman, 2000). Ensimmäistä kertaa useaan vuosikymmeneen alu-
eellisten työmarkkinoiden eriytyminen jatkui myös noususuhdanteen ai-
kana. Erityisen selvästi alueiden välinen eriytymiskehitys ilmenee alue-
ryhmien työllisyyden kehityksessä, ks. kuvio 1. 

Lama-aikana työllisten määrä väheni koko maassa noin 20 prosentilla. 
Työllisyyden heikkeneminen kohdistui hyvin samankaltaisena eri seutu-
kuntaryhmiin aina pääkaupunkiseudusta harvaan asuttuun maaseutuun. 
Varsinainen eriytymiskehitys tapahtui vasta elpymisen aikakautena. Työl-
listen lukumäärä kasvoi voimakkaasti Helsingin seudulla ja muissa kas-
vukeskuksissa (Oulu, Turku, Tampere, Jyväskylä), jotka saavuttivat 
lamaa edeltäneen työllisyystason vuosituhannen loppuun mennessä. 
Muilla alueilla lamaa edeltänyt työllisyyden taso jäi kaukaisiin haaveku-
viin. Tosin maakuntakeskuksissa ja teollisuuskeskuksissa tapahtui lievää 
työllisyyden kasvua mutta maaseudulla tilanne jäi melko toivottomaksi. 
Siellä työllisten lukumäärä ei ole juurikaan kasvanut vuoden 1993 jälkeen. 
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Kuvio 1. Työlliset alueryhmittäin vuosina 1987-2002 
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1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Helsingin seutu
Muut kasvukeskukset
Muut maakuntakeskukset
Teollisuuskeskukset
Maaseudun palvelukeskukset
Harvaan asuttu maaseutu
Kaikki yhteensä

Huom: Helsingin seutu kattaa Helsingin ympäristökuntineen, Kasvukeskuksiin lukeutuvat Oulu, 
Tampere, Turku ja Jyväskylä, maakuntakeskuksiin kuuluvat 15 muuta maakuntien keskusseu-
tukuntaa, maaseudun palvelukeskuksia ovat maaseudun vahvimmat kuntakeskukset ja muut 
harvaan asututut seutukunnat kuuluvat harvaan asuttuun maaseutuun. 
Lähde: VATT (Tilastokeskus/Aluetilinpito) 

Työllisten lukumääriä seutukuntaryhmittäin tarkasteleva kuvio peittää al-
leen alueilla tapahtuneen rakennemuutoksen. Talousneuvoston (2000) 
raportti osoittaa työllisten lukumäärän laskeneen maa- ja metsätaloudes-
sa vuosina 1993-98, josta lasku on jatkunut aina näihin päiviin saakka. 
Tämä kehitys on kohdistunut voimakkaimmin maaseutumaisiin seutukun-
tiin, joissa kyseisen toimialan osuus kaikista työllisistä on suurin. Kuvion 1 
perusteella korvaavia työmahdollisuuksia on kuitenkin avautunut muilta 
toimialoilta myös maaseudulla, sillä työllisyys on pysynyt vähintään sa-
malla tasolla kaikissa seutukuntaryhmissä. 

Alueiden työmarkkinoiden kuvausta onkin syytä tarkentaa keskittymällä 
sisäisten työmarkkinoiden dynamiikkaan. Nettomääräiset työllisyyden 
muutokset koostuvat rekrytoinneista ja irtisanomisista sekä työpaikkojen 
syntymisistä ja tuhoutumisista. Nämä ns. bruttovirrat ovat huomattavasti 
suurempia kuin työllisyydessä tapahtuvat nettomuutokset. Davisin ja Hal-
tiwangerin (1999) mukaan läntisissä kansantalouksissa noin kymmenen 
prosenttia työpaikoista tuhoutuu/syntyy yhden vuoden aikana. Työntekijöi-
tä koskevat virrat ovat vielä tätäkin suurempia. Toinen tyypillinen havainto 
on, että työpaikkavirrat ovat hyvin pysyviä. Valtaosaa tuhoutuneista (syn-



66

tyneistä) työpaikoista ei avata (lopeteta) uudelleen muutaman vuoden ai-
kajänteellä. Lisäksi suuri osa näistä työpaikkavirroista syntyy suurehkois-
ta toimipaikkatasolla tapahtuvista vuosimuutoksista. 

Aineistotekijöistä johtuen työpaikka- ja työntekijävirtoja on kansainvälisis-
sä tutkimuksissa käsitelty lähinnä koko kansantalouden tasoisina suurei-
na. Poikkeuksen muodostaa Ebertsin ja Montgomeryn (1995) tutkimus, 
jossa havaittiin työpaikkojen tuhoutumisen liittyvän lähinnä suhdannevaih-
teluihin. Työpaikkojen syntymisen he havaitsivat liittyvän ensisijaisesti 
alue-eroihin. Kansainvälisistä aineistoista poiketen Suomen tilastolliset 
aineistot mahdollistavat työpaikka- ja työntekijävirtojen muodostamisen 
aina seutukuntatasolle saakka. Työpaikkavirtoja koskevista luvuista on 
kuviossa 2 esitetty työpaikkojen syntyminen ja tuhoutuminen sekä näiden 
erotuksena saatava työllisyyden kasvuaste keskimäärin vuosina 1988-
9745,46.

Työllisyyden kasvuastetta koskeva kuvio (vasen) on sopusoinnussa ai-
empien tarkasteluiden kanssa. Tarkasteluajanjaksolla työllisyys on kas-
vanut vain muutamassa seutukunnassa. Ylipäätään työllisyyskehitys on 
ollut myönteisintä rannikolla ja suurissa yliopistoseutukunnissa. Tak-
kuisinta työllisyyskehitys on puolestaan ollut Pohjois- ja Itä-Suomessa 
sekä joissakin Väli-Suomen seutukunnissa. Syyt heikkoon työllisyyskehi-
tykseen ovat kuitenkin hyvin erilaisia eri alueilla. Työpaikkojen syntymistä 
ja tuhoutumista tarkastelemalla havaitaan Itä- ja Väli-Suomen ongelmien 
juontavan ensisijaisesti alkunsa uusien työpaikkojen syntymisestä. Poh-
jois-Suomen työmarkkinaongelmat liittyvät puolestaan työpaikkojen kor-
keaan tuhoutumisasteeseen. 

Toinen merkittävä havainto on, että työpaikkojen syntymis- ja tuhoutu-
misasteet ovat voimakkaan positiivisesti korreloituneita. Sama havainto 
koskee myös työntekijävirtoja. Toisin sanoen paljon työpaikkoja luovilla 
(uusia työntekijöitä rekrytoivilla) alueilla myös tuhoutuu paljon työpaikkoja 
(irtisanotaan työntekijöitä). Tämän havainnon perusteella herääkin kysy-
mys, missä määrin alueen ominaispiirteet vaikuttavat työpaikkojen synty-

                                             
45 Työpaikkojen syntymisaste (JC = (gross) job creation rate) kertoo työpaikkojen muutoksen 
suhteessa työvoimaan työvoimaa lisänneillä toimipaikoilla. Työpaikkojen tuhoutumisaste (JD = 
(gross) job destruction rate) vastaa samaa muutosta työvoimaa vähentäneillä toimipaikoilla. 
Näiden erotuksena saadaan työllisyyden nettomuutosaste (NET=JC-JD), joka suhteuttaa työlli-
syyden nettomuutoksen toimipaikkojen työllisten lukumäärään. Vakiintuneen käytännön mukai-
sesti vuoden t virrat on suhteutettu vuosien t ja t-1 työvoiman keskiarvolla eli JC ja JD voivat 
vaihdella välillä [0, 200] ja NET välillä [-200,200] (skaalauksen hyvistä puolista ks. Davis ja Hal-
tiwanger, 1999). 
46 Työpaikkavirrat on muodostettu linkitetystä yritys-yksilö -aineistosta, joka kattaa yli 80 pro-
senttia maatalouden ulkopuolisen yksityissektorin työllisistä. Aineisto sisältää yli 1.1 miljoonaa 
työntekijää noin 100 000 toimipaikalla (Korkeamäki ja Kyyrä, 2000). Kuviota 2 varten aineistosta 
lasketut vuosittaiset työpaikka- ja työntekijävirrat on aggregoitu seutukuntatasolle. 
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miseen ja tuhoutumiseen (työntekijöiden rekrytointeihin ja irtisanomisiin) 
ja määrittävätkö samat tekijät eri bruttovirtoja. 

Työpaikka- ja työntekijävirtoja on tyypillisesti tarkasteltu suhdannetilan-
teesta riippuvina suureina (ks. Davis ja Haltiwanger, 1999). Alueiden omi-
naispiirteisiin nämä virrat on kytketty Böckermanin, Hämäläisen ja 
Malirannan (2004) tutkimuksessa. Heidän tuloksensa ovat sopusoinnussa 
koko kansantalouden tasolta saatujen tulosten kanssa, mitä tulee työ-
paikka- ja työntekijävirtojen sekä suhdannevaihteluiden väliseen yhtey-
teen. Alueellisen tuotantotoiminnan laajentuminen kiihdyttää sekä uusien 
työpaikkojen syntymistä että rekrytointeja ja vähentää alueella tapahtuvia 
työpaikkojen tuhoutumisia ja irtisanomisia. Luonnollinen seuraus tästä on 
alueen työttömyyden alentuminen. Työttömyys alenee ensisijaisesti työt-
tömyyteen suuntautuvien irtisanomisten vähentymisen kautta, sillä alueen 
tuotantotoiminnan kasvun ja työttömien joukosta tapahtuvien rekrytointien 
välillä ei ilmennyt tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. Tämä havainto antaa 
yhden lisäselityksen alueellisten työttömyyserojen pysyvyydelle. Alueen 
tuotantotoiminnan piristyminen ei välttämättä helpota alueen työttömien 
ahdinkoa, minkä seurauksena pelkkä talouskasvu ei poista alueiden väli-
siä työttömyyseroja. Tämä siis siitäkin huolimatta, että talouskasvu sattui-
si olemaan nopeampaa korkean työttömyyden alueilla. 
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Tuotannon muutokset tarjoavat vain osaselityksen alueiden erilaisille ky-
vyille luoda työpaikkoja ja rekrytoida uusia työntekijöitä. Böckermanin ym. 
(2004) tulokset ovat varsin hyvin sopusoinnussa tuotantotoiminnan keskit-
tymistä kuvaavien teorioiden kanssa. Työpaikkoja syntyy paljon kasvavilla 
alueilla, joilla palvelusektorin osuus alueen kokonaistuotannosta on suuri. 
Kasvukeskuksiin suuntautuva muuttoliike kiihdyttää työpaikkojen synty-
mistä ja uusia rekrytointeja entisestään. On syntynyt Krugmanin (1998) 
kuvailema hyvän kehityksen kehä, joka ruokkii itse itseään. Tilanne ei kui-
tenkaan ole kasvukeskusten työmarkkinoiden kannalta aivan näin ruusui-
nen. Kasvukeskuksiin suuntautuva muuttoliike kyllä piristää alueen 
elinkeinoelämää mutta kolikolla vaikuttaisi olevan kääntöpuolensa. Tulo-
muuton kiihtyminen nimittäin kiihdyttää alueella tapahtuvia irtisanomisia, 
mikä on sopusoinnussa sen näkemyksen kanssa, että tulomuuttajat syr-
jäyttävät kohdealueen työntekijöitä. 

Kasvualueiden ongelmat ovat kuitenkin pieniä verrattaessa niitä taantuvi-
en alueiden kohtaamiin haasteisiin. Työmarkkinoiden eriytymistä kiihdyt-
tää maatalouden suuri osuus alueen kokonaistuotannosta, alhainen 
tulomuutto ja alueen väestön ikääntyminen. Nämä tekijät heikentävät en-
sisijaisesti alueen kykyä luoda uusia työpaikkoja ja rekrytoida uusia työn-
tekijöitä. Työpaikkojen tuhoutumiseen ja irtisanomisiin kyseisillä alue-
tekijöillä on huomattavasti vähäisempi vaikutus. Tältä osin Böckermanin 
ym. (2004) tutkimus siis vahventaa Ebertsin ja Montgomeryn (1995) esit-
tämän näkemyksen työpaikkojen syntymisen ja aluetekijöiden välisestä 
yhteydestä. Taantuvien alueiden työmarkkinoita kuvastaa myös työpaik-
kojen syntyä ja rekrytointeja kiihdyttävien tekijöiden puuttuminen. Tästä 
syystä kyseisten alueiden toipuminen jäi heikoksi 1990-luvun loppupuolen 
nopean talouskasvun aikana. Kasvukeskusten päästessä kiinni hyvän 
kehityksen kehään alueelliset työmarkkinat eriytyivät voimakkaasti 90-
luvulla.

4.4  Alueelliset työmarkkinat ja muuttoliike 

Alueellisten työmarkkinoiden poikkeuksellinen kehitys 90-luvun nousu-
kauden aikana kasvatti alueiden välisiä eroja työttömyysasteissa. Samalla 
uuden talouden synnyttämässä murroksessa työmahdollisuudet keskittyi-
vät yhä harvemmille alueille. Uusklassisessa viitekehyksessä muuttoliiket-
tä tarkastellaan tavallisesti alueellisia työmarkkinoita sopeuttavana 
tekijänä, mikä riippuu alueen tulotasosta ja toisaalta työttömyydestä 
(esim. Mueller, 1982). Alueelliset työmarkkinat tasapainottuvat, mikäli 
muuttovirta suuntautuu korkean työttömyyden alueilta matalan työttömyy-
den alueille. Fields (1976) on kuitenkin korostanut sitä, ettei pelkkä työt-
tömyysaste riitä kuvastamaan alueellisten työmarkkinoiden tarjoamia 
työtilaisuuksia muuttoliikkeen näkökulmasta. Muuttoliike voi olla vuolasta 
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myös korkean työttömyyden alueille, jos näiden alueiden työmarkkinat 
ovat riittävän dynaamisia. 

Tästä lähtökohdasta Hämäläinen ja Böckerman (2004) tarkastelevat 
muuttoliikkeen ja alueellisten työmarkkinoiden yhteyttä huomioiden alu-
eellisten työmarkkinoiden sisäisen rakennemuutoksen. Rakennemuutosta 
kuvataan työpaikkojen ylimääräisellä vaihtuvuusasteella (EJR eli excess 
job reallocation rate) ja työntekijöiden ylimääräisellä vaihtuvuusasteella 
(CF eli churning rate) (Davis ja Haltiwanger, 1999)47. Työpaikkojen yli-
määräinen vaihtuvuusaste kuvaa alueella samanaikaisesti tapahtuvaa 
työpaikkojen syntymistä ja tuhoutumista. Se saa positiivisia arvoja, mikäli 
alueella tapahtuva työn uudelleenallokaatio ylittää nettotyöllisyydessä ta-
pahtuvan muutoksen. Jälkimmäinen suure puolestaan yhdistää alueelliset 
työntekijä- ja työpaikkavirrat toisiinsa. Työntekijöiden ylimääräinen vaihtu-
vuusaste kuvastaa sitä osaa työntekijöiden rekrytointi- ja irtisanomisvir-
roista, mitä ei tarvittaisi alueella tapahtuvaa työpaikkojen syntymistä ja 
tuhoutumista varten. Mitä suuremman arvon se saa, sitä suurempia työn-
tekijävirrat ovat suhteessa työpaikkavirtoihin. 

Teoreettisella tasolla on useita syitä, miksi alueellisten työmarkkinoiden 
dynamiikka vaikuttaa muuttoliikevirtoihin. Continin ja Revellin (1997) mu-
kaan työpaikkojen ja työntekijöiden liikkeet ovat kiinteästi yhteydessä toi-
siinsa avoimien työpaikkojen ketjujen kautta. Työntekijän rekrytointi tai 
irtisanominen laukaisee sopeutumisketjun alueen toimipaikoissa ja tätä 
kautta työllisten liikkuminen alueen toimipaikkojen välillä luo alueelle uu-
sia työmahdollisuuksia. Lazear (1998) puolestaan havaitsi nuorten ja no-
peasti kasvavien yritysten ominaispiirteen olevan, että ne sekä rekrytoivat 
että irtisanovat työntekijöitä samanaikaisesti. Nämä ovat tyypillisesti myös 
yrityksiä, jotka houkuttavat alueelle tulomuuttajia. Lisäksi Acemoglun 
(2002) tulosten perusteella työntekijöiden ylimääräinen vaihtuvuusaste on 
yhteydessä uuden teknologian käyttöönottoon, mikä on omiaan houkutte-
lemaan alueelle uusia tulomuuttajia, joilla on tarvittavat valmiudet uuden 
teknologian käyttöönottoon. 

Työmarkkinoita ei kuitenkaan voi eristää muista muuttoliikettä määrittävis-
tä tekijöistä. Oswaldin (1996) mukaan omistusasuminen on yksi tärkeim-
mistä muuttoliikettä ja työmarkkinoiden alueellista sopeutumista vai-
mentavista tekijöistä. Mahdollisia vaikutuskanavia on useampia. Omis-
tusasuminen saattaa lisätä muutosta aiheutuvia kustannuksia, jolloin 
omistusasunnon haltijoiden muuttoalttius on alhaisempi kuin muiden vä-

                                             
47 Määritelmällisesti EJR = [JC + JD] - |NET| ja CF = [WIF + WOF] – [JC + JD], missä JC ja JD 
ovat alaviitteen 1 mukaiset työpaikkojen syntymis- ja tuhoutumisasteet ja NET näiden erotus. 
WIF ja WOF ovat vastaavia työntekijävirtoja, joista ensimmäinen kertoo toimipaikalle tulleiden 
uusien työntekijöiden määrän suhteessa työvoimaan (rekrytointiaste) ja jälkimmäinen puoles-
taan toimipaikalta lähteneiden työntekijöiden määrän suhteessa työvoimaan (irtisanomisaste).  
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estöryhmien. Suomessa omistusasumisen on havaittu alentavan yksilöta-
son muuton todennäköisyyttä sekä koko väestön tasolla (Tervo, 1997) 
että työttömien joukossa (Hämäläinen, 2002). Työttömien joukossa vaiku-
tus kuitenkin osoittautui tilastollisesti merkityksettömäksi 1990-luvun puo-
livälin tienoilla. 

Myös asuntohintojen voimakas heilahtelu saattaa vähentää muuttoliikettä 
ja sitä kautta heikentää työmarkkinoiden sopeutumista. Merkittävä osa 
kotitalouksien varallisuudesta koostuu omistusasunnon markkina-arvosta. 
Muuttopäätös ja sitä seuraava omistusasunnon myynti tilanteessa, jossa 
hintataso on romahtanut aiheuttaa pääomatappiota kotitaloudelle. Tällöin 
asuntojen hintojen laskiessa omistusasujien muuttoalttiuden havaitaan 
olevan vuokralla asuvia pienempää. Aihetta on tutkittu myös empiirisin 
menetelmin. Henley (1998) on tutkinut potentiaalisten pääomatappioiden 
ja muuttoalttiuden välistä yhteyttä Isoa-Britanniaa koskevalla laajalla mik-
roaineistolla. Empiiristen tulosten perusteella omistusasujien pyrkimys 
välttää pääomatappioita asuntohintojen romahdettua vähensi muuttoaltti-
utta 1990-luvun alussa Isossa-Britanniassa ja vaikeutti alueellisten työ-
markkinoiden sopeutumista. 

Kuntatalous vaikuttaa muuttoliikkeeseen periaatteessa useiden kanavien 
kautta. Kirjallisuudessa on esitetty erilaisia näkemyksiä vaikutusten suu-
ruudesta. Esimerkiksi Shaw (1986) havaitsi aluetukien vaimentavan 
muuttoliikettä Kanadassa. Suomen kaltaisessa järjestelmässä, jossa työ-
markkinainstituutiot ovat samoja kaikilla alueilla, tulonsiirtojen rooli saat-
taa olla poikkeuksellisen keskeisessä asemassa. Näiden vaikutusta 
tutkitaan kolmella kuntataloutta kuvaavalla muuttujalla, jotka ovat kuntien 
pitkäaikaisten velkojen määrä, verotulot ja valtionavut. Valtionapujen 
mahdollinen vaikutus on erityisen mielenkiintoinen, sillä niiden määrä 
alentui tuntuvasti 1990-luvulla. Osaltaan valtionapujen alentumista kom-
pensoitiin yhteisöveron käyttöönotolla, jonka vaikutusta punnitaan verotu-
lojen avulla. 

Muita muuttoliikettä selittäviä tekijöitä ovat alueen väestön ikärakenne ja 
heikosti koulutettujen osuus väestöstä. Lukemattomissa aiemmissa tutki-
muksissa on havaittu nuorten ja korkeasti koulutettujen muuttavan kaik-
kein herkimmin (esim. Ghatak, Levine ja Price, 1996). Lisäksi muutto-
liikettä selitetään tuotantorakenteella, koska talouskasvu keskittyi 1990-
luvulla tietyille toimialoille. Erityisesti elektroniikkateollisuuden rooli kasvoi 
nopeasti 1990-luvun alun ankaran laman jälkeen. 

Hämäläisen ja Böckermanin (2004) tutkimuksessa alueellisten työmarkki-
noiden vaikutusta väestön keskittymiseen arvioitiin hyödyntämällä seutu-
kunta-aineistoa vuosilta 1988-1997, joka sisältää tietoja lähtö- ja 
tulomuutosta sekä seutukuntia kuvaavista taustamuuttujista. Suomi ja-
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kaantui tänä aikana kaikkiaan 85 seutukuntaan, jotka vastaavat melko 
hyvin työssäkäyntialueita. Aluejako on täten varsin luonteva työmarkki-
noiden ja muuttoliikkeen keskinäisten riippuvuuksien tutkimiseen erityi-
sesti, koska aiemmista tutkimuksista poiketen muuttovirtoja kuvaavat 
muuttujat on muodostettu työikäiselle, 15-59-vuotiaalle väestölle. Alueel-
listen työmarkkinoiden rakennemuutosta kuvaavat muuttujat on puoles-
taan laskettu edellä mainitusta toimipaikka-aineistosta, joka kattaa 
pääpiirteissään talouden yksityisen sektorin. Aiempaan tapaan vuosittai-
set työpaikka- ja työntekijävirrat on tutkimusta varten aggregoitu seutu-
kuntatasolle. Seutukuntia kuvaavat muut taustamuuttujat ovat peräisin 
Tilastokeskuksen tietokannoista. 

Kuvio 3 esittää muuttovirtojen alueellisen rakenteen. Ensimmäinen sil-
miinpistävä havainto on väestön keskittyminen. Työmarkkinoiden ja muut-
toliikkeen yhteydestä kertoo se, että keskittyminen on tapahtunut alueille, 
joilla työllisyyden nettomuutos oli myönteisintä (vrt. kuvio 2). Keskimää-
räinen nettomuutto on tarkasteluajanjaksolla ollut voimakkaasti positiivi-
nen ainoastaan kuudessa seutukunnassa (järjestyksessä Helsinki, 
Tampere, Oulu, Jyväskylä, Turku ja Ahvenanmaa)48. Tilanne on vaikein 
Itä- ja Pohjois-Suomessa, missä joillain alueilla muuttoliike on vähentänyt 
väestöä yli prosentin keskimääräisellä vuosivauhdilla. Kuvioista ilmenee 
myös tulo- ja lähtömuuton välinen positiivinen riippuvuus, jonka aineistos-
ta lasketuksi korrelaatiokertoimeksi saadaan niinkin suuri luku kuin 0.88. 
Erityisen suurta tulo- ja lähtömuutto on eteläisessä Suomessa ja yliopisto-
seutukunnissa. Kuvioiden perusteella väestön vähentyminen Itä- ja Poh-
jois-Suomessa ei johdu niinkään erityisen suuresta lähtömuutosta, vaan 
muita alueita alhaisemmasta tulomuutosta. 

                                             
48 Suurimman tulomuuton seutukuntia ovat Rovaniemi, Jyväskylä, Lohja, Helsinki, Joensuu ja 
Porvoo. Suurimpia lähtömuuttoseutukuntia ovat puolestaan Rovaniemi, Lohja, Pieksämäki, 
Jyväskylä, Porvoo ja Joensuu. 
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Hämäläinen ja Böckerman (2004) tutkivat muuttovirtojen ja alueellisten 
tekijöiden välistä yhteyttä moninaisin dynaamisin paneelimenetelmin. 
Taulukko 1 raportoi tulokset malleista, joissa työmarkkinoita kuvaavat te-
kijät sekä asuntojen hinnat voivat osaltaan riippua muuttoliikkeestä. Tau-
lukon ensimmäiset kolme saraketta kertovat estimoitujen kertoimien 
summat ja niiden merkitsevyydet. Seuraavissa kolmessa on puolestaan 
esitetty yhden keskihajonnan suuruisten alue-erojen pitkän aikavälin vai-
kutukset muuttovirtoihin49.

Taulukko 1. Muuttoliikettä määrittävät tekijät 

 Kertoimien summa Pitkän aikavälin vaikutus 

 NETTO TULO LÄHTÖ NETTO TULO LÄHTÖ 

Työmarkkinat       
EJR 0.03*** 0.01 -0.01 0.15* 0.03 -0.06 
CF 0.05*** 0.02 -0.03** 0.20** 0.08* -0.25 
Työttömyysaste -0.13** -0.09** 0.12*** -0.64** -0.37** 1.36* 
Tulot 0.07*** 0.05** -0.04 0.71** 0.40*** -0.76 
Tuotannon muutos 0.02 0.02** -0.003* 0.12* 0.10** -0.04 
Asuntomarkkinat       
Asuntojen hinta -0.10 -0.19*** 0.02 -0.06 -0.10*** 0.03 
Omistusasuminen, % -0.05 -0.08** -0.04 -0.26 -0.30** -0.19 
Kuntatulot       
Velat 0.06 -0.02 -0.09* 0.10 -0.03 -0.38 
Verotulot -0.14 0.07 0.13 -0.17 0.08 0.36 
Valtio-osuudet -0.07* -0.02 0.06 -0.14 -0.04 0.30 
Muut kontrollimuuttujat       
Ikä 0.02** 0.19 -0.08 0.98** 0.61 -0.64 
Koulutus -0.03*** 0.25 -0.19*** 1.23 1.03 -2.06 
Rikollisuus -0.00 -0.01 0.03 -0.11 -0.01 0.12 
Maatalous 0.01 0.01 0.01 -0.10 0.09 0.25 
Elektroniikkateollisuus 0.02*** 0.06** 0.01 0.30* 0.30*** 0.07 
Palvelu 0.01 -0.02 0.01 -0.18 -0.14* 0.08 
Julkinen 0.01 0.06* 0.01 0.23 0.28** 0.06 

Huom. EJR ja CF kuvaavat alaviitteen 3 mukaisesti työpaikkojen ylimääräinen vaihtuvuusastetta 
ja työntekijöiden ylimääräistä vaihtuvuusastetta. *** (**,*) = estimoitu parametri on tilastollisesti 
merkitsevä 1 (5, 10) prosentin merkitsevyystasolla. Kertoimien summan kohdalla merkitsevyys-
testi perustuu WALDin testiin, jossa testataan kertoimien yhteismerkitsevyyttä. Pitkän aikavälin 
kertoimien asymptoottiset keskivirheet on laskettu kaavalla J’VJ, missä J vastaa pitkän aikavä-
lin kertoimien Jakobanian matriisia ja V on parametrien estimoitu kovarianssimatriisi. 

Työmarkkinatekijöitä koskevat tulokset osoittavat muuttoliikkeen tasapai-
nottavan alueellisia työmarkkinoita. Tulomuutto kohdentuu korkean tulo-
tason ja nopean talouskasvun alueille. Lähtömuutto puolestaan tapahtuu 
korkean työttömyyden alueilta. Tulosten perusteella yhden keskihajonnan 
ero alueiden työttömyysasteissa (8 prosenttiyksikköä) kasvattaa alueen 

                                             
49 Mallit on estimoitu GMM-menetelmällä (ks. Arellano ja Bond, 1991 sekä Blundell ja Bond, 
1998).Kaikki estimoidut mallit läpäisevät normaalit diagnostiset testit koskien instrumenttien 
sopivuutta ja autokorrelaatiota. Spesifikaatiotestien tulokset ja useita muita mallispesifikaatioita 
on raportoitu Hämäläisen ja Böckermanin (2004) tutkimuksessa. 
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lähtömuuttoa yli yhdellä prosenttiyksiköllä, kun muut lähtömuuttoon vai-
kuttavat tekijät on vakioitu. Dynaamiset työmarkkinat auttavat hillitsemään 
lähtömuuttoa heikon työllisyyskehityksen alueilta, mutta niiden vaikutus ei 
kuitenkaan riitä kumoamaan työttömyyden työntövaikutusta. Yhden kes-
kihajonnan muutos työntekijöiden ja työpaikkojen vaihtuvuuden suhteella 
mitatussa alueen työmahdollisuuksissa (CF) alentaa lähtömuuttoa aino-
astaan 0.25 prosenttiyksiköllä. 

Asuntomarkkinat muodostavat yhden esteen muuttoliikkeelle. Erityisen 
mielenkiintoista on havaita, että suomalaiset asuntomarkkinat hillitsevät 
muuttoliikettä ensisijassa tulomuuton kautta. Sekä korkea hintataso että 
omistusasumisen yleisyys alentavat alueelle kohdentuvaa tulomuuttoa. 
Lähtömuuttoon asuntomarkkinat eivät juuri vaikuta. Asuntomarkkinoita 
koskevat tulokset ovat yhteneväisiä Oswaldin (1996) havaintojen kanssa, 
joiden mukaan omistusasumisen yleisyys on yhteydessä korkeaan alueel-
liseen työttömyyteen. Selitys tälle havainnolle on kuitenkin päinvastainen. 
Taulukon 1 tulosten perusteella pääasiallinen syy heikompaan sopeutu-
miseen on vuokra-asuntojen puute mahdollisilla tulomuuttoalueilla – ei 
niinkään omistusasunnossa asuvien työttömien erityisen alhainen muut-
toalttius.

Asuntomarkkinoiden muuttoliikettä hillitsevä vaikutus ei kuitenkaan riitä 
kumoamaan työmarkkinoilta syntyviä lähtömuuttopaineita. Keskihajontoi-
hin perustuvat tulomuuttovaikutukset ovat asuntojen hintojen kohdalla  
-0.1 ja omistusasumisen kohdalla -0.3 prosenttiyksikköä. Nämä luvut jää-
vät kauas työttömyyden lähtömuuttovaikutuksista erityisesti, koska korke-
at asuntojen hinnat ja omistusasumisen yleisyys eivät välttämättä koh-
dennu samoille alueille. Kun vielä huomioidaan alueen tulotason vaikutus 
tulomuuttoon, työmarkkinoita ja asuntomarkkinoita koskevat tulokset ovat 
varsin hyvin sopusoinnussa havaitun keskittymiskehityksen kanssa. 

Asuntomarkkinoita voimakkaampi muuttoliikettä hillitsevä tekijä on lähtö-
muuttoalueiden väestön alhainen koulutustaso. Havainto ei ole sinällään 
yllättävä, koska koulutettujen muuttoalttiuden on havaittu olevan muita 
suurempaa lähes kaikissa aiemmissa tutkimuksissa. Yllättävämpää on 
kuitenkin koulutusmuuttujan pitkän aikavälin estimaatin saama arvo, sillä 
alhaisen koulutuksen vaikutus on samaa suuruusluokkaa kuin korkean 
työttömyyden. Tämä kuvastaa muuttoliikkeen valikoivaa luonnetta, jonka 
seurauksena lähtömuuttoalueiden tulevan kehityksen mahdollisuudet 
heikkenevät. Paremmin koulutetut jättävät korkean työttömyyden alueet 
alhaisen koulutuksen ihmisten jäädessä paikalleen. 

Ennakkokäsityksistä poiketen kuntataloutta koskevat muuttujat eivät juuri 
vaikuta seutukuntien välisiin muuttovirtoihin. Kertoimet eivät ole kovin-
kaan merkitseviä ja lisäksi niiden havaittiin vaihtelevan eri mallien välillä, 
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joten yksiselitteisiä johtopäätöksiä kertoimista ei kannata tehdä. Havain-
non perusteella työssäkäyntialueiden väliset muuttovirrat määräytyvät en-
sisijaisesti työmarkkinoiden, asuntomarkkinoiden ja demografisten teki-
jöiden kautta. Kuntatason tekijät voivat olla huomattavasti merkittävämpiä 
työssäkäyntialueiden sisällä tapahtuvan sijoittumispäätöksen kannalta. 

4.5 Lopuksi 

Alueellisten työmarkkinoiden kehitys poikkesi totutusta 1990-luvun mullis-
tuksissa. Laman kiihdyttämä uuden talouden esiinmarssi toi mukanaan 
aiempaa keskittävämmän kehityksen. Vasten aiempia säännönmukai-
suuksia alueiden työttömyysasteissa esiintyvät erot levenivät entisestään 
vientivetoisen noususuhdanteen aikana. Työmarkkinat eriytyivät alueiden 
välillä ja osittain myös alueiden sisällä. Tutkimustulosten perusteella taan-
tuvilla alueilla esiintyi vähäisesti työpaikkojen syntyä ja uusien työntekijöi-
den rekrytointia kiihdyttäviä aluetekijöitä. Kasvualueille puolestaan syntyi 
hyvän kehityksen kehä, joka tuotantotoiminnan ja työvoiman keskittymi-
sen kautta voimisti itseään. Tuotannon kasvu vähensi kuitenkin ensisijai-
sesti työttömyyteen suuntautuvia irtisanomisia eikä niinkään lisännyt 
työttömyydestä tapahtuvia rekrytointeja. Samanaikaisesti kasvukeskuksiin 
suuntautunut muuttoliike heikensi alueen työttömien työmahdollisuuksia.
Täten kasvukeskuksiinkin syntyi sitkeä työttömyysongelma. 

Työikäisen väestön muuttoliike riippuu tulosten valossa erityisen voimak-
kaasti alueiden työmarkkinoilla vallitsevista eroista, joten työmarkkinoiden 
eriytyminen kiihdytti väestön keskittymistä. Korkea alueellinen työttömyys 
kasvattaa merkittävästi työikäisen väestön poismuuttoa. Alueellisilta työ-
markkinoilta, joissa työpaikkojen ja työntekijöiden vaihtuvuus on suurta, 
lähtömuutto on kuitenkin vähäisempää. Tämä työmarkkinoiden dynaami-
suus ei kuitenkaan riitä kumoamaan korkean työttömyyden aiheuttamaa 
muuttopainetta. Tulomuutto on puolestaan vilkasta alueilla, joita luonneh-
tivat korkea tulotaso ja nopea talouskasvu. Näiden havaintojen perusteel-
la muuttoliike auttaa tasapainottamaan alueellisia työmarkkinoita. Samalla 
kuitenkin 1990-luvulla tapahtunut työmarkkinoiden eriytyminen on kiihdyt-
tänyt väestön keskittymistä. 

Asuntomarkkinoilla ja demografisilla tekijöillä on muuttoliikettä vaimentava 
vaikutus. Tulomuutto on vähäisempää korkean hintatason alueille, kun 
muut muuttovirtoihin vaikuttavat tekijät on huomioitu. Vuokra-asuntojen 
vähäisyydellä on samankaltainen vaikutus tulomuuttoon. Lähtömuuttoa 
puolestaan hillitsee pääasiassa väestön alhainen koulutustaso, sillä asun-
tomarkkinoiden kehityksellä ei havaittu merkittävää lähtömuuttovaikutus-
ta.
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Tutkimustulosten perusteella työssäkäyntialueiden työttömyyserojen ka-
ventaminen työmarkkinoiden kohtaantoa parantamalla voi tapahtua kahta 
kautta. Ensimmäinen ja kiistämättä vaikeampi tapa on edistää työmarkki-
noiden toimintaa korkean työttömyyden alueilla, mikä pienentäisi muutto-
liikettä vähentämällä lähtömuuttoa. Tutkimustulosten perusteella alueen 
työmarkkinoiden tukeminen pitäisi ensisijaisesti tapahtua tukemalla työ-
paikkojen syntymistä eikä niinkään tukemalla alueella sijaitsevia taantuvia 
yrityksiä. Tätä käsitystä tukevat havainnot, joiden perusteella alueen toi-
mialarakenne ja muut aluetekijät selittävät suuremmassa määrin työpaik-
kojen syntymistä kuin niiden tuhoutumista. Alueen työpaikkojen tuhou-
tuminen riippuu ensisijaisesti suhdannetekijöistä. Toinen tapa vähentää 
alueellisten työmarkkinoiden eriytymistä on voimistaa muuttoliikkeen ta-
sapainottavaa vaikutusta. Yksi mahdollisuus tähän on mahdollisten tulo-
muuttoalueiden vuokra-asuntomarkkinoiden kehittäminen. 
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5 Hyvinvointi ja eriarvoisuus työmarkkinoilla - 
Uudenmaan erityispiirteet 
Seppo Montén – Juha Tuomala

5.1 Uudenmaan työmarkkinapiirteitä 

Työttömyydellä on taipumus synnyttää eriarvoisuutta. Työttömyyden ra-
kenne kuitenkin vaihtelee eri alueilla ja ajankohtina. Erityisesti pitkäaikais-
työttömillä on suuri vaara syrjäytyä avoimilta työmarkkinoilta. Toisaalta 
osa työttömyydestä on luonteeltaan tilapäistä, eikä sillä ole suurta vaiku-
tusta yksilöiden sosiaaliseen asemaan. Pääkaupunkiseudun ja muiden 
kasvukeskusten työttömyysongelma eroaa luonteeltaan syrjäseutujen 
työttömyydestä.

Aluksi luomme yleiskuvan Uudenmaan työmarkkinoiden erityispiirteisiin, 
jonka jälkeen tarkastelemme yksityiskohtaisemmin työttömyyden ja pitkä-
aikaistyöttömyyden rakennetta Uudellamaalla ja muualla maassa. Lopuk-
si katsomme vielä tulevaisuuteen ja arvioimme, millaisia Uudenmaan työ-
voimatarpeet ovat tulevaisuudessa. Myös Uudellamaalla on suuri joukko 
työttömiä, mutta samaan aikaan joillain aloilla vallitsee työvoimapula. Ar-
viomme mukaan nämä ongelmat kärjistyvät tulevaisuudessa. 

Yleinen työllisyystilanne on aina ollut Uudellamaalla ja pääkaupunkiseu-
dulla muuta maata parempi. Tästä huolimatta pitkäaikaistyöttömyys lei-
maa Uuttamaata ja pääkaupunkiseutua. Uudenmaan ja pääkaupunki-
seudun työttömyys on luonteeltaan rakenteellista. Vaikka avoimia työpaik-
koja on runsaasti, eivät kaikki työttömät löydä työpaikkaa avoimilta 
työmarkkinoilta ja työttömäksi jääneiden työttömyysjaksot muodostuvat 
usein pitkiksi. Tarjolla olevat työpaikat edellyttävät tiettyjen alojen koulu-
tusta ja ammattitaitoa, eikä niitä yleensä täytetä pitkään työttömänä olleil-
la henkilöillä. Työnantajat jopa välttävät pitkäaikaistyöttömien rekrytointia. 
Ammattitaito ja koulutustekijät ovat keskeisiä työttömyyden selittäjiä: työt-
tömät ovat huonommin koulutettuja kuin työvoima keskimäärin ja pitkäai-
kaistyöttömät puolestaan huonommin koulutettuja kuin työttömät. Pitkä-
aikaistyöttömät ovat myös muuta työvoimaa ikääntyneempiä. 

Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun pitkäaikaistyöttömyysongelman taus-
ta on 1990-luvun lamassa. Laman aikana työttömäksi jäi suuri joukko ih-
misiä, joista vain osa pääsi takaisin avoimille työmarkkinoille. Monilla 
ikääntyneemmillä pitkäaikaistyöttömillä on takanaan pitkä työura ja peri-
aatteessa hyvä ammattitaito, jolle ei kuitenkaan enää ollut kysyntää. Siir-
tyminen muihin töihin ja uusille aloille ei enää onnistunut kaikilta lama-
vuosina työttömäksi jääneiltä. 
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Myös nuorten joukossa on paljon pitkäaikaistyöttömiä jopa pääkaupunki-
seudulla. Heidänkin kohdallaan korostuvat ammattitaito ja koulutustekijät, 
jotka ovat edellytys myös nuorten työllistymiselle. Ammattikoulutusta vail-
la olevien nuorten työllistyminen on vaikeaa, sillä lähes kaikkiin työtehtä-
viin vaaditaan ammattikoulutus tai jollain muulla tavalla hankittu ammatti-
taito. Esimerkiksi oppisopimuskoulutus voi toimia väylänä avoimille 
työmarkkinoille. Uudellamaalla sekä työllisille että työttömille on tyypillistä 
se, että työelämässä ollaan tai sinne hakeudutaan pelkän peruskoulun tai 
lukion varassa selvästi yleisemmin kuin muualla maassa. Muualla maas-
sa taas korostuu enemmän keskiasteen ammatillinen koulutus. 

Vähän koulutusta tai ammattitaitoa vaativia ja siksi usein matalasti palkat-
tuja töitä ei ole tarjolla tai niitä ei taloudellisessa mielessä kannata ottaa 
vastaan. Työllisyystilanne ei ole ainakaan parempi muualla maassa, joten 
muuttaminen työn perässä ei pääkaupunkiseudulla ole yleisesti ottaen 
kannattavaa. Näin ollen Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun työttömät 
eivät yhtä helposti muuta pois alueelta, vaan jäävät kasvattamaan työttö-
mien varantoa. Samanaikaisesti muuttoliike ja työmatkapendelöinti tuovat 
Uudellemaalle työmarkkinoiden kaipaamalla kvalifikaatiolla varustettua 
työvoimaa. Näin ollen työpaikkamäärän kasvusta huolimatta Uudenmaan 
omat työttömät eivät työllisty. Aivan viime aikoina Helsingin nettomuutto 
on ollut negatiivista. Helsingin lähtömuuttajat ovat kuitenkin pääasiassa 
keski- tai hyvätuloisia, jotka muuttavat kehyskuntiin väljemmän asumisen 
perässä. Nykyisin myös ulkomaille muuttajat ovat pääasiassa hyvin kou-
lutettuja, eikä laajamittainen maastamuutto tarjoa juurikaan mahdollisuuk-
sia suurimmalle osalle työttömistä. 

Mihin pitkäaikaistyöttömät ja muuten vaikeasti työllistettävät henkilöt sit-
ten voidaan työllistää? Työttömyyden vähentäminen edellyttää toimenpi-
teitä, joilla parannetaan heikosti työllistyvien työttömien mahdollisuuksia 
löytää työpaikka avoimilta työmarkkinoilta. Tällaisia toimenpiteitä ovat 
esimerkiksi työvoimakoulutus ja muut aktiiviset työvoimapoliittiset toimen-
piteet. Toimenpiteiden tehokkuutta on kuitenkin arvosteltu, eikä niiden 
muutoinkaan voida olettaa ratkaisevan koko työttömyysongelmaa. 

Toisaalta voidaan yrittää luoda tai edesauttaa sellaisten työpaikkojen syn-
tymistä, joihin työllistyminen ei edellytä hyvää koulutusta tai ammattitai-
toa. Tällaisia työpaikkoja voi syntyä lähinnä palvelualalle. Julkisessa 
keskustelussa mainittuja keinoja matalapalkkatyön edistämiseen ovat ol-
leet mm. tuloveron alennukset, työnantajan sosiaalivakuutusmaksujen 
alentaminen ja kannustinloukkujen purkaminen. Näillä toimenpiteillä voi 
luultavasti edistää erityisesti Uudenmaan ja Helsingin työllisyystilannetta. 
Alueella on riittävä väestöpohja ja sopiva tuotantorakenne, mikä antaa 
mahdollisuuden lisätä työpaikkoja erityisesti julkisiin ja yksityisiin palvelui-
hin. Samalla tulee kuitenkin huolehtia siitä, että työmarkkinoille ei synny 
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työssäkäyvää köyhälistöä, jonka mahdollisuudet tulla toimeen palkallaan 
ovat vähäiset. 

Koska alueella on paljon yrityksiä ja yhteisöjä, joiden tarpeeseen työttö-
miä on mahdollista kouluttaa, voidaan myös työvoimakoulutukselta odot-
taa tuloksellisuutta. Tämä kuitenkin edellyttää, että järjestettävät toimen-
piteet ovat riittävän laadukkaita ja johtavat lopulta työllistymiseen. On 
selvää, ettei toistuva osallistuminen erilaisille kursseille, jotka eivät johda 
työllistymiseen, motivoi työnhakijoita. 

Vaikka pitkäaikaistyöttömyyden taso on laskenut, on luultavaa, että pitkä-
aikaistyöttömyys pysyy ongelmana myös lähitulevaisuudessa, etenkin 
kun pysyvyys pitkäaikaistyönhakijana yleistyi 1990-luvulla. Eli vaikka työt-
tömien ja pitkäaikaistyöttömien määrä laski, jäi osa pitkäaikaistyöttömistä 
pysyväisluonteisesti kiinni työttömyyteen. Pitkäaikaistyöttömien koulutus-
taso on matala, eikä heikon tuottavuuden työvoimalle ole paljoa kysyntää 
nykyisillä työmarkkinoilla, eikä kaikkia myöskään ole mahdollista koulut-
taa uusiin työtehtäviin. Ikääntyneimpien pitkäaikaistyöttömien osalta tilan-
ne korjautuu mahdollisesti vasta eläkkeelle jäämisen kautta. 

5.2 Työttömyyden rakenne Uudellamaalla ja muualla maassa 

Seuraavaksi selvitämme tarkemmin, millainen pitkäaikaistyöttömyyden 
rakenne Uudellamaalla on ja miten se eroaa muusta maasta. Työttömyy-
den tasoa voidaan mitata erilaisin tavoin ja ne antavat osin erilaisen ku-
van työttömyyden rakenteesta. On arvioitu, että perinteiset työttömyys-
mittarit eivät anna riittävää kuvaa pitkäaikaistyöttömyydestä. Toistuvat 
työttömyysjaksot ovat yleisiä monissa maissa, mutta tilastoinnissa näitä 
jaksoja voidaan pitää erillisinä. Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä (esim. 
tukityö ja työvoimakoulutus) edesautetaan työttömän sijoittumista vapaille 
työmarkkinoille tai tuetaan pysymistä siellä. Jos toimenpide ei johda työl-
listymiseen, henkilö palautuu työttömäksi työnhakijaksi. Tukityössä tai 
työvoimakoulutuksessa olo vaikuttaa siten, että työttömyysjakso katkeaa 
toimenpiteen alkamiseen ja sen jälkeen mahdollisesti alkava työttömyys-
jakso on kokonaan uusi. Sillä, katsotaanko työttömyysjakso uudeksi vai 
”vanhaksi” jaksoksi, ei työttömien kokonaismäärän kannalta ole merkitys-
tä, mutta pitkäaikaistyöttömyyden osuuteen kaikista työttömistä se vaikut-
taa oleellisesti. 

Laajensimme työttömyyden käsitettä sisältämään myös tukityöllistetyt ja 
työvoimakoulutuksessa olevat henkilöt; hehän ovat edelleen ”kiinni” työt-
tömyydessä, ja näin määritellen työvoimapoliittiset toimenpiteet eivät kat-
kaise työttömyysjaksoa. Pitkäaikaistyönhakijoiksi määrittelimme kunkin 
vuoden lopussa työnhakijoiksi tilastoidut 15–64-vuotiaat henkilöt, jotka 
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olivat työttömänä, tukityöllistettynä tai työvoimakoulutuksessa vähintään 
edeltävät 12 kuukautta. Pitkäaikaistyönhaulle määrittelimme asteen, joka 
saadaan jakamalla pitkäaikaistyönhakijoiden määrä 15–64-vuotiaan työ-
voiman määrällä. 

Kun toimenpiteille sijoitetut rinnastetaan työttömiin, pitkäaikaistyöttömyy-
den merkitys muuttui dramaattisesti (ks. kuvio 1). Työhallinnon tilastojen 
mukaan pitkäaikaistyöttömien osuus työvoimasta oli suurimmillaan viiti-
sen prosenttia 1990-luvun puolivälissä, ja ennen lamaa sitä ei ollut juuri 
lainkaan. Otosaineistomme laajennetun työttömyyskäsitteen mukaan pit-
käaikaistyönhakijoiden osuus työvoimasta oli 1990-luvun puolivälissä yh-
dentoista prosentin tuntumassa eli kaksinkertainen viralliseen pitkäai-
kaistyöttömyyteen nähden. Otosaineistostamme lasketut osuudet on kuvi-
ossa myös korotettu määrinä koko väestön tasolle. 

Kuvio 1. Pitkäaikaistyönhakijat ja pitkäaikaistyöttömät koko maassa; 
määrä ja osuus työvoimasta 1987–1998 
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Alueellisesti pitkäaikaistyönhakuaste noudattaa tuttua järjestystä eli 
osuudet ovat matalimmat Uudellamaalla ja korkeimmat Pohjois-Suo-
messa. Uudellamaalla pitkäaikaistyönhakijoita oli vuonna 1994 yhdeksän 
prosenttia työvoimasta, kun Pohjois-Suomessa pari vuotta myöhemmin 
osuus lähenteli 14 prosenttia. Pitkäaikaistyönhakuasteella mitaten 1990-
luvun lamasta toipuminen oli nopeinta Uudellamaalla, jossa aste kääntyi 
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laskuun jo vuonna 1995, mutta Pohjois-Suomessa vasta pari vuotta myö-
hemmin. (kuvio 2) 

Kuvio 2. Pitkäaikaistyönhakuaste eri alueilla (= 12 kuukautta työnhaki-
jana tarkasteluvuosina olleet/15–64-vuotias työvoima) 
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Työttömyyden rakenteessa nimenomaan pitkäaikaistyöttömyys on tyypilli-
sesti Uudenmaan ongelma. Kuviossa 3 raportoidaan Uudenmaan maa-
kunnan osuus koko maan työttömistä ja pitkäaikaistyöttömistä 1992–
2000. Uudellemaalle sijoittuu koko maan pitkäaikaistyöttömistä selvästi 
suurempi osuus kuin koko maan työttömistä, ja edelleenkin joka viides 
pitkäaikaistyötön asui vuonna 2000 Uudellamaalla. 

Pitkäaikaistyönhakijat erosivat tarkasteluvuonna 1998 taustaltaan selvästi 
muusta työvoimasta. Pitkäaikaistyönhakijat olivat iäkkäämpiä, useammin 
naimattomia, asumuserossa olevia, leskiä tai eronneita kuin kaikki työ-
voimaan kuuluvat. Avioliitossa pitkäaikaistyönhakijat olivat selvästi har-
vemmin kuin työvoimaan kuuluvat keskimäärin. Tätä selitti osaltaan se, 
että pitkäaikaistyönhakijoiden avioliitot päättyivät avioeroon lähes kaksi 
kertaa useammin kuin koko työvoiman. Pitkäaikaistyönhakijat asuivat 
harvemmin omistusasunnossa ja vuokra-asuminen puolestaan oli ylei-
sempää kuin työvoimassa keskimäärin. Uudellamaalla omistusasuminen 
oli harvinaisempaa kuin maassa keskimäärin. Vastaavasti vuokralla asu-
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minen oli tavallisempaa kuin koko maassa. Tämä koskee sekä koko työ-
voimaa että pitkäaikaistyönhakijoita. 

Kuvio 3. Uudenmaan maakunnan osuus koko maan työttömistä ja 
pitkäaikaistyöttömistä 1992–2000 
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Uudenmaan pitkäaikaistyönhakijoista yli puolet oli ammattikouluttamatto-
mia. Muihin alueisiin verrattaessa Uudellamaalla korostuu pelkän ylioppi-
lastutkinnon suorittaneiden osuus pitkäaikaistyönhakijoista. Sen sijaan 
ammattikoulutettuja oli Uudenmaan pitkäaikaistyönhakijoissa vähemmän 
kuin muilla alueilla, mutta Uudellamaalla ammattikoulutetut pitkäaikais-
työnhakijat ovat korkeammin koulutettuja; erityisesti ylemmän korkea-
asteen tutkinnon suorittaneita on Uudenmaan pitkäaikaistyönhakijoiden 
joukossa kaksinkertainen osuus muihin alueisiin rinnastettuna. 

Lama vei työpaikkoja lähes kaikilta toimialoilta. Pitkäaikaistyönhakijoiden 
toimialarakenteessa korostuvat suuret toimialat, kuten teollisuus, kauppa 
ja rakennustoiminta voimakkaammin kuin työvoimassa yleisesti. Vuoden 
1994 huipputasosta (276 000) pitkäaikaistyönhakijoiden määrä kääntyi 
laskuun, ja vuonna 1998 heitä oli reilut 200 000. Myös tämän jälkeen pit-
käaikaistyönhakijoiden määrä on laskenut hitaasti. Määrän laskun myötä 
pysyvyys pitkäaikaistyönhakijana on kuitenkin yleistynyt. Esimerkiksi kak-
si kolmesta vuoden 1999 pitkäaikaistyönhakijasta oli pitkäaikaistyönhakija 
myös edellisenä vuonna, ja 45 prosenttia oli ollut pitkäaikaistyönhakijana 
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kolme vuotta. Kahdeksalla prosentilla vuoden 1999 pitkäaikaistyönhaki-
joista työnhaku oli kestänyt yhtäjaksoisesti kahdeksan vuotta. Matkan var-
rella pitkäaikaistyönhakijoina olleistakin suuri osa on työllistynyt, mutta 
aivan liian moni tuntuu jääneen kiinni pitkäaikaistyöttömyyteen ja pitkäai-
kaistyönhakuun. 

Vuoden 1994 pitkäaikaistyönhakijoista oli kolmannes työllisiä vuonna 
1998. Vuoden 1994 pitkäaikaistyönhakijoista vuonna 1998 työllisinä olleet 
olivat muun muassa nuorempia ja etenkin paremmin koulutettuja kuin 
samasta joukosta vuonna 1998 työttömänä olleet. Yksilötasolla koulutus 
näyttää olevan hyvä vakuutus pitkäaikaistyönhakua vastaan. Yleisellä ta-
solla ei koulutuskaan auta, jos avautuvia työpaikkoja ei ole yhtä paljon 
kuin työhön halukkaita. Suhteellisesti ottaen meillä on aina heikoimmin 
koulutettumme, joiden riski joutua työttömäksi ja pysyä työttömänä on 
suurin. 

Työttömyyden vaikutuspiirissä eivät ole vain työttömät, vaan myös heidän 
perheenjäsenensä, puolisot ja lapset. Arvioimme myös, kuinka monta 
suomalaista pitkäaikaistyöttömyys on vuosien varrella koskettanut. Ai-
neistosta lasketut luvut korotettiin perusjoukkotasolle. Pitkäaikaistyön-
haun vaikutuspiirissä olleiden määrää tarkasteltiin vuosina 1992–1998, 
jolloin pitkäaikaistyöttömyys oli suurimmillaan. Mukana olivat itse pitkäai-
kaistyönhakijat, joiden määrä suurimmillaan lähenteli 270 000:ta. Vaikka 
pitkäaikaistyönhakijat olivatkin avioliitossa keskimääräistä harvemmin, on 
puolisoiden määrä ollut ylimmillään toista sataa tuhatta. Alle 18-vuotiaita 
lapsia pitkäaikaistyönhakijoilla oli vain reilut 60 prosenttia työvoiman kes-
kimääräisestä tasosta, mutta korkeimmillaan lasten määrä kuitenkin lä-
henteli 160 000:aa vuonna 1994. Kaiken kaikkiaan vuonna 1994 
läheisessä kosketuksessa pitkäaikaistyöttömyyteen oli 530 000 suoma-
laista.

Pitkäaikaistyönhakijalla saattaa olla myös vamma tai sairaus, joka aiheut-
taa fyysistä tai psyykkistä vajaakuntoisuutta ja jonka perusteella voidaan 
hakea ns. vajaakuntoisuusluokitus. Ennen lamaa, jolloin pitkäaikaistyön-
hakijoita oli vähän, tällaisia vajaakuntoisuusluokituksia oli huomattavalla 
osalla pitkäaikaistyönhakijoista. Vuosina 1988–1990 yli viidennes pitkäai-
kaistyönhakijoista oli luokiteltu vajaakuntoisiksi. Pitkäaikaistyönhakijoiden 
määrän kasvaessa vajaakuntoisuusluokitusten osuus laski, mutta kääntyi 
taas nousuun pitkäaikaistyönhakijoiden määrän käännyttyä laskuun. 
Vuonna 1994 vajaakuntoisiksi luokiteltujen osuus kaikista pitkäaikais-
työnhakijoista oli yhdeksän prosenttia ja vuonna 1997, joka on viimeisin 
vuosi, jolta tieto on, 12 prosenttia. 

Voi jopa olla, että pitkäaikainen työttömyys itsessään aiheuttaa terveyden 
heikkenemistä ja nostaa sairastumisriskiä. Seurasimme vuositasolla niitä 



86

henkilöitä, jotka olivat pitkäaikaistyönhakijoita vuonna 1994 ja edelleen 
työttöminä vuonna 1997. Koko väestötasoon korotettuna tällaisia henkilöi-
tä oli noin 126 000. Heistä oli luokiteltu fyysisesti tai psyykkisesti vajaa-
kuntoiseksi vuonna 1994 noin 10 prosenttia, mutta vuonna 1997 jo 13 
prosenttia. Kysymyksessä olivat siis koko ajan samat henkilöt. Kolmessa 
vuodessa vajaakuntoisiksi luokiteltujen pitkäaikaistyönhakijoiden määrä 
nousi lähes kolmanneksen. Tästä noususta osa saattaa olla pitkäaikais-
työnhaun aiheuttamaa. On kuitenkin otettava huomioon, että monesti va-
jaakuntoisuusluokitus hankitaan nimenomaan pitkittyneen työttömyys-
jakson seurauksena eikä välttämättä sen vuoksi että terveydentila olisi 
heikentynyt työttömyyden seurauksena. Eli terveydentilassa ei olisi tällöin 
tapahtunut muutosta pitkäaikaistyöttömyyden suoranaisena seurauksena, 
vaan on pikemmin haettu selitys pitkittyneelle työttömyydelle. 

5.3 Uudenmaan työvoiman tarve tulevaisuudessa 

Uudenmaan ja koko maan ammattirakenteet ovat muuttuneet hyvin sa-
manlaisesti, mutta Uudellamaalla ammattirakenne on 10–15 vuotta edellä 
koko maan kehitystä. Ammattirakenteiden muutoksissa on nähtävissä 
joitakin pitkän ajan kehitystrendejä, joista yksi on se, että työelämä tuntuu 
tarvitsevan jatkuvasti korkeammin koulutettua työvoimaa: työelämän teh-
tävissä korkeaa koulutusta edellyttävien työpaikkojen osuus nousee. 
Poistumaa korvaava työvoiman tarve puolestaan painottuu enemmän ns. 
suorittavan tason työtehtäviin. Lisäksi erityisesti palvelualoille syntyy arvi-
omme mukaan kysyntää työtehtäville, joissa keskiasteen koulutus on so-
pivin. Vuoteen 2015 ulottuvien arvioiden mukaan Uudenmaan työpaik-
kamäärä edelleen kasvaa. Lisäksi jo tällä hetkellä joillain aloilla on pulaa 
työvoimasta. Ei siis riitä, että käyttävissä on laaja työttömien muodostama 
työvoimareservi. Työvoimantarve kohdistuu yleensä tietyntyyppistä koulu-
tusta ja ammattitaitoa vaativiin työtehtäviin, joihin työttömien ei ole help-
poa siirtyä. Näin ollen työvoimapula itsessään ei riitä työttömyysongelman 
ratkaisuksi, elleivät työttömät onnistu työllistymään avoimiin työpaikkoihin. 

Uutta työvoimaa tarvitaan sekä poistuman korvaamiseen että työpaikka-
kasvuun. Pelkän poistuman korvaamiseen tarvitaan Uudellemaalle lähes 
256 000 uutta työntekijää, mikä on 37 prosenttia vuoden 2000 työllisistä. 
Tällä määrällä siis työpaikkamäärä pysyisi ennallaan. Suhteellisesti voi-
makkaimmin kasvavia ammattialoja ovat rakennustyö ja erilaiset asian-
tuntija- ja johtotyötehtävät tuotannossa sekä talouden ja hallinnon alalla. 
Eniten työpaikkaosuuksiaan näyttävät Uudellamaalla menettävän perin-
teiset toimistotyön ammatit sekä muutenkin pieni maa- ja metsätalousala. 

Uutta työvoimaa tarvitaan lisäksi työpaikkakasvua varten, jonka ennakoi-
daan Uudellamaalla olevan laskentavaihtoehdosta riippuen 27 000– 
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134 000 työpaikkaa. Uudellamaalla ennakoidaan tarvittavan uutta työvoi-
maa siis yhteensä vajaasta 300 000:sta lähes 400 000.ään vuoteen 2015 
mennessä. Ennustejaksolla työpaikkoja avautuu eniten erilaisissa tuotan-
non, talouden ja hallinnon johto- ja asiantuntijatehtävissä, palvelualoilla ja 
hoitotyössä.

Mistä sitten saadaan työvoima näihin uusiin työpaikkoihin? Nopean työ-
paikkakasvun vaihtoehdossa Uudellamaalla tarvitaan vuoteen 2015 en-
nakoitaessa keskimäärin 26 000 uutta työntekijää vuosittain. Uudenmaan 
omien nuorisoikäluokkien tuleva työvoimatuotos tyydyttää tästä kysynnäs-
tä vain puolet (ks. kuvio 4). Viidesosa työvoimatarpeesta saadaan muut-
tovoitosta, jos se jatkuu entisenlaisena, ja nettopendelöinnillä täytetään 
viisi prosenttia uusista avautuvista työpaikoista. Jäljelle jäävä neljännes 
työvoimatarpeesta tulisi saada Uudenmaan omista väestövarannoista eli 
työttömistä ja työvoiman ulkopuolella olevista. Kuviossa 5 esitetään vas-
taavat luvut ns. perusuravaihtoehdossa. 

 Uudenmaan työllisyysaste on ollut korkeimmillaan runsaat 78 prosenttia 
vuonna 1989 ja vuonna 2001 se oli vajaat 72 prosenttia. Esimerkiksi no-
pean kasvun työvoimatavoitteen saavuttaminen edellyttäisi keskimäärin 
0,5 prosentin työllisyysasteen vuosinousua. Tällä kasvuvauhdilla työlli-
syysaste olisi Uudellamaalla vuonna 2015 runsaat 76 prosenttia, ja työt-
tömyysasteen tulisi pudota alle kolmen prosentin. 

Kuvio 4 Työvoiman saatavuus Uudellamaalla vuoteen 2015, tavoite-
ura, keskimääräinen vuositarve 26 000 työntekijää 
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Kuvio 5. Työvoiman saatavuus Uudellamaalla vuoteen 2015, perus-
ura, keskimääräinen vuositarve 18 800 työntekijää 
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Viime vuosina Uudenmaan työllisyysaste on ollut noin seitsemän prosent-
tiyksikköä korkeampi kuin koko maassa. Hallitusohjelmassa on määritelty 
koko maan työllisyysastetavoitteeksi seuraavan vaalikauden loppuun 
mennessä eli vuoden 2011 kevääseen tultaessa 75 prosenttia. Vuoden 
2001 työikäisen työvoiman ja työllisyysasteen tasoon verrattuna työlli-
syysasteen nousutavoite koko maassa edellyttäisi työllisten määrän kas-
vua noin 360 000:lla. Uudellamaalla työssäkäyvien määrän tulisi nopean 
työpaikkakasvun vaihtoehdossa kasvaa vuoteen 2015 mennessä 134 000 
työntekijällä. 

Laskelmien valossa näyttää siltä, että työvoiman saatavuus saattaa rajoit-
taa nopeaa Uudenmaan työpaikkamäärän kasvun jatkumista. Alueelle 
tullaan varmaankin edelleen opiskelemaan entiseen malliin, mutta työ-
paikkaperäinen muutto saattaa vähetä, kun myös muilla alueilla työvoi-
mapoistuma alkaa voimakkaammin kasvaa ja sitä kautta työpaikkoja 
avautua aiempaa enemmän. Tämä ilmeisesti vaikuttaa sekä tulo- että läh-
tömuuttoon. Samasta syystä myös pendelöinnin pysyminen entisellä ta-
solla voi vaikeutua. Lisäksi asumisen kalleus Uudellamaalla vaikuttaa 
tulomuuttoa rajoittavasti ja lähtömuuttoa voimistavasti. 

Työllisyysasteen nosto esitetyllä tavalla on myös varsin kova tavoite. Uu-
denmaan väestön ikärakenne on sellainen, että väestön vanheneminen 
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pikemminkin pyrkii laskemaan työllisyysastetta, jos ikäryhmittäiset työlli-
syysasteet pysyisivät ennallaan. Työttömyysasteen painuminen alle kol-
men prosentin on ilmeisen hankalaa, etenkin kun Uudenmaan työttömyys 
on rakenteeltaan muita alueita voimakkaammin painottunut pitkäaikais-
työttömyyteen. Kun työnhakijoihin luetaan myös tukityöllistetyt ja työvoi-
makoulutuksessa olevat, Uudenmaan työnhakijoista yli 40 prosenttia on 
pitkäaikaistyönhakijoita. Myös koulutukseen osallistumisen nousu ja opis-
keluaikojen piteneminen pyrkivät alentamaan työllisyysastetta. Sen sijaan 
toimenpiteet vanhuuseläkeiän nostoon vaikuttavat työvoiman tarjontaa 
kasvattavasti, mutta sen painoarvoa laskee taas se, että vain kolmannes 
työvoimasta poistuvista siirtyy vanhuuseläkkeelle. Työkyvyttömyyseläk-
keelle siirtyminen on yleisin väylä poistua työelämästä, ja sen alentami-
seen tulisikin erityisesti keskittyä. Esimerkiksi osa-aikatyömarkkinat ovat 
meillä vielä varsin kehittymättömät verrattuna vaikkapa Ruotsiin, jossa 
muun muassa vanhempien ikäryhmien työllisyysasteet ovat korkeita juuri 
työn osa-aikaisuudesta johtuen. 
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6 Millaisia hyvinvointivaikutuksia julkinen työn-
välitys tuottaa? 
Heikki Räisänen

Julkinen työnvälitys on työvoimapolitiikan keskeinen, joskin meillä vielä 
vähän tutkittu väline. Tässä artikkelissa50 käsitellään julkisen työnvälityk-
sen vaikutuksia kolmitahoisella tarkastelulla: vaikutuksina 1) työnantajiin, 
2) työnhakijoihin ja 3) valtioon. Tarkastelun kokoavaksi näkökulmaksi on 
valittu hyvinvointivaikutukset, joka lienee uudentyyppinen lähestymistapa 
työnvälityksen toiminnan arvioinnissa. Työnantajiin ja työnhakijoihin koh-
distuvista vaikutuksista esitetään empiirisiä tuloksia ja valtion osalta lä-
hinnä lähestymistapa vaikutusten arviointiin. 

6.1 Katsaus työnvälityksen käsitemaailmaan 

Työnvälitys on osa rekrytointia eli avointen työpaikkojen ja työnhakijoiden 
kohtaamista. Sitä voidaan käsitteellisesti tarkastella työnetsinnän (myös 
työntekijän etsinnän) tai työmarkkinoita koskevan informaation näkökul-
mista.

Esimerkiksi Kölling51 tarkastelee etsintää siitä näkökulmasta, että työnan-
taja toimii etsijänä. Suhteessa kohtaamisfunktioon52, joka kuvaa uudet 
työsuhteet avointen työpaikkojen ja työnhakijoiden avulla, työnvälitys on 
tavallaan työmarkkinoilla tapahtuvan kohtaamisen tuotantoteknologiaa,
joka jää tyypillisesti sen panostekijöiden (avoimet työpaikat, työnhakijat) 
ja tuotoksen, työsuhteiden varjoon. Kohtaannon tehokkuutta on tarkastel-
tu myös siitä näkökulmasta, kuinka nopeasti työmarkkinoilla yhdistetään 
työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat uusiksi työsuhteiksi, tällöin työ-
paikkojen avoinnaolon kesto indikoi työmarkkinoiden tehokkuutta53.

Julkisen työnvälityksen teoreettinen perustelu on työmarkkinoiden toimi-
joiden epätäydellisessä ja epäsymmetrisessä informaatiossa työmahdolli-
suuksista ja työnhakijoista. Julkisen vallan väliintulo ja aktiivinen osallis-
tuminen on perusteltua ensinnäkin siksi, että se voi tarjota huomattavasti 
kattavampaa tietoa työmarkkinoista, jolloin työpaikka- ja työnhakijatietojen 
olemassaolo ja saatavuus jo sinällään edistää työmarkkinoiden toimivuut-
ta. Samalla julkinen työnvälitys luo työmarkkinoiden toimijoille merkittävän 
markkinapaikan. Toinen julkisen työnvälityksen perustelu on siinä, että 

                                             
50 Artikkeli perustuu julkaisuun: Räisänen (2004)   
51 Kölling (2002), 2–4. 
52 Ks. Pesola (2002), 11–18. 
53 Bunders (2003) soveltaa tällaista lähestymistapaa. 
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aktiivisella työnvälitystoiminnalla edistetään työnantajien työvoiman saa-
tavuutta ja parannetaan työnhakijoiden mahdollisuuksia saada työtä. 
Työvoiman saatavuuden edistämiseen kuuluu se, että haetaan työnanta-
jan valittavaksi soveltuvimmat työntekijät kuhunkin avoimeksi ilmoitettuun 
työpaikkaan, mikä lisää tuottavuutta ja hyvinvointia. Työnhakijoiden työ-
mahdollisuuksien lisäämiseen sisältyy työttömyyden alentaminen esimer-
kiksi sen kestoa lyhentämällä, millä on onnistuessaan suuria vaikutuksia 
työmarkkinoiden toimivuuteen ja työttömyyden kustannuksiin. Makrotason 
positiivisia työllisyysvaikutuksia työnvälityksen avulla voidaan saavuttaa 
vain siten, että työnvälityspalveluilla täytetään työpaikkoja, jotka muuten 
jäisivät täyttämättä tai ne täytetään nopeammin kuin muiden rekrytointi-
kanavien avulla54. Myös Calmfors, Forslund ja Hemström katsovat, että 
työnvälitys- ja neuvontapalveluiden tavoitteena on yhteensovitusproses-
sin tehokkuuden parantaminen, toisin sanoen onnistuneiden yhteensovi-
tusten määrän lisääminen kullakin avointen työpaikkojen ja työnhakijoiden 
määrällä55.

Yksityinen työnvälityssektori voi osaltaan parantaa työmarkkinoiden toi-
mintaa esim. tietyillä osatyömarkkinoilla, jossa sillä on merkittävä osuus 
työnvälitysmarkkinoista. Työnvälitys täyttää myös kaikki markkinaperus-
teisen palvelun ehdot, koska asiakkaiden voi olettaa olevan halukkaita 
maksamaan niukan työpaikkoja ja työnhakijoita koskevan tiedon tarjoami-
sesta56. Toistaiseksi yksityisen työnvälitystoiminnan rooli on kuitenkin ollut 
rajallinen ja sekin on keskittynyt lähinnä työvoiman vuokraukseen työnvä-
lityksen sijasta. Toisaalta yksityisen työnvälityssektorin tuoma kilpailu voi 
parantaa myös julkisen työvoimapalvelun palveluja ja parantaa työmark-
kinoiden toimivuutta57.

Työnvälitys voi toimia optimaalisesti silloin, kun sekä työnantajan asetta-
mat vaatimukset että työnhakijan ominaisuudet vastaavat toisiaan. Tällai-
sia seikkoja ovat esimerkiksi alueelliset, ammatilliset, koulutukselliset, 
työkokemukseen ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvät tekijät sekä 
palkkaus ja muut etuudet. Jos esimerkiksi työmatka muodostuu liian han-
kalaksi, ei työsuhdetta helposti synny työnvälityksen välittämin keinoin, 
vaan voidaan joutua käyttämään joko liikkuvuuteen liittyviä keinoja tai 
koulutusta.

Julkinen työnvälitys voi alentaa työnantajan rekrytointikustannuksia ja 
myös työnhakijan työpaikan etsintäkustannuksia. Periaatteessa lyhytkes-
toisimpiin töihin työvoimaa haettaessa työnantaja hyötyy julkisesta työn-

                                             
54 Konle-Seidl – Walwei (2001, 44). 
55 Calmfors – Forslund – Hemström (2002, 17). 
56 Walwei (1998, 21). 
57 de Koning, Denys, Walwei (1999, 57–59). 
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välityksestä suhteellisesti eniten, sen sijaan niissä työpaikoissa, joiden 
täytössä työnantaja on itsekin valmis panostamaan sopivan henkilön et-
simiseen, on suhteellinen hyöty pienempi. Lyhytkestoisissa ja korkean 
vaihtuvuuden ammateissa työmarkkinoiden transaktiokustannukset ovat 
suhteellisesti suurimmat, joten periaatteessa tällaisissa tehtävissä työnan-
taja voisi hyötyä julkisen työnvälityksen maksuttomista työnvälityspalve-
luista eniten.  

6.2 Työvoiman hankinta 

Työnantajat hankkivat työvoimaa palvelukseensa eli rekrytoivat kolmesta 
erilaisesta syystä: 

1. työpaikkojen määrän (työllisyyden) kasvaessa 

2. työelämästä poistuvien työntekijöiden (poistuman) korvaamiseksi 

3. toiseen työpaikkaan siirtyvien työntekijöiden (vaihtuvuuden) korvaamiseksi 

Yksittäisen työnantajan näkökulmasta ei ole eroa sillä, korvataanko pois-
tumaa vai vaihtuvuutta, mutta työmarkkinoiden kannalta sillä on paljon 
merkitystä. Työntekijöiden vaihtuvuusasteeksi voidaan kutsua toimipai-
koille tulleiden uusien työntekijöiden määrää suhteessa työvoimaan 
(=sisäänvirtausaste) lisättynä toimipaikoilta lähteneiden työntekijöiden 
määrällä suhteessa työvoimaan (=ulosvirtausaste)58.

Työpaikkojen määrän kasvu ja työelämästä poistuminen merkitsevät sitä, 
että työelämään on aidosti hankittava lisää työntekijöitä nykyisten työllis-
ten ulkopuolelta. Tällaista työvoiman hankintaa voidaan kutsua netto-
rekrytoinniksi. Kun tähän lisätään työssä olevien työpaikkojen vaihtami-
nen, päästään bruttorekrytointiin59. Rekrytointien määrä voidaan esittää 
myös seuraavasti: 

Uudet rekrytoinnit = työllisyyden muutos + (lopetukset + muut eroa-
miset + lomautukset - takaisinkutsut)60

Jokainen avoin työpaikka täytetään aina työllisellä, työttömällä tai työvoi-
man ulkopuolisella. Mikäli paikka täytetään työllisellä, jää johonkin toiseen 
yritykseen täyttämätön paikka ja mikäli se päätetään täyttää, syntyy uusi 
avoin työpaikka. Tämä voidaan taas täyttää joko työllisellä, työttömällä tai 

                                             
58 Ilmakunnas ja Maliranta (2000). 
59 Nettorekrytointi = työpaikkojen määrän muutos + työelämästä poistuminen 

Bruttorekrytointi = työpaikkojen määrän muutos + työelämästä poistuminen + vaihtuvuus. 
60 Cohen ja Zaidi (2002), 11. 
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työvoiman ulkopuolisella. Rekrytointiketju voi jatkua niin kauan kuin paik-
koja täytetään työllisillä, sen sijaan työttömällä tai työvoiman ulkopuolisel-
la täytetty paikka katkaisee rekrytointiketjun61. Työmarkkinoiden toimin-
nan kannalta on haitallista, jos avoimet työpaikat täytetään ainoastaan 
työssä olevilla, sillä se kasvattaa talouden avointen työpaikkojen määrää 
(vakanssiastetta) ja voi johtaa työnantajien väliseen palkkakilpailuun työn-
tekijöistä. Avointen työpaikkojen runsas määrä kasvattaa myös työnanta-
jien rekrytointikustannuksia. Toisaalta esimerkiksi yksittäisen rekrytointi-
palveluja hoitavan yrityksen näkökulmasta voi olla edullista saada aikaan 
pitkiä rekrytointiketjuja ja siten lisää potentiaalisia asiakkaita. 

Todellisuudessa yleisin tausta rekrytoitavalle on 2000-luvun ensi vuosina 
ollut toisesta työpaikasta siirtyminen, sitten työttömät ja lähes samaan 
tasoon yltävät työvoiman ulkopuoliset ryhmät62. Tilanne kuitenkin vaihte-
lee työmarkkinatilanteen mukaan, esimerkiksi vuonna 1998 työttömät oli-
vat suurin rekrytoitujen ryhmä. 

6.3 Kestotekijät 

Kestolla on työvoiman hankinnassa suuri merkitys. Mitä pitempään yrityk-
selle kestää avoimen työpaikan täyttö, sitä kalliimpaa uusien työntekijöi-
den palkkaaminen on ja sitä alhaisempi työvoiman kysyntä on63.

Oheisessa kuviossa on jäsennelty avoimeen työpaikkaan ja rekrytointiin 
liittyviä keskeisiä käsitteitä ja tapahtumia64. Rekrytointi alkaa päätöksestä 
ilmoittaa työpaikka avoimeksi. Tästä kuluu rekisteröintiviiveen verran ai-
kaa siihen kun paikka on ilmoitettu työnhakijoille avoimeksi. Jos työnanta-
ja käyttää rekrytoinnissa esimerkiksi viikonlopun sanomalehteä, voi viive 
(tässä tapauksessa olisi paras puhua ilmoittamisviiveestä) olla hieman yli 
viikon mittainen. Julkisessa työnvälityksessä rekisteröintiviive on tietotek-
nisin ratkaisuin saatu teoriassa jopa poistettua eli paikka saadaan työnvä-
lityksen tietojärjestelmään internetiin näkyviin välittömästi työnantajan 
ilmoitettua siitä. Käytännössä pientä viivettä voidaan kuitenkin kohdata, 
vaikka työnantaja voi ilmoittaa työpaikat myös sähköisessä muodossa 
työvoimatoimistoon. 

                                             
61 vrt. Heinonen – Hämäläinen – Räisänen – Sihto – Tuomala (2004,120). 
62 Hämäläisen (2003) tietojen perusteella v. 2002 toisesta työpaikasta rekrytoitiin 41 %, työttö-
mistä 27 % ja ulkopuolisista samoin 27 %, 5 % ei ole tietoa. Työvoiman ulkopuolisten rekrytointi 
kasvoi edellisestä vuodesta.  
63 Calmfors – Holmlund (2000, 117). 
64 Varpu Weijola ja Leena Kytömäki ovat 1990-luvun alussa työministeriössä kehittäneet alan 
käsitteitä. 
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Kuvio 1.  Työpaikan avoinnaolo, rekrytointiaika ja viiveet65

   

   
rekisteröintiviive                 Avoinnaolon kesto päätöksen-           aloittamis- 

                 (työnhakijan näkökulma) tekoviive               viive 

   

     Rekrytointiaika  
     (työnantajan näkökulma)

Päätös paikan 
avoimeksi 
ilmoittamisesta 

Avoinnaolon 
alku 

Avoinnaolon 
päättyminen 

Työpaikan 
täyttö 

Työn
alku 

Avoinnaolon päättymisen jälkeen päätöksentekoviive muodostuu hakijoi-
den tarkemmasta valikoinnista, ehdolleasettelusta, yhteydenotoista, haas-
tatteluista ja varsinaisesta päätöksenteosta66. Päätöksentekoviiveeseen 
työnantaja voi keskeisesti vaikuttaa, mutta se ei johdu käytännössä yk-
sinomaan työnantajasta, esimerkiksi jos hyvä ehdokas pääsee haastatte-
luun vasta muita myöhempänä ajankohtana. 

Kun työpaikka on täytetty, on jäljellä vielä aloittamisviive eli paikan täyttö-
päivän ja valitun henkilön työn aloittamispäivän erotus. Tämä on valitun 
henkilön ja työnantajan välinen sopimuskysymys. 

Työvoimatoimisto voi toimillaan vaikuttaa työnhakijoiden ja työnantajien 
palveluprosessissa kaikkiin rekrytointiprosessin vaiheisiin. Kuitenkin työ-
voimatoimiston rooli on keskeisin erilaisissa tapahtumatilanteissa, esi-
merkiksi avoinnaolon keston sopimisessa työnantajan kanssa, sopivien 
ehdokkaiden etsimisessä ja valikoinnissa avoinnaolon päättyessä ja työ-
hönosoitusten tekemisessä. 

Jos kestoja oheisessa kuviossa ajatellaan päivämäärinä, voidaan kestot 
esittää myös seuraavasti: 

                                             
65 Magvas ja Spitznagel (2002, 14) esittävät pelkistetyn kaavion yrityksen työpaikan täyttöpro-
sessista, jossa on mukana myös päättyvä työsuhde, mikä merkitsee sitä, ettei kaavio kuvaa 
kuin työntekijän vaihtumisen tapausta. Yllä olevassa kaaviossa rekrytointiaika vastaa lähinnä 
heidän "laajan hakuajan" käsitettään. 
66 Työhönosoitukseksi kutsutaan työvoimatoimiston työnhakijalle antamaa yksilöityä kehotusta 
ottaa yhteyttä sopivaksi arvioidun avoimen työpaikan työnantajaan. 
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Avoinnaolon kesto67 = (avoinnaolon päättymispäivä - avoinnaolon 
alkamispäivä) + 1  
Rekrytointiaika68 = avoinnaolon kesto + rekisteröintiviive + päätök-
sentekoviive + aloittamisviive 
Rekrytointiviive = rekrytointiaika - avoinnaolon kesto = rekisteröinti-
viive + päätöksentekoviive + aloittamisviive 
Täyttöviive69 = työpaikan täyttöpäivä - aiottu työn alkamispäivä + 1 
(jos täyttöpäivä > aiottu alkamispäivä) 

Työnvälitykseen liittyviä indikaattoreita on eritellyt Walwei (1996, 411–13). 
Hän erottaa 1) rekisteröintisuhteen, 2) rekisteröinnin yrityssuhteen, 3) on-
nistuneen yrityssuhteen, 4) rekisteröinnin onnistumissuhteen ja 5) rekiste-
röinnin läpäisysuhteen. Rekisteröintisuhde kuvaa työnvälityksen markki-
naosuutta eli paljonko kaikista työpaikoista on haettavana julkisessa 
työnvälityksessä. Rekisteröinnin yrityssuhteella Walwei tarkoittaa työpai-
kan täyttöehdotuksia suhteessa paikkojen tulovirtaan. Onnistunut yritys-
suhde merkitsee paikan täyttöä suhteessa täyttöehdotuksiin. Rekis-
teröinnin onnistumissuhteella tarkoitetaan täytettyjen paikkojen määrää 
suhteessa uusiin rekisteröityihin työpaikkoihin. Rekisteröinnin läpäisysuh-
de on puolestaan työpaikkojen täyttö suhteessa kaikkien avointen työ-
paikkojen virtaan. Walwein indikaattoreita on myös pyritty operationali-
soimaan (ks. Räisänen 2001, 38–9). 

Tässä artikkelissa tarkastellaan empiirisesti julkiseen työnvälitykseen il-
moitettuja avoimia työpaikkoja. Käsitettä voidaan kuitenkin tarkastella ko-
ko talouden tasolla esimerkiksi Tilastokeskuksen70 tavoin, jolloin rajauk-
sena on esimerkiksi työn yhden kuukauden vähimmäiskesto ja paikan 
täyttäminen kolmen kuukauden kuluessa. Jo pelkät määrittelysyyt rajaa-
vat suuren osan julkisen työnvälityksen avoimista työpaikoista pois Tilas-
tokeskuksen käyttämästä käsitteestä, joka taas sisältää nekin paikat, joita 
ei ole ilmoitettu julkiseen työnvälitykseen. Ruotsissa on eritelty avoinna-

                                             
67 Avoinnaolon kestossa päivämäärien erotukseen on lisättävä yksi päivä. Jos esimerkiksi paik-
ka tulee avoimeksi ja avoinnaolo päättyy samana päivänä eli erotus =0, on paikka kuitenkin ollut 
avoinna yhden päivän.  
68 Rekrytointiajan määrittely sisältää nyt jo avoinnaolossa vähintään yhden päivän, vaikka koko 
rekrytointiprosessi toteutuisi yhden päivän aikana.  
69 Täyttöviive lasketaan vain niistä täytetyistä työpaikoista, joiden täyttöpäivä on sama tai myö-
hempi kuin aiottu työn alkamispäivä. Päivämäärien erotukseen on jälleen lisättävä yksi päivä, 
sillä täytettäessä paikka samana päivänä kuin aiottu työn alkamispäivä, voi työ alkaa käytän-
nössä vasta seuraavana eli viivettä kertyy yksi päivä. Tästä voi kuitenkin esiintyä poikkeuksia 
niin, ettei työnantajan toiminta kärsi, vaikka työpaikka saadaan täytettyä samana päivänä kuin 
työn on määrä alkaa (esimerkiksi ravintolan kokki iltavuoroon löytyy vasta saman päivän aika-
na). Julkiselle työnvälitykselle edellä esitetty tiukempi määrittely on kuitenkin perusteltu, sen 
tulisi pystyä toimimaan niin, että työnantaja saa paikan täytettyä viimeistään työn alkua edellise-
nä päivänä.  
70 Tilastokeskus: Työmarkkinat 2003:14. Avoimet työpaikat vuosina 2002–2003, 6. 
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olon kestoja sen mukaan, käyttääkö työnantaja yhtäältä passiivisia vai 
aktiivisia rekrytointimenetelmiä ja toisaalta virallisia vai epävirallisia. Vain 
julkista työnvälitystä käyttävien työnantajien avointen työpaikkojen kesto 
oli keskimäärin 19 päivää vuonna 1998. Epävirallisissa hakukanavissa 
avoinnaolo kesti vain viisi päivää71.

Taulukko 1.  Julkisen työnvälityksen työllisyysvaikutuksen kolme hyvin-
vointiulottuvuutta 

Hyvinvointivaikutus / 
ulottuvuudet

Työnantaja Työnhakija Valtio 

Keskeinen työllisyys- 
vaikutuksen ilmene-
mismuoto

Rekrytointiaika Paikan täyttötapa Nettohyödyt 

Vaikutuksen opera-
tionalisointi

Koko prosessin kesto 
viiveineen

Kenellä työpaikka 
täytetään

Julkisen työnvälitys-
järjestelmän koko-
naishyötyjen ja –
kustannusten vertailu 

Hyvinvointia lisäävä 
muutos

Lyhyempi rekrytointi-
aika

Julkisen työnvälityk-
sen kautta työtä ha-
kevilla täytön lisäys 

Potentiaalisen työlli-
syyden käyttöönotto 
ja tuotannon lisäys 
vähennettynä alene-
villa työttömyyden 
kustannuksilla72

Oheisessa taulukossa on kuvattu julkisen työnvälityksen hyvinvointivaiku-
tuksia kolmella ulottuvuudella: työnantajan, työnhakijan ja valtion kannal-
ta. Kyse on tavallaan työllisyysvaikutusten ilmenemismuodosta73: Ensin-
näkin työnantajan kannalta kyse on avoimen työpaikan nopeasta 
käyttöönotosta, tähän liittyvästä rekrytointikustannuksesta ja tuotannon 
lisäyksestä. Mitä nopeampi rekrytointiaika, sitä edullisemmat rekrytointi-
kustannukset, sitä enemmän työpanosta ja tuotantoa voidaan kasvattaa 
ja edelleen työllisyysvaikutukset yrityksessä voivat kasvaa kun rekrytoin-
tiin sitoutunut työn hinta laskee. Toisekseen työnhakijan näkökulmasta 
ratkaisevaa on työpaikan täyttötapa: kenellä julkiseen työnvälitykseen 
avoimeksi ilmoitetut työpaikat täytetään. Jos paikat täytetään julkisen 
työnvälityksen työnhakijoilla, joista suuri osa on työttömiä, lisää tämä tie-
tenkin heidän työllisyyttään ja sitä kautta hyvinvointiaan. Kolmanneksi val-
tiolle koituvat hyödyt ovat nekin työllisyyden lisäyksestä koituvia: kun 
avoimiin työpaikkoihin kätkeytynyttä potentiaalista tuotantoa otetaan 
enemmän käyttöön, kasvavat tuotanto, tulonmuodostus ja verotuotot. 

                                             
71 Arbetsgivarnas rekryteringsmetoder (1998, 18). 
72 Työttömyyden kustannukset voidaan tässä tulkita laajasti niin, että niihin sisältyvät työvoima-
palvelujärjestelmään kuuluvat julkisen työnvälityksen kustannukset.  
73 Hyvinvointivaikutusten tässä hahmotettua tarkastelutapaa voidaan perustella silläkin, että on 
mahdollista tuottaa positiivisia vaikutuksia työnantajille nopean rekrytointiajan muodossa ilman, 
että julkisen työnvälityksen hakijoille koituu työllisyysvaikutuksia tai päinvastoin.
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Vastaavasti julkisen työnvälityksen työnhakijoiden työllistyminen vähentää 
työttömyydestä koituvia kustannuksia. Valtion nettohyötyjen arvioinnissa 
voidaankin lähteä siitä, että hyödyt koostuvat työnantajille ja työnhakijoille 
koituneista hyödyistä, mutta itse työnvälitysjärjestelmän ylläpitoon ja ke-
hittämiseen liittyviä kustannuksia ei voida palauttaa työnantajien ja työn-
hakijoiden kustannuksiksi. Seuraavaksi luodaan katsaus työnantajille, 
työnhakijoille ja valtiolle koituviin hyvinvointivaikutuksiin. Empiiriset tarkas-
telut perustuvat vuoden 2002 avointen työpaikkojen rekisteriaineistoon, 
johon sisältyy tietoja yli 327 000 avoinna olleesta työpaikasta. 

6.4 Työnantajan hyvinvointi: rekrytointiaika 

Työnantajan hyvinvointiin julkinen työnvälitys voi vaikuttaa etenkin rekry-
tointiajan kautta: mitä lyhyempi on rekrytointiaika, sitä enemmän hyvin-
vointivaikutuksia julkinen työnvälitys työnantajalle tuottaa. Toisin ilmais-
tuna, tämä kohtaannon kokonaisprosessin tehokkuus indikoi sitä, kuinka 
hyvin työnantajan vaatimukset täyttäviä työnhakijoita on saatavilla. Rekry-
tointiajan voidaan ajatella kuvaavan siten myös työnvälityksen laadullista 
ulottuvuutta, koska mikäli työnantajan vaatimuksia ei täytetä, ei rekrytoin-
tia tapahdu. Työnantajan ”hyvinvointi” voi tässä mielessä merkitä avoimiin 
työpaikkoihin kätkeytyneen potentiaalisen tuotannon käyttöön ottoa eli 
konkreettisesti esimerkiksi lyhyempää ”tuolin tyhjillään oloa” yrityksessä. 
Tämä lisää yrityksen tuotantoa ja luo edellytykset sen tuloksen paranta-
miselle. Koska työnhakijan etsintäkustannukset yritykselle ovat osa työn 
hintaa, merkitsee lyhyempi rekrytointiaika näiden kustannusten alenemis-
ta ja voi sitä kautta lisätä työn kysyntää. 

Julkisessa työnvälityksessä on kuitenkin kyse kysynnän ja tarjonnan koh-
taamisesta, eikä yksinomaan julkisen työnvälityksen aktiivinen toiminta 
ole riittävää, vaan edellä kuvatut hyvinvointivaikutukset syntyvät vain jul-
kisen työnvälityksen ja työnantajan yhteistyöllä, jossa on lisäksi saatavilla 
soveltuvia työnhakijoita. 

Kun rekrytointiaika on keskeinen työnantajan hyvinvointiin vaikuttava teki-
jä, on aluksi hyödyllistä katsoa sen jakautumista työnhakijan (paikan 
avoinnaolo) ja työnantajan (rekrytointiajan ja avoinnaolon erotus) osuuk-
siin. Rekrytointiajat vaihtelevat eri pääammattiryhmissä huomattavasti. 
Kaikissa paikoissa työnantajan osuus koko prosessista on noin kolman-
nes. Hyvin suuri työnantajan osuus on kaupallisen työn paikkojen täytös-
sä sekä suppeassa muualla luokittelemattoman työn ryhmässä. Työn-
antaja taas näyttää toimivan hyvin tehokkaasti rakennustyössä, palvelu-
työssä ja teollisessa työssä. Teknisen, luonnontieteellisen ym. työn avoi-
met työpaikat ovat pisimpään työnhakijoiden haettavana. 
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Yllättäen eniten pitkän rekrytointiajan riskiä vähentää täyttöviiveen esiin-
tyminen. Tulos tuntuu hämmentävältä, sillä täyttöviivehän merkitsee sitä, 
ettei paikkaa ole kyetty täyttämään työnantajan ilmoittamaan työn aiot-
tuun alkamispäivään mennessä. Tulokselle löytyy kuitenkin luonteva seli-
tys: viivepaikkojen rekrytointiaika on kaikkien paikkojen osalta 15 päivää 
ja hakupaikat pois lukien 9 päivää lyhyempi kuin kaikkien, myös viiveet-
tömien paikkojen rekrytointiaika. Tulos tarkoittaa sitä, että täyttöviivettä 
sisältävien paikkojen rekrytointiprosessi on jo ennakolta aiottu hyvin te-
hokkaaksi ja vaikka tässä ei aivan pysytäkään, on lopputulos selvästi 
kaikkia paikkoja parempi. Alle kolmen kuukauden kestoiset työt ja työ-
hönosoituksen tekeminen lyhentävät rekrytointiaikaa myös selvästi. Jos 
työ on muuta kuin palkkatyötä (yrittäjä-, provisio- tai vuorotteluvapaapaik-
ka), sijaitsee 10 suurimman (työnvälitysmarkkinoidensa koon mukaan) 
kaupungin alueella ja työ on muuta kuin päivätyötä, on riski keskimääräis-
tä pitempään rekrytointiaikaan alhainen.  

Kuvio 2. Työnhakijan ja työnantajan osuudet rekrytointiajassa pää-
ammattiryhmittäin, päivää74
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Keskimäärin

Työnhakijan osuus Työnantajan osuus

Oheisessa kuviossa on esitetty keskimääräistä pitempään rekrytointiai-
kaan liittyvät tekijät järjestyksessä eniten tällaista riskiä lisäävästä eniten 
sitä vähentävään. Pitkän rekrytointiajan riskiä lisäävät tekijät ovat vähin-
tään kahden paikan täyttö, työnantajahaastattelussa tai työvoimatoimis-

                                             
74 Kestot on laskettu hakupaikat pois lukien. Rekrytointiaika on aineiston alkuperäinen aiottu 
rekrytointiaika täyttöviiveellä lisättynä. Työnhakijan osuus = avoinnaolon kesto, työnantajan 
osuus = rekrytointiaika – avoinnaolon kesto. 
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toista raportoitu keskeinen rekrytointiongelma-ammatti sekä koulutusvaa-
timuksen ilmoittaminen. 

Kuvio 3 Keskimääräistä pitempään rekrytointiaikaan (vähintään 26 
päivää) vaikuttavat tekijät, suhteellinen riski (koko malli rapor-
toitu julkaisussa: Räisänen 2004). 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8

täyttöviive (on)

Työn kesto (alle 3 kk)

Työhönosoitus (on)

Työpaikan tyypi (ei palkkatyö)

Suurkaupunki (10 suurta kaupunkia)

Työaika (ei päivätyö)

Rekrytointiongelma-ammatti TM (on)

Koulutusvaatimus (on)

Rekrytointiongelma-ammatti TilK (on)

Paikkojen määrä (min. 2)

Kuviossa on esitetty rekrytointiajan logit-estimoinnin riskisuhteet. Esimer-
kiksi, jos työpaikkoja on täytettävänä vähintään 2 kpl, on pitkän rekrytoin-
tiajan riski 1,6 –kertainen verrattuna yhden paikan täytön tilanteeseen. 

6.5 Työnhakijan hyvinvointi: täyttötapa 

Toinen ulottuvuus julkisen työnvälityksen hyvinvointivaikutuksiin on työn-
hakijan näkökulma. Nämä hyvinvointivaikutukset liittyvät erityisesti siihen, 
kenellä avoin työpaikka julkisessa työnvälityksessä täytetään. Julkisen 
työnvälityksen työnhakija-asiakkaiden hyvinvointia lisää tietysti se, jos 
juuri heitä valitaan avoimiin työpaikkoihin. Koko julkisen työnvälityksen 
tehtävän, työmarkkinoiden toimivuuden edistämisen ja työnantajien työ-
voiman saatavuuden kannalta tämä on tietysti kapea näkökulma. Paikan 
täyttötapa kytkeytyy myös työnhaun kestoon75. Työvoimatoimiston haki-
joilla täytössä kyse on myös alenevista työnhaun ja työttömyyden kustan-
nuksista sekä kasvavista tuloista. 

                                             
75 Kestotekijän rooli on kuitenkin hieman erilainen työnhakijalle kuin työnantajalle, koska työn-
haun kestoon nähden rekrytointiaika on yleensä lyhyt, joten esimerkiksi päivän muutos kestote-
kijöissä on keskimäärin merkityksellisempi työnantajalle kuin työnhakijalle. 
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Taulukko 2. Työpaikan täyttöprosessi eri työnantajasektoreilla, % 
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Yhteesä
Valtio 22 26 4 3 2 0 44 0 101

n=10784
Kunta 33 19 6 3 2 0 38 0 101

n=41485
Yksityinen työnan-
taja, yhteisö 

26 30 8 4 4 1 28 0 101
n=15680

Yritys 19 35 8 4 4 1 28 1 100
n=10797

1
Yksityis- 
henkilö, kotitalous 

14 37 10 7 7 1 25 0 101
n=6233

Kuntainliitto 29 20 6 3 2 0 41 0 101
n=4653

Yhteensä 23 30 8 4 4 0 32 0 101
n=186 

806

Oheisessa taulukossa on kuvattu työpaikkojen täyttöprosessin lopputulos-
ta työnantajasektoreittain. Eri työnantajien vaihtelevat rekrytointitavat, so-
veltuvien työnhakijoiden saatavuus sekä työvoimatoimiston rooli paik-
kojen täytössä johtavat erilaiseen lopputulokseen. Työhönosoituksesta 
täyttö on yleisintä kuntasektorilla, mutta myös yksityiset yhteisötyönanta-
jat täyttävät paikkoja usein osoituksesta. Kaikkiaan työvoimatoimiston ha-
kijoilla paikkoja täyttävät useimmiten yksityisen sektorin työnantajat, 
joskin myös kunnat käyttävät toimiston hakijoita usein. 



101

Kuvio 4 Eräitä työpaikan täyttötapoja rekrytointiajoittain hakupaikat pl. 
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Seuraavaksi tarkastellaan täyttöprosessin lopputulosta rekrytointiaikojen 
suhteen. Tulos on varsin selkeä: mitä tehokkaampi prosessin kesto on, 
sitä enemmän paikkoja täytetään työhönosoituksesta ja työvoimatoimis-
ton työnhakijoilla. Kun mukana tarkastelussa ovat vain ne paikat, joille 
työnantaja ei ole määritellyt hakupäivämäärää, vaan joiden keston voi-
daan ajatella muodostuvan markkinoilla, täytetään peräti yli 80 % työpai-
koista työvoimatoimiston hakijoilla. Näin ajatellen julkinen työnvälitys edis-
tää voimakkaasti työnhakijoidensa hyvinvointia. 
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Kuvio 5. Työvoimatoimiston työnhakijalla täyttöön vaikuttavat tekijät, 
suhteellinen riski (vrt. liitetaulukko) 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Rekrytointiaika (33- pvää)

Rekrytointiongelma-ammatti TilK (on)

Koulutusvaatimus (on)

Avoinnaolon kesto (21- pvää)

Paikkojen määrä (min. 2)

Työaika (ei päivätyö)

Rekrytointiongelma-ammatti TM (on)

Täyttöviive (on)

Suurkaupunki (10 suurta kaupunkia)

Työn kesto (alle 3 kk)

Työpaikan tyyppi (ei palkkatyö)

Työhönosoitus (on)

Kuviossa on esitetty työvoimatoimiston hakijalla täytön riskisuhteet. Esi-
merkiksi työhönosoituksen tekeminen lisää toimiston hakijalla täytön to-
dennäköisyyttä 4,5 –kertaiseksi verrattuna siihen, ettei osoitusta ole tehty. 

Työvoimatoimiston hakijalla täyttöä lisääviä tekijöitä näyttävät olevan työ-
hönosoituksen tekeminen (suurin riskisuhde)76, muu kuin palkkatyösuhde, 
työn kesto alle kolme kuukautta, suurkaupunkialue, täyttöviiveen esiinty-
minen, työvoimatoimiston raportoima rekrytointiongelma-ammatti ja muu 
kuin päivätyö. Mielenkiintoista on havaita se, että kestomuuttujista pitkät 
avoinnaolon kestot ja rekrytointiajat vähentävät työvoimatoimiston hakijal-
la täyttöä. Onkin ilmeistä, että jos sopiva hakija on löytyäkseen työvoima-
toimiston hakijoiden joukosta, tällainen hakija löytyy varsin rivakasti. 
Täyttöviive on tilanne, jossa työvoimatoimistolla on painetta löytää nope-
asti työnantajalle soveltuva ehdokas. Tällaisessa tilanteessa työvoima-
toimiston hakijoilla näyttäisi olevan hyvät mahdollisuudet työn saantiin. 
Hyvinvointinäkökulmasta tilanne on myös tavattoman kiinnostava: näyttää 
siltä, että julkinen työnvälitys voi tehokkaalla toiminnalla edistää samanai-
kaisesti sekä työnantajien että työnhakijoiden hyvinvointia. Edellä esitetty 
täyttötavan ja rekrytointiajan ristiintaulukointi kuvaa samaa asiaa: tehok-
kaassa rekrytointiprosessissa julkinen työnvälitys edistää sekä työnantaji-

                                             
76 vrt. Gonzalo ja Saarela (2001, 1722), jotka  ovat osoittaneet Vaasan työvoimatoimiston työn-
hakija-aineistolla työhönosoitusten tekemiseen liittyvän valikoivuuden olleen onnistunutta. 
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en että työnhakijoiden hyvinvointia samalla kertaa, tehottomassa ei juuri 
kummankaan. 

Työvoimatoimiston hakijalla täyttö on Kaakkois-Suomessa, Etelä-
Pohjanmaalla, Satakunnassa ja Työlinjalla referenssiryhmänä toimivaa 
Uuttamaata todennäköisempää. Pääammattiryhmistä korkein riskisuhde 
on terveydenhuollon ja sosiaalialan työssä ja myös palvelutyössä, teolli-
sessa työssä, maa- ja metsätaloustyössä sekä hallinto- ja toimistotyössä
riskisuhde on yli ykkösen tasoinen teknisen, luonnontieteellisen ym. työn 
toimiessa referenssiryhmänä. Päätoimialoista julkinen hallinto ja maan-
puolustus saa korkeimman riskisuhteen, terveys- ja sosiaalihuolto sekä 
liike-elämän palvelut, koulutus, muut palvelut, rahoitus ja vakuutus sekä 
kauppa saavat myös yli ykkösen riskisuhteen alkutuotannon toimiessa 
referenssiryhmänä. (ks. mallin raportointi Räisänen (2004, 68-9). 

6.6 Hyvinvointivaikutukset valtiolle: työnvälitysjärjestelmän 
nettohyödyt 

Kansantalouden nettohyöty työnvälityksessä koostuu työnantajien (yrityk-
set), työnhakijoiden (kotitaloudet) ja valtion (julkinen talous) sektorikoh-
taisten hyötyjen ja kustannusten erotusten summasta. Edellä käsiteltyihin 
hyvinvointinäkökulmiin nähden kansantalouden perussektorit eivät kui-
tenkaan vastaa työnantajien osalta yrityksiä, vaan mukana on myös muu-
ta yksityistä sektoria kuin yrityksiä sekä julkisen sektorin työnantajia. 
Myöskään valtiolle koituvia vaikutuksia ei pidä käsitteellisesti sekoittaa 
julkisen sektorin vaikutuksiin. 

Tarkoituksena on tässä kuitenkin alustavasti pohtia, kuinka valtiolle koitu-
via vaikutuksia pitäisi lähestyä77. Valtiolle koituva nettomääräinen hyvin-
vointivaikutus ei ole suoraan palautettavissa työnhakijoiden tai yritysten 
hyvinvointivaikutuksiin, vaan tällöin tulisi tarkastella lisäksi myös julkisen 
työnvälityksen ylläpidon ja kehittämisen voimavaroja. Tämä ei ole kuiten-
kaan kovin helppoa. Hyötyjen ja kustannusten laskeminen tai arviointi-
kaan ei ole aina mahdollista. 

Valtiolle hyödyt koituvat seuraavanlaisista tekijöistä: 

 potentiaalisen työllisyyden käyttöönotto lyhyemmän rekrytointiajan 
seurauksena. Tästä seuraa tuotannon lisäystä ja verotulojen kas-
vua 

                                             
77 Tiainen (1990) tarkastelee työnvälityksen atk-järjestelmän hyöty-kustannus -analyysissaan 
keskeisesti työpaikkojen avoinnaolon keston muutosta sekä tämän vaikutusta kansantalouden 
työpanokseen. 
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 julkisen työnvälityksen työnhakijoiden työllistymisen seurauksena 
säästyy työttömänä olleilta työttömyyteen liittyviä kustannuksia, 
esimerkiksi työttömyysturvan maksupäivien määrä vähenee ja mui-
den, työnvälitykselle vaihtoehtoisten tai komplementaaristen työ-
voimapoliittisten toimien tarve vähenee, mistä seuraa valtion 
menojen vähennystä 

 julkisen työnvälityksen vaikutus työmarkkinoiden toimivuuden edis-
tämiseen esimerkiksi paremman ja hyvin saatavilla olevan työ-
markkinainformaation vaikutuksesta. Vaikutusta on vaikea arvioida, 
mutta se liittyy esimerkiksi kohtaannon osuvuuteen, jolloin työn 
tuottavuus voi nousta. Tästä voi seurata verotulojen lisäyksiä. 

Valtiolle kustannukset koituvat seuraavanlaisista seikoista: 

 julkisen työnvälitysjärjestelmän ylläpito ja kehittäminen. Järjestelmä 
on valtion rahoittama, joten kustannukset koituvat valtiolle, vaikka 
hyödyt leviävät laajasti talouden eri toimijoille. 

Kaikkiaan arviot eri tekijöiden suuruudesta ovat epävarmoja. Kuinka lo-
pulta voitaisiin arvioida rekrytointiajan vaikutusta? Tällöin tarvittaisiin tieto-
ja ainakin vaihtoehtoisten rekrytointikanavien tehokkuudesta ja niiden 
kautta hankitun työvoiman koostumuksesta. Potentiaalisen tuotannon 
käyttöönotossahan on kyse rajavaikutuksesta eli muutoksesta, joka tulisi 
mieluiten suhteuttaa toisten rekrytointikanavien vastaavaan muutokseen. 
Eli jos julkisen työnvälityksen rekrytointiaika lyhenee päivällä, mutta mui-
denkin kanavien rekrytointiaika lyhenee vastaavasti, on julkinen työnväli-
tys tuottanut lisää hyvinvointivaikutuksia sekä työnantajille, työnhakijoil-
leen että valtiolle, mutta kuitenkin vain pysynyt alan markkinakehityk-
sessä mukana. Muita suurempi rekrytointiajan lyheneminen merkitsisi 
julkisen työnvälityksen suhteellisen roolin kasvua hyvinvointivaikutusten 
tuottajana. Monenlaisia vakiointeja kuitenkin olisi otettava huomioon, ku-
ten se, millainen koostumus julkisen työnvälityksen markkinoilla avoimis-
sa työpaikoissa ja työnhakijoissa on verrattuna muihin rekrytointimark-
kinoiden toimijoihin.

Kuinka työnvälityksen kustannuksia voitaisiin käytännössä lähestyä? Val-
tion talousarviossa voidaan eritellä työhallinnon paikallishallinnon menot, 
joita oli budjetoitu runsaat 117 miljoonaa euroa vuodelle 2002. Menoja 
työnvälitysjärjestelmästä koituu kuitenkin myös TE-keskuksissa sekä 
työministeriössä. Olennainen kysymys on kuitenkin se, paljonko voidaan 
laskea työnvälityksen osuudeksi paikallishallinnon kustannuksista? Tätä 
voitaisiin lähestyä työajan seurantatietojen avulla. Vuonna 2003 työnväli-
tykseen käytettiin 38 % työajasta78. Mikäli taso olisi ollut sama myös 
                                             
78 perustuu työministeriön ilmoitukseen 3.6.2004 
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vuonna 2002, olisivat työnvälityksen kustannukset vuositasolla ilmeisesti 
ainakin 45 miljoonaa euroa jo pelkästään paikallishallinnossa. Jonkun 
verran kulut nousevat otettaessa aluehallinto ja ministeriötaso tarkaste-
luun mukaan, kyse on kuitenkin arviolta enää muutamista miljoonista eu-
roista. Työnvälityksen kustannuksia vastaavan tuotannon ja verotulojen 
kasvun aikaansaaminen on haasteellista. Tässä mielessä julkinen työnvä-
litys vaikuttaakin aidolta julkiselta palvelulta, vaikka vastaavantyyppistä 
toimintaa harjoitetaan myös liiketoimintana. Yksityisen ja julkisen työnväli-
tyksen ero näyttäytyykin ennen kaikkea kohderyhmän valikoivuuden ja 
hyötyjen leviämisen eroina. 

6.7 Johtopäätöksiä 

Työnvälityksen hyvinvointivaikutusten tarkastelu on tässä artikkelissa käy-
tetty lähestymistapa tavanomaisempien työnvälityksen kohtaannon te-
hokkuuteen ja työnetsintään liittyvien näkökulmien sijasta. Tarkastelu osi-
tettiin kolmeen tekijään: työnantajiin, työnhakijoihin ja valtioon. Työnan-
tajille koituva hyvinvointivaikutus julkisesta työnvälityksestä katsottiin kes-
keisesti liittyvän rekrytointiaikaan. Työnhakijoille koituva hyvinvointivai-
kutus taas riippuu siitä, keitä avoimiin työpaikkoihin valitaan. Valtion hy-
vinvointivaikutukset koituvat työnantajien ja työnhakijoiden hyötyjen ja 
kustannusten erotuksesta yhteensä, mutta lisäksi valtiolle koituu työnväli-
tyksen ylläpidosta ja kehittämisestä muita kustannuksia. 

Empiiriset analyysit osoittivat, että kun rekrytointiprosessi on tehokas eli 
rekrytointiaika lyhyt, tuottaa se hyvinvointivaikutusta työnantajille sekä 
julkisen työnvälityksen työnhakijoille, koska tällöin heitä valitaan usein 
avoimiin työpaikkoihin. Tällöin myös valtiolle ja koko kansantaloudelle koi-
tuvat hyvinvointivaikutukset ovat parhaat. 

Vastaavasti pitkittyneen rekrytointiprosessin tapauksessa työnantaja ei 
juuri saa hyvinvointivaikutuksia julkisesta työnvälityksestä, eivätkä julki-
sen työnvälityksen työnhakijatkaan, koska heitä valitaan harvemmin pit-
käkestoisissa rekrytointiprosesseissa avoimiin työpaikkoihin. Myös valtion 
ja koko kansantalouden tasolla hyvinvointivaikutukset jäävät vähäisiksi. 

Keskimääräistä lyhyempi rekrytointiaika näyttää liittyvän eri tavoin ”epä-
tyypillisiin” töihin, työhönosoituksen tekemiseen sekä täyttöviiveen esiin-
tymiseen. Huomionarvoista on, että julkinen työnvälitys näyttää edistävän 
työmarkkinoiden toimivuutta sellaisten työpaikkojen täyttämisessä, jotka 
kenties muuten täyttyisivät heikommin. Myös suurten kaupunkien työ-
markkinoilla pitkän rekrytointiajan riski on alhainen. 
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Julkisen työnvälityksen työnhakijoiden näkökulmasta heidän hyvinvointi-
aan edistää eniten lyhyt rekrytointiaika, sillä juuri tehokkaissa prosesseis-
sa heitä valitaan suhteellisesti eniten avoimiin työpaikkoihin. Työvoima-
toimiston aktiivinen rooli toimii täsmälleen samoin: eniten työhönosoituk-
sesta täyttöjä oli lyhimmissä rekrytointiprosesseissa. 

Valtiolle työnvälityksestä koituvia hyvinvointivaikutuksia voidaan lähestyä 
työnantajien ja työnhakijoiden hyötyjen ja kustannusten avulla. Lisäksi 
työnvälitysjärjestelmästä koituu valtiolle kustannuksia, joiden tasoksi voi-
daan arvioida runsaat 45 miljoonaa euroa vuodessa. Valtion työnvälitys-
toiminnalla voidaan lisätä tuotannon määrää ja vähentää esimerkiksi 
työttömyyden kustannuksia. Työnvälitys näyttää olevan aito julkinen pal-
velu, koska sen kustantaa valtio ja hyödyt leviävät laajasti eri toimijoille. 
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Liitetaulukko. Työvoimatoimiston hakijalla täytön logit-estimointi (työpai-
kan täytössä muu tilanne - täytetty työvoimatoimiston haki-
jalla)

Muuttuja (suluissa 
binaarimuuttujan luo-
kan 1 arvo) 

kerroin B keskivirhe merkitsevyys suhteellinen 
riski Exp(B)

Täyttöviive (on) 0,277 0,018 *** 1,320
Paikkojen määrä (min. 
2)

-0,230 0,019 *** 0,795

Työhönosoitus (on) 1,497 0,021 *** 4,468
Työaika (ei päivätyö) 0,241 0,017 *** 1,273
Työn kesto (alle 3 kk) 0,695 0,017 *** 2,004
Työpaikan tyyppi (ei 
palkkatyö)

0,935 0,027 *** 2,548

Suurkaupunki (10 
suurta kaupunkia) 

0,549 0,015 *** 1,731

Rekrytointiongelma-
ammatti TM (on) 

0,266 0,019 *** 1,305

Rekrytointiongelma-
ammatti haast. (on) 

-0,452 0,021 *** 0,636

Koulutusvaade (on) -0,399 0,031 *** 0,671
Avoinnaolon kesto (21- 
päivää)

-0,259 0,018 *** 0,772

Rekrytointiaika (33- 
päivää)

-0,902 0,017 *** 0,406

Vakio 0,182 0,015 *** 1,199
N 117 378  
Oikein luokiteltuja 
havaintoja, % 

73

Cox & Snell r2, % 
Nagelkerke r2, % 

21
29

log likelihood 123216,4  

*** = tilastollisesti merkitsevä riskitasolla p<0,001 
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7 Naisten asema työmarkkinoilla – sakotetaan-
ko sukupuolesta? 
Tomi Kyyrä – Virve Ollikainen

7.1 Johdanto 

Viimeisten vuosikymmenten aikana naisten asema Suomen työmarkki-
noilla on kohentunut oleellisesti. Naisten osallistuminen työelämään on 
noussut, palkkaerot miehiin nähden supistuneet ja naiset ovat vallanneet 
jalansijaa monilla perinteisesti miehisillä aloilla. Tätä kehitystä on 
edesauttanut naisten koulutustason ripeä kohoaminen. Työikäiset naiset 
ovat jo keskimäärin koulutetumpia kuin miehet. Vaikka korkea-asteen 
koulutus on edelleen yleisempää yli 40-vuotiaiden miesten kuin naisten 
keskuudessa, nuorimmissa ikäryhmissä tilanne on kääntynyt naisten 
eduksi. Myönteisestä kehityksestä huolimatta naiset ovat edelleen miehiä 
heikommassa asemassa työmarkkinoilla, mikä ilmenee muun muassa 
alhaisempana palkkatasona sekä työsuhteiden määrä- ja osa-aikai-
suutena.

Tässä artikkelissa luodaan katsaus sukupuolieroihin Suomen työmarkki-
noilla tilastojen ja tutkimuksen valossa ja vertaillaan naisten ja miesten 
työmarkkina-asemaa sekä kansainvälisesti että historiallisesti. Artikkelin 
tavoitteena on kartoittaa Suomen työmarkkinoiden erityispiirteitä muihin 
länsimaihin verrattuna. Lisäksi pohditaan, miten nämä erityispiirteet suh-
teutuvat sukupuolten väliseen tasa-arvoon tämän päivän työmarkkinoilla. 
Sukupuolieroja käsitellään työvoimaan osallistumisen, työajan, segregoi-
tumisen ja palkkaerojen kannalta. 

7.2 Työvoimaan osallistuminen  

Suomalaisten naisten työvoimaan osallistuminen on eurooppalaisittain 
harvinaisen korkealla tasolla. Vuonna 2001 suomalaisten 15–64-
vuotiaiden naisten työvoimaosuus oli 72,5 prosenttia, kun vastaava luku 
oli keskimäärin Euroopan Unionin maissa 60,1 prosenttia (OECD, 2002). 
Kuviosta 1 ilmenee naisten ja miesten työvoimaosuuksien kehitys Suo-
messa 1970-luvulta lähtien. Naisten työvoimaan osallistumisen jo 1950-
luvulta alkanut kasvu jatkui aina 1980-luvun lopulle saakka. Samalla ajan-
jaksolla miesten työvoimaosuus laski. 

Kuvion 1 aikasarja poikkeaa edellä mainituista OECD:n työvoimaosuuk-
sista, koska Suomessa Tilastokeskus määrittelee työikäiseksi väestöksi 
15–74-vuotiaat. On kuitenkin huomattava, että käytännössä 65 vuotta 
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täyttäneet ovat enää harvoin ansiotyössä. Toisaalta juuri tämä ikäryhmä 
kasvaa jatkuvasti. Mikäli 65 vuotta täyttäneet poistettaisiin aineistosta, 
näyttäisi naisten työvoimaan osallistumisen kasvu vieläkin voimakkaam-
malta. Lisäksi havaittaisiin, ettei miesten työvoimaan osallistuminen juuri-
kaan muuttunut lamaa edeltävänä ajanjaksona. 

kuvio 1. Työvoimaosuudet vuosina 1970-2002, sukupuolen mukaan 
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Lähde: Tilastokeskus 

Naisten työvoimaan osallistumisen kasvu 1950–1980-luvuilla johtui pitkälti 
julkisen sektorin kasvusta. Erityisesti naisvaltaisen sosiaali- ja terveysalan 
julkiset palvelut kasvoivat voimakkaasti aina 1990-luvun lamaan asti. Jul-
kisella sektorilla työskentelevien naisten lukumäärä kasvoi noin 140 000 
henkilöllä vuosien 1975 ja 1985 välisenä aikana. Sen sijaan miesten lu-
kumäärä julkisella sektorilla kasvoi samalla aikavälillä vain niukasti. 

Naisten työvoimaan osallistumista lisää myös naisten parantunut koulu-
tustaso. Viimeisten vuosikymmenten aikana naisten kouluttautumisaste 
on noussut merkittävästi. Nykyään Suomessa perusasteen jälkeisen tut-
kinnon suorittaneiden osuus on suurempi työikäisillä naisilla kuin miehillä. 
Lisäksi alle 40-vuotiaat naiset ovat suorittaneet korkea-asteen tutkinnon 
ikäisiään miehiä selvästi useammin. Suomalaisnaisten koulutustaso ylit-
tää reilusti myös EU:n keskiarvon (Eurostat, 2002). Koulutuksen merki-
tykseen työmarkkinoilla palataan vielä myöhemmin tässä artikkelissa. 
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Naisten työvoimaan osallistumisen kasvua selittävät myös erilaiset sosi-
aalipoliittiset toimet, joita ovat mm. puolisoiden verotuksen eriyttäminen 
vuonna 1976, päivähoitopaikkojen lukumäärän lisääminen sekä lasten 
erilaisten kotihoitomahdollisuuksien parantaminen. Vaikka lasten kotihoi-
tomahdollisuudet laskevatkin työvoimaan osallistumista hetkellisesti, pi-
demmällä tähtäimellä hoitovapaat parantavat ammatillisen uran ja perhe-
elämän yhdistämisen mahdollisuuksia (Santamäki-Vuori ja Parviainen, 
1996, s. 26-27). Kouluikäisten lasten äitien työssäkäyntiä helpottaa Suo-
messa se, että koululaitos tarjoaa lapsille koulupäivän aikana ruokailu-
mahdollisuuden.

7.3 Työmarkkinoiden segregaatio 

Naiset ja miehet työskentelevät tyypillisesti talouden eri sektoreilla, am-
mateissa ja työtehtävissä. Työmarkkinat ovat siis segregoituneet suku-
puolen mukaan. Iso osa ammateista voidaan luokitella joko tyypillisiksi 
naisten tai miesten ammateiksi. Esimerkiksi sihteereistä yli 95 prosenttia 
on naisia (Kolehmainen, 1999). Useimmat rakennusalan ja teollisuuden 
perinteisistä ammateista puolestaan ovat hyvin miesvaltaisia. Segregaa-
tiota pidetään usein eräänä sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisen 
esteenä. Viittaahan segregaatio jo terminäkin erotteluun ja syrjintään. 
Muun muassa sukupuolten väliset palkkaerot, uralla etenemisen erot se-
kä naisten töiden osa- ja määräaikaisuus yhdistetään usein työmarkkinoil-
la vallitsevaan segregaatioon. 

Taulukosta 1 löytyy ammatillista segregaatiota mittaava indeksi Yhdysval-
loille ja EU-maille ryhmiteltynä koulutustason ja iän mukaan. Mitä suu-
rempi indeksin arvo on, sitä voimakkaammin työmarkkinat ovat segregoi-
tuneet miesten ja naisten ammatteihin. Indeksi saa arvon 0, jos naisten ja 
miesten ammattijakaumat ovat identtiset, ja arvon 100, jos naiset ja mie-
het ovat sijoittuneet täysin eri ammatteihin. Taulukosta nähdään, että työ-
markkinoiden segregaatio on voimakkaampaa heikommin koulutetun 
työvoiman keskuudessa. Erot Yhdysvaltain ja koko EU:n työmarkkinoiden 
välillä näyttävät suhteellisen vaatimattomilta. 

Yksittäisten EU-maiden kesken segregaation voimakkuus kuitenkin vaih-
telee melko lailla. Alhaisimmillaan segregaatio on Etelä-Euroopassa. In-
tuitiivisesti saattaa tuntua ristiriitaiselta, että juuri Pohjoismaissa, joissa 
sukupuolten tasa-arvoisuuden katsotaan olevan kaikkein pisimmällä, 
ammatillinen segregaatio on huipussaan. Pohjoismaisilla työmarkkinoilla 
noin puolet naisista työskentelee tyypillisissä naisten ammateissa, joissa 
vähintään 80 prosenttia työntekijöistä on naisia. Muissa teollisuusmaissa 
vain neljäsosa naistyövoimasta on samalla tavoin keskittynyttä (Lehto, 
1999).
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Taulukko 1. Ammatillinen segregaatio EU-maissa ja Yhdysvalloissa 1999 
koulutuksen ja iän mukaan 

 Yliopistokoulutus Alempi koulutus 

25-
34

35-
44

45-
54

25-
34

35-
44

45-
54

Yhdysvallat 31,4 36,0 42,3 49,6 49,1 50,9 

EU 35,2 40,9 41,9 46,9 48,6 48,2 

Tanska 44,5 56,4 53,3 50,1 57,3 58,0 

Suomi 44,3 51,2 50,1 50,3 58,7 58,5 

Ruotsi 46,4 49,0 49,6 49,1 60,1 63,3 

Itävalta 38,9 44,1 47,1 52,6 52,5 52,1 

Saksa 41,1 44,3 43,2 51,2 51,6 49,3 

Belgia 35,1 34,6 43,2 54,5 55,7 56,3 

Ranska 35,7 39,1 39,5 52,1 52,5 51,6 

Hollanti 33,1 38,5 32,3 49,3 56,4 54,5 

Kreikka 32,4 33,2 31,8 43,5 42,8 44,7 

Italia 30,3 34,3 46,1 39,8 40,3 41,4 

Portugali 36,4 42,2 42,8 43,5 47,2 48,2 

Espanja 37,0 43,1 49,5 50,2 47,2 51,7 

Iso-Britannia 35,3 47,6 51,1 49,9 56,7 57,8 

Lähde: Dolado, Felgueroso ja Jimeno (2002). Taulukon luvut ovat Duncan-Duncan (1955) in-
deksejä. Euroopan maiden lähteenä on European Labour Force Survey ja Yhdysvaltain Current 
Population Survey. 

Pohjoismaiden laajat ja kehittyneet julkiset palvelut, kuten lasten päivä-
hoito ja kouluruokailu, ovat mahdollistaneet naisten mittavan osallistumi-
sen työelämään. Toisaalta juuri nämä palvelut ovat hyvin naisvaltaisia, 
mikä osaltaan on vahvistanut ammatillista segregaatiota. Etelä-Euroopas-
sa varsinkin heikosti koulutetut naiset jäävät usein kotiin hoitamaan sa-
moja tehtäviä, jotka Pohjoismaissa on järjestetty naisvaltaisen julkisen 
sektorin toimesta. Korkeammin koulutetut naiset puolestaan kilpailevat 
samoista työtehtävistä miesten kanssa. Näyttääkin siltä, että työmarkki-
noiden voimakas segregoituminen Pohjoismaissa on sidoksissa naisten 
korkeaan osallistumisasteeseen ja naisvaltaiseen julkiseen sektoriin (Do-
lado et al., 2002, ja Anker, 1998). 

Myös Suomessa naiset ja miehet ovat jakautuneet selkeästi yksityisen ja 
julkisen sektorin välillä. Yksityisellä sektorilla naisten osuus työllisistä on 
huomattavasti miesten osuutta pienempi, mutta sen sijaan julkisella sek-
torilla, eritoten kuntien palveluksessa, työntekijöistä valtaosa on naisia 
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(Ollikainen, 2003). Segregaatio ilmenee työmarkkinoilla myös vertikaali-
sesti siten, että naisten ja miesten hierarkkiset asemat poikkeavat toisis-
taan saman alan sisällä. Miehet sijoittuvat naisia useammin ylempiin 
asemiin työelämässä ja etenevät myös urallaan naisia nopeammin (Ko-
lehmainen, 1999). 

Viime vuosikymmenten aikana työmarkkinoiden segregaatio on vähenty-
nyt lähes kaikkialla (Anker, 1998). Taulukossa 1 tämä näkyy epäsuorasti 
segregaatioindeksin alhaisempina arvoina nuorimmissa ikäryhmissä. Ke-
hityksen taustalla ovat olleet naisten työvoimaan osallistumisen kasvu 
sekä naisten koulutustason ripeä kohentuminen. Suomessa ammatillisen 
segregaation vähentyminen 1970- ja 1980-luvuilla johtui erityisesti mies-
valtaisten ammattien muuttumisesta entistä naisvaltaisemmiksi (Koleh-
mainen, 1999). Aiempina vuosikymmeninä naisten työllisyyden kasvu 
kasaantui julkisen sektorin hoiva- ja toimistotöiden ammatteihin. Sittem-
min naiset ovat ylittäneet työelämän raja-aitoja ja työskentelevät nykyisin 
yhä useammin myös perinteisissä miesten ammateissa. Tämän on mah-
dollistanut suomalaisnaisten koulutustason nousu. Sen sijaan naisammat-
tien miehistyminen on ollut harvinaisempaa. Muutos on siis ollut 
vastakkaissuuntainen naisten ja miesten aloilla: ammatillinen segregaatio 
on vähentynyt miesten aloilla mutta lisääntynyt naisten aloilla (Kolehmai-
nen, 1999). 

Koulutustason nousu on edesauttanut naisten kohoamista työelämän 
vaativiin tehtäviin. Esimerkiksi naisten osuus ylemmistä toimihenkilöistä 
nousi 37 prosentista 44 prosenttiin vuosien 1984 ja 2002 välisenä aikana. 
Johtotehtävissä olevista ylemmistä toimihenkilöistä 27 prosenttia oli nai-
sia vuonna 2002, kun vastaava osuus oli vain 14 prosenttia 1980-luvun 
alussa. (Lehto, 2003) 

7.4 Osa-aikatyö ja määräaikaiset työsuhteet 

Suomalaisnaisten mittavan työvoimaan osallistuminen lisäksi erityisen 
merkittävää on se, että Suomessa naiset työskentelevät etupäässä koko-
päiväisesti. Vaikka muissa Pohjoismaissa naisten työvoimaan osallistu-
misaste on jopa korkeampi, suomalaiset naiset työskentelevät kuitenkin 
työtunneissa mitattuna enemmän. Läntisissä naapurimaissamme osa-
aikainen työssäkäynti on huomattavasti yleisempää kuin Suomessa. 
Vuonna 2001 suomalaisista työssäkäyvistä naisista 14 prosenttia teki 
osa-aikatyötä, kun vastaava luku Ruotsissa oli 29,3 ja Norjassa peräti 
32,6 prosenttia. (OECD, 2002) 

Osa-aikaisten töiden osuus on Suomessa kansainvälisestikin vertaillen 
alhainen. Vuonna 2001 osa-aikaisten osuus kaikista työllisistä oli Suo-
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messa vain 10,5 prosenttia, kun EU-maissa osa-aikatyötä tekevien osuus 
oli keskimäärin 13,8 prosenttia (OECD, 2002). Eräs selitys lienee se, että 
eniten naisia Suomessa työllistää julkinen sektori, missä osa-aikaisten 
töiden osuus on kenties yksityistä sektoria pienempi. Osa-aikatyöt mielle-
tään yleensä naisten töiksi ja naisten osa-aikatyön tekeminen onkin li-
sääntynyt koko 1990-luvun aina 2000-luvulle asti. Naisten osuus kaikista 
osa-aikatyötä tekevistä vuonna 2000 oli 63,4 prosenttia (OECD, 2002). 
Osa-aikatöiden osuus lähti kasvuun sekä miesten että naisten keskuu-
dessa laman aikana yleisen työllisyystilanteen heikentyessä, mutta vain 
miesten osa-aikatyön tekeminen on sittemmin kääntynyt laskuun työlli-
syysasteen jälleen noustessa (Savola, 2000). 

Osa-aikatyön tekemiseen on monia syitä. Muualla Euroopassa osa-
aikatyö liittyy ensisijaisesti lastenhoitoon. Suomessa sen sijaan vain yh-
deksän prosenttia osa-aikatyötä tekevistä naisista ilmoittaa valinneensa 
osa-aikatyön lastenhoidon vuoksi. Toinen merkittävä osa-aikaisuuden syy 
on opiskelu. Työikäisistä miehistä osa-aikatyön ilmoittaa valinneensa 
opiskelusyistä 42 prosenttia ja naisista 30 prosenttia (Tilastokeskus, 
2002).

Osa-aikatyö ei ole kaikille vapaaehtoinen valinta. Osa-aikaisesti työsken-
televistä miehistä 25 prosenttia ja naisista 36 prosenttia tekee osa-
aikatyötä vain siksi, että kokoaikatyötä ei ole löytynyt (Tilastokeskus, 
2002). Euroopan Unionissa osa-aikatyötä tekevistä 60 prosenttia ei halua 
kokoaikatyötä, naisista osuus on vieläkin suurempi. EU:n työllisistä 19 
prosenttia tekee osa-aikatyötä sen vuoksi, ettei kokoaikatyötä ole ollut 
tarjolla. Vain kolmessa maassa, Suomi mukaan luettuna, kokoaikatyön 
vähyys on opiskelun lisäksi ollut tärkein osa-aikaisuuden syy (Keinänen, 
1998).

Osa-aikatyö ei myöskään ole yhteiskunnallisesti ongelmatonta. Osa-
aikaisen työntekijän työmarkkina-asema, työsuhdeturva ja työsuhde-
etuudet ovat heikommat kuin kokoaikatyötä tekevän henkilön. Tulevan 
eläkkeen kannalta olisi suotavaa, että naisille ja miehille kertyisi saman 
verran työaikaa, sillä eläke määräytyy kertyneen työajan perusteella. Kai-
ken edellä mainitun ohella osa-aikaisuuteen näyttäisivät valitettavan usein 
yhdistyvän myös määräaikaiset työsuhteet. Lähes 40 prosentilla osa-
aikatyöntekijöistä oli määräaikainen työsuhde vuonna 1998, kun kaikista 
palkansaajista niitä oli vain 18 prosentilla (Työministeriö, 1999, s. 38-40). 

Määräaikaisissa työsuhteissa olevien palkansaajien määrä nousi Suo-
messa 1990-luvun alusta 2000-luvulle tultaessa noin 100 000 hengellä. 
Määräaikaiset työsuhteet alkoivat lisääntyä naisilla jo 1980-luvun puolivä-
lissä ja miehillä 1990-luvun alussa. Määrä saavutti huippunsa vuonna 
1997, jolloin määräaikaisissa työsuhteissa työskenteli vajaa viidennes 
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(18,4 %) kaikista palkansaajista (Kauhanen, 2000). Sittemmin määräai-
kaisuus on kääntynyt hienoiseen laskuun, tosin miesten määräaikaiset 
työsuhteet ovat vähentyneet huomattavasti enemmän kuin naisten.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan määräaikaiset palkan-
saajat ovat yhä useammin naisia, yli 30-vuotiaita, hyvin koulutettuja ja 
toimihenkilöitä. Miehillä määräaikaisuus liittyy edelleen työuran alkuun, 
kuten naisillakin vielä 1990-luvun alussa. Ns. moderni pätkätyöläinen on-
kin korkeasti koulutettu nainen, jonka työura koostuu sijaisuuksista ja/tai 
projektiluonteisista pätkistä, mutta välissä ei juuri koeta työttömyysjakso-
ja. Perinteiseksi koettuun pätkätyöläisyyteen sen sijaan liittyy työttömyyttä 
ja työuran katkonaisuutta työn luonteen (esim. kausityö ja urakkatyö) 
vuoksi (Sutela et al., 2001). 

Määräaikaisissa työsuhteissa sukupuolten välillä vallitsevat erot johtuvat 
osittain siitä, että naisvaltaisella julkisella sektorilla työsuhteiden määräai-
kaisuus on yleistä. Määräaikaisuuden lisääntymiseen saattaa vaikuttaa 
myös 1980-luvun puolivälissä voimaan astunut kotihoidontukijärjestelmä. 
Yhtäältä työnantajat eivät halua palkata synnytysikäisiä naisia vakinaisiin 
työsuhteisiin, koska nämä saattavat pian jäädä pitkäksikin aikaa kotiin 
hoitamaan lapsia. Toisaalta määräaikaisia työntekijöitä on jouduttu palk-
kaamaan kotihoidontuella kotiin jääneiden tilalle. (Savola, 2000) 

Suomessa määräaikaisten työsuhteiden käyttö on selvästi yleisempää 
kuin useimmissa muissa EU-maissa, ja määräaikaiset työsuhteet ovatkin 
Suomea yleisempiä vain Espanjassa ja Portugalissa. Osa-aikatyön tavoin 
myöskään määräaikaistyö ei usein ole vapaaehtoinen valinta, sillä Suo-
messa valtaosa (65 %, v. 2000) määräaikaisissa työsuhteissa työskente-
levistä haluaisi pysyvän työpaikan (Kauhanen, 2002). Vaikka määrä- ja 
erityisesti osa-aikaiset työsuhteet on nähty eräänä lääkkeenä työttömyy-
den alentamisessa ja yleisen työllisyysasteen nostamisessa, ei epätyypil-
lisiä työsuhteita silti voida pitää yhteiskunnallisesti ongelmattomina. Sekä 
osa- että määräaikaisten työsuhteiden myötä lisääntyvä epävarmuus työn 
ja toimeentulon jatkuvuudesta vaikeuttaa väistämättä erityisesti nuorem-
pien ikäluokkien koko elämänkulun suunnittelua, kuten perheen perusta-
mista ja asunnon hankintaa.  

7.5 Palkkaerot 

Sukupuolten välinen palkkakuilu on Suomessa kansainvälistä keski-
tasoa

Naisten palkat ovat miesten palkkoja alhaisemmat käytännössä kaikissa 
teollisuusmaissa. Tämä on nähtävissä taulukosta 2 (OECD, 2002), jossa 
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on esitetty joukko mittareita naisten ja miesten välisille palkkaeroille 
eräissä keskeisissä OECD-maissa.79 Ensimmäisessä sarakkeessa on 
esitetty naisten keskipalkka prosentteina miesten keskipalkasta. Suurim-
mat palkkaerot löytyvät Sveitsistä ja Yhdysvalloista. Suomessa keskipalk-
kojen ero sukupuolten välillä on lähellä taulukon maiden keskiarvoa 
(naisten keskipalkka 84 prosenttia miesten keskipalkasta), kun se muka-
na olevissa muissa Pohjoismaissa – Tanskassa ja Ruotsissa – on tätä 
pienempi. Alhaisimmat palkkaerot löytyvät ehkä hieman yllättäen Portu-
galista, jossa naisten keskipalkka on ainoastaan 8 prosenttia miesten 
keskipalkkaa alhaisempi. 

Taulukossa on raportoitu myös erot naisten ja miesten palkkajakaumien 
toisen ja kahdeksannen desiilin sekä mediaanin kohdalla. Mediaanien 
välinen palkkaero naisten ja miesten välillä voidaan tulkita vaihtoehtoi-
seksi mittariksi keskipalkkojen erolle.  Sen etuna on robustisuus poikke-
uksellisen suurille ja poikkeuksellisen pienille palkkahavainnoille, jotka 
voivat olla seurausta mittavirheistä kyselyihin perustuvissa aineistoissa. 
Useimpien maiden kohdalla palkkakuilu on hieman pienempi mediaaneilla 
kuin keskipalkoilla mitattuna. Tosin poikkeuksiakin löytyy; esimerkiksi Por-
tugalissa naisten palkkojen mediaani on 15 prosenttia miesten mediaania 
alhaisempi, eikä maa enää näytäkään kaikkein tasa-arvoisimmalta. Es-
panjassa ja Portugalissa palkkaerot ovat pienimmillään palkkajakauman 
yläpäässä eli kahdeksannen desiilin kohdalla. Sen sijaan Pohjoismaissa – 
sekä Australiassa ja Uudessa Seelannissa – naisten ja miesten välinen 
palkkaero kasvaa siirryttäessä ylöspäin palkkajakaumassa. Useimmissa 
maissa sukupuolten välinen palkkaero on kuitenkin samaa suuruusluok-
kaa palkkajakauman eri kohdissa. 

Kehitys palkkaeroissa on kulkenut myönteiseen suuntaan: muutaman 
viime vuosikymmenen aikana naisten ja miesten väliset palkkaerot ovat 
selvästi kaventuneet useimmissa maissa, myös Suomessa (ks. OECD, 
2002, s. 99, ja Ollikainen, 2003). Toisaalta täytyy muistaa, että palkkaero-
jen lisäksi myös työajat poikkeavat miesten ja naisten välillä. Naiset työs-
kentelevät useammin osa-aikaisesti ja kokopäivätyössäkin heille kertyy 
tyypillisesti vähemmän työtunteja. Tästä johtuen naisten ja miesten väliset 
erot kokonaisansioissa voivat olla palkkaeroja selvästikin suuremmat. Va-
roittavia esimerkkejä ovat Hollanti ja Iso-Britannia, joissa naisten ansiot 
ovat vain reilut puolet miesten ansioista (OECD, 2002, s. 98).  Suomessa, 

                                             
79 Taulukon lukujen taustalla olevat palkka- ja työtuntimääritelmät vaihtelevat hieman maittain. On myös 
huomioitava, että luvuissa on mukana vain kokoaikaiset työntekijät. Jos osa-aikaisten ja kokopäiväisten 
tuntipalkat eroavat toisistaan, taulukon luvut antavat hieman epätäydellisen kuvan palkkaeroista niissä 
maissa, joissa iso osa naisista työskentelee osa-aikaisesti (esim. Hollanti ja Sveitsi). Myös erot naisten 
osallistumisessa työelämään on syytä pitää mielessä. Maissa, joissa naisten osallistumisaste on alhainen, 
tyypillisesti kaikkein heikoimmin koulutetut naiset ovat työmarkkinoiden ulkopuolella, mikä pyrkii nosta-
maan naisten keskipalkkaa. Sen sijaan Pohjoismaissa heikommin koulutetut, pienipalkkaiset naiset ovat 
mukana luvuissa. 
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jossa osa-aikatyö on suhteellisen vähäistä, ei työaikaeroilla ole niin suurta 
merkitystä.

Taulukko 2. Sukupuolten välinen palkkakuilu OECD-maissa 1998 

 Naisten palkan %-osuus miesten palkasta perustuen…  

 keskiarvoon 2. desiiliin mediaaniin 8.desiiliin 

Australia (2000) 91 96 92 87 

Itävalta 79 76 80 80 

Belgia 91 91 94 91 

Kanada (2000) 82 81 81 86 

Tanska 89 96 93 87 

Suomi 82 92 87 77 

Ranska 87 89 93 89 

Saksa 80 80 83 80 

Kreikka 80 84 80 82 

Irlanti 81 80 81 83 

Italia 85 90 91 87 

Hollanti 80 85 86 80 

Uusi-Seelanti 86 92 91 85 

Portugali 92 89 85 95 

Espanja 88 86 93 95 

Ruotsi (2000) 86 92 90 84 

Sveitsi (2001) 76 74 79 78 

Iso-Britannia 80 85 85 80 

Yhdysvallat 79 83 79 78 

OECD 84 86 86 85 

Lähde: OECD Employment Outlook 2002. Taulukon luvuissa on mukana tunti- ja kuukausipalk-
kaiset 20-64-vuotiaat työntekijät, jotka ovat kokoaikatyössä. Australian, Kanadan ja Ruotsin 
osalta ikähaarukka on 18-64-vuotiaat, Sveitsin osalta 15-64-vuotiaat. OECD-luvut viimeisellä 
rivillä ovat painottamattomia keskiarvoja taulukon maiden luvuista. 

Valtaosa palkkakuilusta on seurausta työmarkkinoiden segregoitu-
misesta

Naisten ja miesten välisten palkkaerojen syitä on kartoitettu satojen tutki-
musten voimin. Tyypillinen tulos on ollut, että erot henkilökohtaisissa omi-
naisuuksissa, kuten koulutuksessa ja työkokemuksessa, eivät riitä 
selittämään kovin suurta osaa naisten ja miesten välisistä palkkaeroista. 
Täydentäväksi selitykseksi on tarjottu työmarkkinoiden segregoitumista 
sukupuolen mukaan. Tämän näkemyksen mukaan naiset ja miehet ha-
keutuvat eri aloille, ja palkkaerot ovat pitkälti seurausta työtehtävien, ei 
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niinkään henkilökohtaisten ominaisuuksien eroista. Jos naiset valikoituvat 
heikommin palkattuihin työtehtäviin, heidän keskipalkkansa jää miesten 
keskipalkkaa pienemmäksi, vaikka samassa työtehtävässä toimivat naiset 
ja miehet ansaitsisivat yhtä paljon. Mikäli palkkaerot syntyvät segregaati-
on kautta, niiden oikeutus riippuu pitkälti siitä, voidaanko työtehtävien vä-
lisiä palkkaeroja pitää hyväksyttävinä ja liittyykö itse valikoitumis-
prosessiin naisia syrjiviä elementtejä. 

Empiiristen aineistojen puutteet ovat pitkään rajoittaneet tutkimusta, jossa 
on pyritty erottamaan työtehtävien sisäiset palkkaerot ja segregoitumisen 
vaikutus toisistaan. Laajat, tuhansien yritysten koko henkilöstön sisältävät 
aineistot ovat yleistyneet vasta viime vuosina. Mikäli tällainen aineisto si-
sältää tiedot myös tehtävänimikkeistä, voidaan luontevasti verrata miehiä 
ja naisia, jotka tekevät samanlaista työtä saman työnantajan palvelukses-
sa. Vastaavasti havaitaan naisten ja miesten sijoittuminen eri hierar-
kiatasoille yritysten sisällä. Tämän tyyppistä vertailevaa tutkimusta on 
tehty Yhdysvalloissa (Groshen, 1991, Petersen ja Morgan, 1995, ja 
Bayard et al., 2003), Norjassa (Petersen et al., 1997), Tanskassa (Datta 
Gupta ja Rothstein, 2001) ja Ruotsissa (Meyersson-Milgrom et al., 2001). 
Tutkimustulosten mukaan työmarkkinoiden segregoituminen sukupuolen 
mukaan selittää valtaosan miesten ja naisten välisistä palkkaeroista, jos-
kin arviot työtehtävien sisäisestä, selittymättömästä palkkaerosta vaihte-
levat.

Vuonna 2004 Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa saatiin pää-
tökseen laaja tutkimusprojekti, jossa kartoitettiin miesten ja naisten välisiä 
palkkaeroja työmarkkinoiden segregaation näkökulmasta (ks. Luukkonen, 
2003, Korkeamäki ja Kyyrä, 2002, 2003, sekä Korkeamäki et al., 2004). 
Projektissa lähdettiin siitä, että palkkaeroja voi esiintyä eri hierarkiatasoil-
la: yritysten välillä, yritysten sisällä eri työtehtävien välillä ja samassa yri-
tyksessä samassa työtehtävässä toimivien henkilöiden välillä. Koska 
miehet ja naiset ovat jakautuneet epätasaisesti erilaisiin yrityksiin ja yri-
tysten sisällä edelleen erilaisiin työtehtäviin, voidaan sukupuolten välinen 
kokonaispalkkaero jakaa kolmeen keskeiseen osaan: 

1. yritystason segregaatioon, joka kuvastaa sitä, että naiset ovat usein 
sijoittuneet matalampipalkkaisiin yrityksiin, 

2. työtehtävätason segregaatioon, joka kuvastaa sitä, että yritysten si-
sällä naiset ovat valikoituneet matalampipalkkaisiin työtehtäviin, ja 

3. työtehtävän sisäiseen palkkaeroon, joka kuvastaa palkkaeroja sa-
man yrityksen samassa työtehtävässä toimivien miesten ja naisten 
välillä.
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Kokonaisero miesten ja naisten keskipalkkojen välillä syntyy siis näiden 
kolmen tekijän summana. Työtehtävän sisäinen palkkaero selittyy osittain 
sillä, että samassa työtehtävässä toimivilla miehillä ja naisilla on takanaan 
erilainen työkokemus ja koulutus. Osa jää kuitenkin selittymättä, mikä tar-
koittaa sitä, että nainen saa alhaisempaa palkkaa kuin saman yrityksen 
samassa työtehtävässä toimiva mies, jolla on sama koulutus ja yhtä pitkä 
työkokemus. 

VATT:ssa tehty tutkimusprojekti poikkeaa aiemmasta suomalaistutkimuk-
sesta kahdella tavalla. Ensinnäkin tutkimuksessa verrataan palkkoja työn-
tekijöiden välillä, jotka tekevät samanlaista – eli saman ammattinimikkeen 
mukaista ja yhtä vaativaksi arvioitua – työtä saman työnantajan palveluk-
sessa. Näin on päästy mahdollisimman lähelle kysymystä, maksetaanko 
”samaa” työtä tekeville naisille ja miehille yhtä suuri korvaus työpanokses-
taan. Toiseksi tutkimuksessa arvioidaan, missä määrin naisvaltaisten työ-
tehtävien alhaisempi palkkataso on seurausta työtehtävien alhaisemmas-
ta vaativuudesta. Tämä liittyy kysymykseen, voidaanko naisvaltaisten 
työtehtävien alhaisempia palkkoja pitää oikeutettuna. 

Tutkimusprojektissa tarkasteltiin erikseen teollisuuden toimihenkilöitä, te-
ollisuuden työntekijöitä ja yksityistä palvelusektoria.80 Teollisuuden alem-
pia (eli konttori- ja teknisiä) toimihenkilöitä käsiteltiin myös omana ryh-
mänään, koska ylempien toimihenkilöiden tehtäväluokitus on suhteellisen 
karkea, eivätkä heidän työtehtävänsä kuulu vaativuusarvioinnin piiriin. 
Palveluammattien kohdalla ei ole tehty eroa toimihenkilöiden ja työnteki-
jöiden välillä. 

On syytä korostaa, että segregaatiolla viitataan tässä yhteydessä naisten 
ja miesten valikoitumiseen eri yrityksiin ja työtehtäviin tietyn sektorin (teol-
lisuuden tai palveluiden) sisällä. Toisin sanoen naisten ja miesten sijoit-
tuminen eri sektoreille – mikä on Pohjoismaissa ammatillisen segregaa-
tion keskeinen lähde – jää huomiotta. Tämä on valitettavaa mutta välttä-
mätöntä, kun halutaan tarkastella valikoitumista eri työtehtäviin ja 
työtehtävien sisäisiä palkkaeroja. Eri alojen työehtosopimukset poikkea-
vat toisistaan siinä määrin, ettei aineistojen yhdistäminen ole mielekästä. 
Vartiainen (2001) tarjoaa laaja-alaisemman mutta karkeamman analyysin 
sukupuolten välisistä palkkaeroista Suomessa. 

Teollisuustoimihenkilöiden keskuudessa naisten keskituntipalkka on 23 
prosenttia miesten keskituntipalkkaa alempi. Keskipalkkaero supistuu 
14,5 prosenttiin, kun ylemmät toimihenkilöt rajataan tarkastelun ulkopuo-
                                             
80 Teollisuuden osalta tarkastelut perustuvat Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton palkka-
tiedusteluihin vuodelta 2000 ja palveluammattien osalta Palvelutyönantajat Ry:n palkkatieduste-
luun vuodelta 2001. Aineistot kattavat ainoastaan työnantajaliittojen jäsenyritysten henkilöstön, 
joten ne ovat jossain määrin valikoituneita. 
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lelle. Vastaava palkkakuilu teollisuuden työntekijöillä on 16 ja palvelualoil-
la 18 prosenttia. Kuviossa 2 nämä kokonaispalkkaerot on hajotettu osiin, 
jotka kuvaavat taustalla olevia selitystekijöitä. Aluksi kokonaispalkkaero 
jaettiin yritystason segregaatiosta (C), työtehtävätason segregaatiosta (B) 
ja työtehtävien sisäisistä palkkaeroista (A) johtuviin osuuksiin. Kukin näis-
tä osuuksista jaettiin edelleen pienempiin osiin, jotka kuvaavat selitty-
mätöntä ja selittyvää osaa palkkaeroista. Työtehtävätason segregaation 
kohdalla on eroteltu myös työtehtävien vaativuuden rooli.81

Kuvio 2. Palkkaerohajotelmat, prosentteina kokonaispalkkaerosta 

25 %

6 %

17 %
12 %

24 %

3 %

13 %

A Selittymätön työtehtävän sisäinen palkkaero (0,0627)
A Selittyvä työtehtävän sisäinen palkkaero (0,0154)
B Selittymätön työtehtävätason segregaatio (0,0423)
B Vaativuudella selittyvä työtehtävätason segregaatio (0,0288)
B Muilla tekijöillä selittyvä työtehtävätason segregaatio (0,0593)
C Selittymätön yritystason segregaatio (0,0066)
C Selittyvä yritystason segregaatio (0,0329)

Teollisuuden toimihenkilöt

                                             
81 Lisäksi suluissa on ilmoitettu jokaisen osatekijän vaikutus miesten ja naisten välisten logarit-
misten keskipalkkojen eroon. Piirasdiagrammi kertoo näiden lukujen suhteelliset osuudet niiden 
kokonaissummasta. 
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11 % 0 %

A Selittymätön työtehtävän sisäinen palkkaero (0,0283)
A Selittyvä työtehtävän sisäinen palkkaero (0,0066)
B Selittymätön työtehtävätason segregaatio (0,0182)
B Vaativuudella selittyvä työtehtävätason segregaatio (0,0738)
B Muilla tekijöillä selittyvä työtehtävätason segregaatio (0,008)
C Selittymätön yritystason segregaatio (0,0175)
C Selittyvä yritystason segregaatio (0,0001)

Teollisuuden alemmat toimihenkilöt

20 %

2 %

10 %

12 %

0 %

39 %

17 %

A Selittymätön työtehtävän sisäinen palkkaero (0,0357)
A Selittyvä työtehtävän sisäinen palkkaero (0,0033)
B Selittymätön työtehtävätason segregaatio (0,0188)
B Vaativuudella selittyvä työtehtävätason segregaatio (0,0224)
B Muilla tekijöillä selittyvä työtehtävätason segregaatio (-0,0002)
C Selittymätön yritystason segregaatio (0,0706)
C Selittyvä yritystason segregaatio (0,0314)

Teollisuuden työntekijät 
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18 %

0 %

29 %

4 %
16 %

9 %

24 %

A Selittymätön työtehtävän sisäinen palkkaero (0,0369)
A Selittyvä työtehtävän sisäinen palkkaero (-0,0036)
B Selittymätön työtehtävätason segregaatio (0,0608)
B Vaativuudella selittyvä työtehtävätason segregaatio (0,0076)
B Muilla tekijöillä selittyvä työtehtävätason segregaatio (0,0333)
C Selittymätön yritystason segregaatio (0,0194)
C Selittyvä yritystason segregaatio (0,0486)

Yksityiset palveluammatit

Teollisuuden toimihenkilöillä ja palveluissa työtehtävätason segregaatio 
selittää puolet kokonaispalkkaerosta, alempien toimihenkilöiden kohdalla 
peräti kaksi kolmasosaa. Teollisuuden työntekijöiden palkkaerojen kan-
nalta työtehtävätason segregaatiolla on vähemmän merkitystä. Yritysta-
son segregaatio selittää teollisuuden työntekijöillä yli puolet palkkakui-
lusta, palveluissa kolmanneksen ja teollisuuden toimihenkilöillä kuuden-
neksen. Merkittävä osa mies- ja naisvaltaisten työtehtävien välisistä 
palkkaeroista palautuu eroihin työtehtävien vaativuudessa. Alempien teol-
lisuustoimihenkilöiden kohdalla työn vaativuus selittää valtaosan palkka-
eroista mies- ja naisvaltaisten työtehtävien välillä. Sen sijaan palvelu-
aloilla isoin osa jää selittymättä, eli naisvaltaiset työtehtävät ovat selkeästi 
heikommin palkattuja kuin saman vaativuustason miesvaltaiset työtehtä-
vät.

Noin viidennes miesten ja naisten välisestä keskipalkkaerosta on seura-
usta työtehtävien sisäisistä palkkaeroista. Teollisuuden toimihenkilöillä 
tämä osuus on suurempi (31,5 prosenttia), mikä johtuu ainakin osittain 
ylempien toimihenkilöiden tehtäväluokittelun karkeudesta. Työtehtävän 
sisäinen palkkaero jää pitkälti selittymättä kaikissa työntekijäryhmissä. 
Palvelualalla nainen tienaa keskimäärin 3,6 prosenttia vähemmän kuin 
vastaavan koulutuksen ja työkokemuksen omaava mies, joka toimii sa-
massa työtehtävässä saman työnantajan palveluksessa. Teollisuudessa 
vastaava palkkaero on 3,5 prosenttia työntekijöillä, 2,8 prosenttia alem-
milla toimihenkilöillä ja 6 prosenttia kaikilla toimihenkilöillä.
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Valtaosa palkkaeroista on siis seurausta työmarkkinoiden segregoitumi-
sesta, erityisesti naisten ja miesten valikoitumisesta eri työtehtäviin yritys-
ten sisällä. Nais- ja miesvaltaisten työtehtävien välisiä palkkaeroja ei 
voida täysin selittää eroilla työtehtävien vaativuudessa. Naiselle makse-
taan samasta työtehtävästä hieman vähemmän kuin miehelle, jolla on 
sama koulutus ja työkokemus takanaan. 

7.6 Naisten asemaan vaikuttavia tekijöitä 

Edellä on kartoitettu naisten suhteellista asemaa työmarkkinoilla. Verrat-
tuna kanssasisariinsa muissa teollisuusmaissa suomalaiset naiset ovat 
pärjänneet melko hyvin. Suomessa naiset osallistuvat ahkerasti työelä-
mään ja työskentelevät useimmiten kokopäiväisesti. Parantamisen varaa-
kin löytyy: sukupuolten välinen palkkakuilu on Suomessa kansainvälistä 
keskitasoa ja siten suurempi kuin muissa Pohjoismaissa. Keskeinen seli-
tystekijä naisten ja miesten välisille palkkaeroille on työmarkkinoiden voi-
makas segregaatio. Naiset työskentelevät usein julkisella sektorilla, jolla 
palkkataso on alhaisempi ja suuri osa työsuhteista määrä- ja osa-aikaisia. 
Tosin naiset monesti sijoittuvat myös samalla alalla työskenteleviä mies-
kollegoitaan alemman hierarkiatason työtehtäviin. Työmarkkinoiden – se-
kä horisontaalisen että vertikaalisen – segregaation vähentäminen on 
kiistatta avainasemassa naisten työmarkkina-aseman parantamisessa. 

Segregaation keskeisin yksittäinen selitystekijä on koulutus. Suomessa 
väestön koulutusrakenteen muutos on ollut suuri.  Suomi on niitä harvoja 
maita, joissa naiset ovat jo saavuttaneet – ja menneet osittain ohikin – 
miesten koulutustason. 15 vuotta täyttäneestä väestöstä 61 prosenttia 
sekä miehistä että naisista on suorittanut jonkin perusasteen (perus- tai 
kansakoulun) jälkeisen tutkinnon (Tilastokeskus, 2004, s. 21). Koska mu-
kana ovat myös eläkkeellä olevat, luvut antavat hieman harhaanjohtavan 
kuvan koulutuseroista tämän päivän työmarkkinoilla, sillä eläkeikäisten 
miesten koulutustaso on selvästi korkeampi kuin saman ikäluokan naisilla 
(ks. kuvio 3). Alle 60-vuotiaassa väestössä naiset ovat keskimäärin mie-
hiä koulutetumpia, mikä selittyy ammatillisten tutkintojen yleisyydellä nais-
ten keskuudessa. Sen sijaan korkea-asteen tutkinnot ovat edelleen 
hieman yleisempiä miehillä kuin naisilla (Tilastokeskus, 2004, s. 24). Ti-
lanne on kuitenkin kääntymässä päälaelleen: alle 35-vuotiaiden ikäryh-
missä naiset ovat hankkineet korkeakoulututkinnon miehiä selvästi 
useammin. 
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Kuvio 3. Tutkinnon suorittanut väestö iän ja sukupuolen mukaan 2002 
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Lähde: Tilastokeskus. 

Perusasteen jälkeisissä opinnoissaan naiset ja miehet hakeutuvat voi-
makkaasti eri koulutusaloille. Naiset suuntautuvat terveys- ja sosiaalialoil-
le, kasvatustieteelliseen ja opettajankoulutukseen, palvelualoille, huma-
nistisille ja taidealoille sekä kaupalliseen ja yhteiskuntatieteelliseen
koulutukseen (kuvio 4). Luonnontieteellisen tutkinnon suorittajista valta-
osa on miehiä, mutta erityisen miesvaltaisia ovat tekniikka sekä maa- ja 
metsätalousala. 

Naisten koulutustason ripeä nousu ei vielä näy täysimääräisesti työmark-
kinoilla, koska erityisesti korkea-asteen koulutuksen yleistyminen koskee 
lähinnä nuorempia ikäryhmiä, jotka ovat vielä työuransa alkupuoliskolla. 
Voidaankin odottaa, että naisten asema työelämässä tulee vahvistumaan 
sitä mukaa, kun korkeasti koulutetut naiset etenevät urallaan. Mitään val-
lankumousta tuskin on tulossa, sillä naisten koulutusvalintojen painottu-
minen perinteisille naisten aloille osaltaan ylläpitää segregaatiota. 
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Kuvio 4. Tutkinnon suorittanut väestö koulutusalan mukaan 2001 
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Lähde: Tilastokeskus. 

Naiset eivät yleensä etene urallaan yhtä pitkälle kuin saman alan valin-
neet miehet. Siksi tasa-arvon toteutumisen kannalta on tärkeää huolehtia, 
että naiset saavat tasapuolisen kohtelun rekrytointi- ja ylennystilanteissa. 
Kiistaton tosiasia on, että perheen perustaminen aiheuttaa katkoksia eri-
tyisesti naisten työuriin. Siksi järjestelyt, joilla helpotetaan työn ja perhe-
elämän yhteensovittamista, palvelevat tehokkaasti naisten aseman pa-
rantamista. Tähän kategoriaan kuuluvat mm. lasten päivähoito, kouluruo-
kailu ja perhevapaat. Koska perhevapaista koituu työnantajalle kus-
tannuksia, ne vaikuttanevat myös siihen, miten työnantajat suhtautuvat 
mies- ja naistyöntekijöihin esimerkiksi rekrytointitilanteissa. Siksi perhe-
vapaista koituvien kustannusten jako on eräs keskeinen naisten ja mies-
ten väliseen tasa-arvoon vaikuttava elementti. 

Suomalaista tasa-arvopolitiikkaa säätelevät tasa-arvolaki, muut työelä-
mää koskevat lait ja säädökset sekä valtiovallan ja työmarkkinajärjestöjen 
yhteistyö. Näiden lisäksi EU:n tasa-arvodirektiivit ja työllisyysstrategiat, 
jotka sisältävät konkreettisia ohjelmia naisten ja miesten yhtäläisten mah-
dollisuuksien edistämiseksi, vaikuttavat Suomessa harjoitettavaan tasa-
arvopolitiikkaan.
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7.7 Entä jatko? 

Kokonaisuutena naisten ja miesten välinen tasa-arvoisuus on Suomessa 
varsin pitkällä. Työmarkkinoiden voimakas jakautuminen nais- ja miesval-
taisiin aloihin ylläpitää sukupuolten välisiä palkkaeroja. Entistä koulute-
tumpien naisten vallatessa entistä parempia työmarkkina-asemia 
segregaatio tulee supistumaan. Naisten ja miesten koulutusalavalintojen 
erot kuitenkin hidastavat kehitystä. Siksi naisia tulisi kannustaa hakeutu-
maan miesvaltaisina pidetyille koulutusaloille ja tehtäviin. Tämä ehkäisisi 
työmarkkinoiden segregoitumista ja kaventaisi sukupuolten palkkaeroa 
tulevaisuudessa.
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8 Mitä on tapahtunut välittömän verotuksen 
progressiivisuudelle?
Esko Mustonen

8.1 Johdanto 

Verotus ja erityisesti tuloverotus on ollut viime aikoina taloustieteessä 
vilkkaan tutkimuksen kohteena ja ajankohtainen asia myös yhteiskunnal-
lisessa keskustelussa. Monet tutkimukset ovat antaneet osittaisia vasta-
uksia kysymykseen: millainen on hyvä verojärjestelmä? Keskeinen pulma 
on, kuinka verotuksen eri suuntaan vievät tavoitteet, tehokkuus ja tulonja-
on tasaaminen, voidaan parhaalla mahdollisella tavalla yhdistää. 

Julkinen sektori vaikuttaa tulonjakoon lähes kaikkien toimiensa kautta. Ne 
vaikuttavat suoraan ja epäsuorasti henkilöiden ja kotitalouksien tuloihin. 
Välittömästi julkinen sektori vaikuttaa tulonjakoon jakamalla tulonsiirtoja ja 
keräämällä välittömiä veroja ja veroluonteisia maksuja menojensa katta-
miseksi. Tulonsiirtojen tulonjakovaikutukset ovat monissa tapauksissa 
ilmeiset, mutta tuloveron tulonjakovaikutusta on hyvin vaikea sivuuttaa: 
Verotuksella on lähes poikkeuksetta se ominaisuus, että verovelvollisten 
veronalaiset tulot ovat jakaantuneet eri tavoin kuin tulot verotuksen jäl-
keen.

Julkisella sektorilla on myös välillisiä vaikutuksia tulonjakoon. Julkisen 
sektorin toiminta vaikuttaa esimerkiksi verovelvollisten kannustimiin osal-
listua työmarkkinoille tai hankkia inhimillistä pääomaa. Verojärjestelmä voi 
myös vaikuttaa verovelvollisten kannustimiin hankkia tuloja pääomatuloi-
na tai vaikkapa erilaisina luontaisetuina. 

Tarkasteltaessa tulojen uudelleenjakoa voidaan esittää ainakin kolme 
keskeistä kysymystä: Miksi, miten ja missä määrin tulojen uudelleenjakoa 
tapahtuu. Tässä tutkimuksessa keskitytään kahteen viimeksi mainittuun 
uudelleenjaon näkökulmaan.82 Tulojen uudelleenjaon välineistä tässä 
työssä keskitytään erityisesti välittömään verotukseen ja sen puitteissa 
käytettävissä oleviin välineisiin. 

Artikkelissa tarkastellaan aikaväliä vuodesta 1995 vuoteen 2001. Tarkas-
telun kohteena on yhtäältä välittömien verojen tuloa uudelleenjakava vai-

                                             
82 Tulojen uudelleenjaon motiiveista ks. esimerkiksi Boadway ja Keen (2000). 
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kutus, että verojärjestelmän progressiivisuus, arvioituna sen poikkeamana 
suhteellisesta verojärjestelmästä.83

Aikaväli vuodesta 1995 vuoteen 2001 on ollut nopean taloudellisen kas-
vun aikaa. Samaan aikaan talouskasvun kiihtymisen kanssa on tulonjaon 
epätasaisuus lisääntynyt. Monissa tutkimuksissa84 on viitteitä siihen, että 
julkisen sektorin merkitys kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen ja-
kautumaan on vähentynyt nopean talouskasvun aikana 1990-luvun puoli-
välistä lähtien. 

8.2 Tarkastelun lähtökohtia 

Empiirisen tarkastelun  aineistona ovat Tilastokeskuksen tulonjakotilaston 
otokset vuosilta 1995-2001. Tulonjakotilaston otos on edustava aineisto, 
joka sisältää noin 700 yksilöiden ja kotitalouksien tuloja ja muita ominai-
suuksia kuvaavaa muuttujaa. Aineisto kattaa tarkasti kaikki oleelliset koti-
talouksien käytettävissä oleviin tuloihin vaikuttavat tuloerät. Perustiedot 
on kerätty yhdistelemällä kotitalouksilta haastattelussa saatuja tietoja ja 
rekisteritietoja.

Keskeinen kysymys tarkasteltaessa tulonjakoa ja politiikan vaikutusta sii-
hen on, kenen tuloja tarkastellaan, tarkastellaanko kunkin yksilön vai koti-
talouden tuloja. Tarkasteltavan yksikön valintaan vaikuttaa tarkastelun 
lähtökohta. Yksilön käyttö tarkasteluyksikkönä on perusteltua silloin, kun 
huomiota halutaan kiinnittää erityisesti yksilöllisten ominaisuuksien rooliin, 
ja tarkasteltavat ilmiöt liittyvät yksilötasolla tehtävin päätöksiin. Tällaisia 
ovat esimerkiksi koulutuksen ja tulonmuodostuksen väliset suhteet tai 
monessa tapauksessa myös työn tarjontapäätökset. 

Tutkimuksissa, joissa tavoitteena on tarkastella hyvinvoinnin muutoksia, 
on perusteltua tarkastella tulonjakoa kotitaloustasolla. Tällöin implisiitti-
sesti oletetaan, että kotitalouden sisällä tapahtuu tulojen uudelleenjakoa. 
Intuitiivisesti tämän valinnan vaikutukset ovat helposti ymmärrettävät. Aja-
tellaanpa vaikka kotitaloutta, jossa on yksi hyvätuloinen puoliso ja toinen 
puoliso vailla tuloja tai hänen tulonsa ovat pienet. On helposti nähtävissä, 
että tällaisten puolisojen käsitteleminen erillisinä johtaa virhepäätelmiin 
esimerkiksi arvioitaessa köyhyyttä tai huono-osaisuutta. 

Suomalaisessa verojärjestelmässä verotus kohdistuu pääasiassa yksilöi-
den tuloihin. Myös tässä tutkimuksessa verotukseen liittyvät laskelmat on 

                                             
83 Progressiivisuuden mittaamisesta ks. Esimerkiksi Mustonen ja Pirttilä (2003) ja Mustonen 
(2004). 
84 Kokonaiskuvaa tulonjaosta 1990-loppupuolella ovat käsitelleet esimerkiksi Riihelä, Sullström 
ja Tuomala (2001) ja Riihelä, Sullström, Suoniemi ja Tuomala (2002).  
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tehty kulloinkin voimassa olleen lainsäädännön mukaisesti eli pääosin 
yksilötasolla. Laskelmien tulokset on summattu kotitaloustasolle eli tutki-
muksen pääasiallinen tarkasteluyksikkö on kotitalous. 

Verojen luokittelu välittömiin ja välillisiin veroihin ei ole välttämättä suora-
viivaista. Yksinkertaisin ja usein käytetty luokitteluperuste on verojen hal-
linnollinen määräytyminen. Välittömiin veroihin katsotaan tällöin kuulu-
vaksi ne verot, jotka lainsäädännön mukaan peritään suoraan vero-
velvollisilta. Tähän ratkaisuun on päädytty myös tässä tutkimuksessa. 
Verot kattavat sellaiset verot ja veroluonteiset maksut, joiden osalta koti-
talouksien jäsenet ovat verovelvollisia. Tarkastelussa mukana ovat valtion 
vero ansio- ja pääomatuloista ja korkotulojen lähdevero, kunnallisvero, 
kirkollisvero sekä pakolliset sosiaalivakuutusmaksut. 

Tuloista tai kulutuksesta saatava hyöty riippuu kuitenkin tarkasteluyksi-
köiden rakenteesta, esimerkiksi kotitalouksien koosta. Tuloista saatavan 
hyödyn arvioimiseksi on siis välttämätöntä ottaa huomioon tarkasteluyksi-
köiden rakenne. Tyypillisesti, kun tarkasteluyksikkönä on kotitalous, tämä 
tehdään soveltamalla ekvivalenssiasteikkoa, jonka avulla kotitaloudet 
muunnetaan vertailukelpoiseksi. Tässä työssä sovelletaan OECD:n ekvi-
valenssiasteikkoa. OECD:n ekvivalenssiasteikon soveltaminen joko perin-
teisessä muodossaan tai muokattuna asteikkona on lähes vakiintunut 
käytäntö. Sitä käytetään esimerkiksi Tilastokeskuksen julkaisemissa las-
kemissa. Samoin kuin Euroopan Unionin tilastoviranomaisen EURO-
STAT:n laskelmissa. 

OECD:n ekvivalenssiasteikossa kotitalouden ensimmäinen jäsen saa 
painon yksi. Muut kotitalouden yli 17-vuotiaat saavat painon 0,7 ja kotita-
louden alle 18-vuotiaat jäsenet saavat painon 0,5. Muut jäsenet saavat 
vastaavat painot iästä riippuen. Esimerkiksi kahden aikuisen ja kahden 
lapsen kotitalous saa painon 2,7. 

8.3 Suomalainen uudelleenjakojärjestelmä 

Suomessa pääosan henkilökohtaisen tuloverotuksen kohteena olevasta 
tulosta muodostavat tuotannontekijätulot. Tuotannontekijätuloihin laske-
taan palkkatulot ja myös maa- ja metsätaloudesta sekä muusta elinkeinon 
harjoittamisesta saadut ansio- ja pääomatulot. 

Veronalaiseen tuloon kuuluvat tuotannontekijätulojen lisäksi valtaosa tu-
lonsiirroista. Tärkeimmät näistä ovat eläketulot, ansiosidonnainen ja muu 
työttömyysturva sekä sairaus- ja vanhempainpäivärahat. Veronalainen 
ansiotulo on lähes 90 prosenttia kotitalouksien bruttotuloista. Bruttotuloi-
hin kuuluvat tuotannontekijätulojen ja veronalaisten tulonsiirtojen lisäksi 
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verovapaat tulonsiirrot. Merkittävimmät veropohjan ulkopuolelle jäävät 
tulonsiirrot ovat asumistuki, lapsilisät ja toimeentulotuki.

Suomalaisen verojärjestelmän keskeisiä ominaispiirteitä sen tuloja uudel-
leenjakavan vaikutuksen kannalta ovat progressiivinen valtionvero, pää-
omatuloista maksettava suhteellinen vero ja kunnittain vaihteleva 
suhteellinen kunnallisvero. Verovelvolliset voivat tehdä veronalaisesta 
tulostaan vähennyksiä, joista osa tehdään viran puolesta kaikille saan-
tiehdot täyttäville verovelvollisille ja osa myönnetään hakemuksesta esi-
merkiksi tulonhankkimisesta aiheutuneista menoista. Vähennysten jäl-
keen jäljelle jäävään tuloon sovelletaan veroasteikkoa sekä kunnallis- ja 
kirkollisveroprosentteja. Näin määräytyneestä verosta on usein vielä 
mahdollisuus tehdä vähennyksiä. Lopullinen verotus syntyy näiden teki-
jöiden yhteisvaikutuksena. 

Ansiotulojen verotusta laskettaessa veropohjasta vähennetään aluksi tu-
lojen hankkimisesta aiheutuneet kustannukset. Tämän jälkeen saadaan 
ns. puhdas ansiotulo, josta edelleen tehdään joukko vähennyksiä. Nämä 
vähennykset kohdistuvat luonnollisesti eri tavoin eri tilanteissa oleviin 
henkilöihin ja sitä kautta vaikuttavat myös siihen tuloon, johon varsinaista 
progressiivista veroasteikkoa sovelletaan. 

Verotettava tulo kunnallisverotuksessa muodostuu, kun veronalaisesta
tulosta on tehty kunnallisverotuksessa veronalaisesta tulosta myönnettä-
vät vähennykset. Tähän tuloon sovelletaan kussakin kunnassa päätettyä 
kunnallisveroprosenttia, joka vaihteli 15,5-20,0 prosentin välillä vuonna 
2003. Keskimääräinen kunnallisveroprosentti oli 18,03. 

Valtionverotuksessa sovelletaan progressiivista tuloveroasteikkoa (Tau-
lukko 1 ja Kuvio 1) siihen tuloon, joka saadaan kun veroalaisesta tulosta 
tehdään valtionverotuksessa myönnettävät vähennykset. 

Taulukko 1. Tulorajat valtion verotuksessa ja vero tulorajalla vuosina 
2001-2003 sekä 1998 ja 1995 

Tuloraja, € 11600 14400 20000 31200 55200  
2003 Vero rajalla, € 8 344 1240 3704 10424  

Tuloraja, € 11500 14300 19700 30900 54700  
2002 Vero rajalla, € 8 372 1290 3866 10768  

Tuloraja, € 10790 13896 19127 30080 53131  
2001 Vero rajalla, € 8 443 1385 4013 10929  

Tuloraja, € 6537 8811 11084 15632 24584 43485 
1998 Vero rajalla, € 7 144 507 1417 3745 9793 

Tuloraja, € 5598 7730 9596 13595 21325 37985 
1995 Vero rajalla, € 7 156 473 1313 3400 8898 
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Tulorajat ja verot on deflatoitu vuoden 2002 tasoon käyttäen Tilastokeskuksen kuluttajahintain-
deksiä (perusvuosi 1995). 

Kuvio 1. Valtion tuloveroasteikon marginaaliveroasteita vuosina 2001-
2003 ja 1998 sekä 1995 
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Kuviossa marginaaliverojen tulorajat on deflatoitu vuoden 2002 tasoon käyttäen Tilastokeskuk-
sen kuluttajahintaindeksiä (perusvuosi 1995). 

Muut tässä tarkastelussa mukana olevat verot ja maksut määräytyvät 
seuraavasti:

a) Pääomatulosta veroa maksettiin 29 prosenttia vuonna 2003. Ennen 
pääomatuloveron laskemista pääomatuloista vähennetään tulolajin 
tulonhankkimismenot ja pääomatappiot. 

b) Kirkollisveroa maksavat evankelisluterilaisen ja ortodoksisen kirkon 
jäsenet ja se vaihtelee vuonna 2003 seurakunnittain 1-2,25 prosentin 
välillä. Keskimääräinen kirkollisveroprosentti on 1,30. 

c) Vakuutetun sairausvakuutusmaksua maksetaan Kansaneläkelaitok-
selle kunnallisverotuksessa verotettavan tulon perusteella. Maksu on 
1,50 prosenttia vuonna 2003. 

d) Veronalaisesta palkkatulosta maksetaan palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksua ja työntekijän eläkemaksua. Vuonna 2003 työttö-
myysvakuutusmaksu on 0,20 % ja eläkemaksu 4,60 % bruttopal-
kasta. 
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Veroasteikon soveltamisen ja kunnallisveron laskemisen jälkeen tehdään 
verovähennykset bruttoverosta, jolloin saadaan verovelvollisen maksama 
nettovero.

Verojärjestelmään on tehty vuosina 1995-2001 monia muutoksia, jotka 
ovat koskeneet sekä veroasteikkoja että vähennysjärjestelmää. Keskeiset 
muutokset verojärjestelmässä ja sen parametreissa vuodesta 1995 vuo-
teen 2001 ovat olleet vuonna 1995 käyttöön otettu maatalouden tilapäi-
nen sopeutumisvähennys vuosille 1995-1999, joka tarkoituksena oli hel-
pottaa Euroopan unioniin liittymisestä maanviljelijöille aiheutuneita hait-
toja. Vuonna 1997 keskeinen muutos oli tulonhankkimisvähennyksen 
enimmäismäärän korottaminen. Lisäksi kunnallisveron ansiotulovähen-
nyksen enimmäismäärää nostettiin ja vähennyksen poistumisesta aiheu-
tuvaa marginaalivaikutusta pienennettiin muuttamalla vähennyksen muo-
toa. Vuonna 1997 aloitettiin kotitalousvähennyksen kokeilu eräissä lää-
neissä. Vuonna 1999 kunnallisverotuksen ansiotulovähennystä laajennet-
tiin siten, että ansiotulovähennyksen enimmäismäärä sekä sen muoto 
muuttuivat. Vuonna 2001 poistettiin valtion tuloveroasteikon alin porras ja 
verotettavan tulon alarajaa nostettiin. Asteikon prosentteja alennettiin yh-
dellä prosenttiyksiköllä muissa paitsi ylimmässä luokassa, jossa alennus 
oli puoli prosenttiyksikköä. 

Verotuksessa tehdyt muutokset ovat merkinneet keskimääräisten veroas-
teiden lievää alenemista kahta alinta desiiliä lukuun ottamatta kaikissa 
tuloryhmissä (kuvio 2). Keskimääräinen veroaste on laskettu siten, että 
luokittelumuuttujana on ollut kotitalouksien OECD:n ekvivalenssiskaalaa 
soveltaen laskettu ekvivalentti veronalainen tulo. Myös kotitalouksien 
maksamat verot on laskettu soveltaen samaa ekvivalenssiasteikkoa. Vuo-
den 1999 korkeaa veroastetta ylimmässä desiilissä selittänee se, että 
tuona vuonna ylimmän tuloluokan tulot nousivat poikkeuksellisen voimak-
kaasti. Vuonna 1999 ylimmän tuloluokan veronalaiset tulot kasvoivat run-
saat 13 prosenttia, kun keskimääräinen tulojen kasvu tässä tuloluokassa 
on tarkasteluajanjaksolla ollut noin seitsemän prosenttia vuosittain. 
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Kuvio 2. Kotitalouksien keskimääräiset veroasteet desiileittäin 1995-
2001
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Luokittelumuuttujana on kotitalouksien veronalaiset tulot ja verot ovat kotitalouksien maksamat 
välittömät verot. Ekvivalenssiasteikkona OECD:n ekvivalenttiasteikko. 

8.4 Julkinen sektori tulojen uudelleenjakajana 

Yleistä

Tulonjaon eriarvoisuus on kasvanut vuodesta 1995 vuoteen 2000 riippu-
matta siitä, arvioidaanko sitä tuotannontekijätulojen, veronalaisten tulojen 
tai käytettävissä olevien tulojen perusteella. Vuonna 2001 tulonjaon epä-
tasaisuuden kasvu on taittunut. Vuonna 1995 tuotannontekijätulojen Gini-
kerroin sai arvon 46,4 ja vastaava Gini-kerroin vuonna 2001 oli 47,0. Tuo-
tannontekijätulojen jakauman epätasa-arvon lievää kasvua selittää yhtääl-
tä pääomatulojen nopea lisääntyminen nopean talouskasvun aikaan ja 
niiden keskittyminen hyvätuloisille. Samaan aikaan myös palkkatulojen 
jakauman epätasaisuus on jonkin verran kasvanut. 

Veronalaisten tulojen jakaantuminen on huomattavasti epätasaisempaa 
vuonna 2001 kuin vuonna 1995. Vuonna 1995 veronalaisten tulojen Gini-
kerroin oli 30,1 ja vuonna 2001 vastaava Gini-kerroin oli 34,8. Tämä selit-
tyy osin tuotannontekijätulojen epätasaisemmalla jakautumisella vuonna 
2001 kuin vuonna 1995. Tuotannontekijätulojen jakauman epätasaisuus 
on kuitenkin lisääntynyt selvästi vähemmän kuin veronalaisten tulojen ja-
kauman epätasaisuus, mikä viittaa siihen, että veronalaisten tulonsiirtojen 
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merkitys tulojen tasaajana on vähentynyt. Veronalaiset tulonsiirrot ovat 
pääosin lähes samalla nimellisellä tasolla vuonna 2001 kuin mitä ne olivat 
vuonna 1995.85

Sekä verotus, että verovapaat tulonsiirrot kuitenkin tasoittavat tulonjakoa 
edelleen ja käytettävissä olevien tulojen Gini-kerroin onkin pienempi kuin 
veronalaisten tulojen. Vuonna 1995 käytettävissä olevien tulojen Gini-
kerroin oli 21,6 ja vuonna 2001 se oli 25,7.86

Taulukko 2. Tulokäsitteiden Gini-kertoimet 1995-2001 sekä niiden suh-
teellinen muutos päätevuosien välillä 

Vuosi Tuotannontekijätulot Veronalaiset tulot Käytettävissä olevat 
tulot

1995 46,4 30,1 21,6 
1996 46,8 31,5 22,2 
1997 47,3 32,7 23,5 
1998 47,2 33,6 24,5 
1999 47,6 34,8 25,7 
2000 47,6 35,9 26,6 
2001 47,0 34,8 25,7 
muutos- % 1995-2001 1,3 % 15,8 % 18,8 % 

Verotuksen merkitys tulojen uudelleen jakajana 

Poikkileikkausaineistojen avulla tarkasteltuna tuloverotuksen tulonjako-
vaikutus on selkeästi pienempi vuonna 2001 kuin vuonna 1995. Vuonna 
1995 veronalaisten tulojen ja veronjälkeisten tulojen Gini-kertoimien ero-
tus oli 5,2, kun se vuonna 2001 oli enää 3,9. (Taulukko 3) 

Kakwanin mittarin avulla arvioitu tuloverotuksen progressio on ollut lähes 
vakio vuodesta 1995 vuoteen 2000. Vuonna 2001 progressio aleni alhai-
simmalle tasolleen tarkastelujakson aikana. Samaan aikaan kotitalouksi-
en keskimääräinen veroaste aleni selkeästi. Kotitalouksien keskimää-
räinen veroaste oli vuonna 1995 noin 30,6 prosenttia ja vuonna 1996 
tarkastelujakson korkeimmassa arvossaan 31,4 prosenttia, kun se vuon-
na 2001 oli 28,4 prosenttia. Välittömän verotuksen tulonjakovaikutuksen 
väheneminen on ollut pääasiassa seurausta keskimääräisen veroasteen 
alenemisesta. 

                                             
85 Riihelä, Sullström ja Tuomala (2000) esittävät yksityiskohtaisemman eriarvoisuuden dekom-
ponoinnin tulolajeittain. 
86  Tuotannontekijätulojen ja käytettävissä olevien tulojen Gini-kertoimet on laskettu tulonjakoti-
laston tulokäsitteiden mukaan. Niiden yksityiskohtainen sisältö on esitetty tulonjakotilaston jul-
kaisuissa, esimerkiksi Tulonjakotilasto 2001. 
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Taulukko 3. Tuloverotuksen uudelleenjakovaikutus ja tuloveron prog-
ressiivisuus ja keskimääräinen veroaste vuosina 1995-
2001

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Gini-kerroin, veronalaiset tulot 30,1 31,5 32,7 33,6 34,8 35,9 34,8 
Gini-kerroin, veron jälkeiset tulot 24,9 26,6 28,3 29,3 30,5 31,7 30,9 
Reynolds-Smolensky87 5,3 4,9 4,6 4,5 5,1 4,0 4,0 
Verojen keskittymiskerroin 42,1 42,2 43,3 43,8 46,4 46,4 45,0 
Kakwanin progressiivisuus 12,0 10,7 10,5 10,3 11,6 11,6 10,1 
Keskimääräinen veroaste 30,6 31,4 30,2 30,3 30,7 30,7 28,4 

Verotuksessa tapahtuneet muutokset ovat heijastuneet suhteellisen vä-
hän eri veroinstrumenttien suhteelliseen merkitykseen progression osate-
kijöinä vuosien 1995 ja 2001 välillä. Suomalaisen verojärjestelmän 
keskeiset progressiivisuutta aiheuttavat elementit ovat valtioverotuksen 
progressiivinen asteikko sekä veronalaisesta tulosta tehtävät vähennyk-
set.

8.5 Veronalaisten tulojen jakauman vaikutus 

Yleistä

Verotuksen tai veromuutosten ja -uudistusten jakaumavaikutuksia voi-
daan arvioida periaatteessa kahdella tavalla. Usein käytetty analyysi pe-
rustuu niin sanottuihin esimerkkilaskelmiin, jolloin valitaan joukko tyypil-
lisiä kotitalouksia ja näille kotitalouksille simuloidaan niille eri tulotasoilla 
maksettavaksi tulevat verot. Esimerkkilaskelmien vahvuus on siinä, että 
niiden avulla pystytään selkeästi havainnollistamaan verojärjestelmän 
keskeiset piirteet. Niiden heikkous liittyy siihen, että esimerkkilaskelmissa 
ei ole mahdollista ottaa huomioon kotitalouksien yksilöllisiä piirteitä, joiden 
merkitys kokonaisuuden kannalta voi kuitenkin olla merkittävä.88

Toinen keskeinen menetelmä verotuksen, verouudistusten tai -muutosten 
jakaumavaikutusten arvioimiseksi perustuu mikroaineistoihin ja mikrosi-
mulointimalleihin. Tilastokeskuksen tulonjakotilasto sisältää verorekiste-
reistä kerätyt keskeiset tiedot verotuksen arvioimiseksi ja mikrosimu-
lointimallit antavat mahdollisuuden simuloida erilaisten politiikkamuutos-
ten vaikutukset yksilöiden ja kotitalouksien tuloihin ja veroihin. 

                                             
87 Reynols-Smolenskyn progressiivisuusmittarin avulla voidaan arvioida vertikaalisen tulonjaon 
muutoksia. Se on ennen veroja lasketun Gini-kertoimen ja verojen jälkeisen tulojen keskittymis-
kertoimien erotus. Kakwanin progressiivisuusmittari kertoo verotuksen poikkeaman suhteellises-
ta verotuksesta. Ks. esimerkiksi Mustonen (2004). 
88 Esimerkkilaskelmiin perustuvat esimerkiksi OECD:n julkaisemat taxing wages tilastot. 
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Usein vaikutuksia yksilöiden tai kotitalouksien tulojen jakaumaan arvioi-
daan edellisen luvun tavoin tarkastelemalla eri vuosien poikkileikkausai-
neistojen avulla tapahtuneita muutoksia (esim. Lehtinen 1994 ja 1998). 
Eri vuosien poikkileikkausaineistoista havaitut muutokset tulonjaossa tai 
vero- ja etuusjärjestelmän progressiivisuudessa heijastelevat kuitenkin 
muutoksia itse verojärjestelmän ohella kahdessa muussa tekijässä. En-
siksi havaitut muutokset heijastelevat muutoksia veronalaisen tulon ja-
kaumassa. Toiseksi ne heijastelevat muutoksia demografisissa tekijöissä, 
kuten kotitalouksien rakenteessa ja ikärakenteessa. 

Tavanomainen tapa tehdä eteenpäin katsovaa analyysiä mikrosimuloin-
timalleilla on aineiston päivittäminen vastaamaan ennusteita tulevien vuo-
sien talouskehityksestä. Aineiston päivittäminen voidaan tehdä korot-
tamalla tuloja relevanttien indeksien, esimerkiksi ansiotaso- tai työeläke-
indeksien perusteella, ja muokkaamalla aineistoa uudelleen painottamalla 
siten, että se vastaa mahdollisimman hyvin ennusteita tulevien vuosien 
rakenteellisten tekijöiden kehityksestä. 

Laskelmia vakioidulla tulolla 

Veroperusteissa sekä väestö- ja tulorakenteessa tapahtuneiden muutos-
ten yhtäaikaisten vaikutusten merkitystä voidaan siis arvioida yksilötason 
aineistoa käyttävien mikrosimulointimallien avulla. Soveltamalla eri vuosi-
en veroperusteita kiinteään tulo- ja väestörakenteeseen voidaan erottaa 
veroperusteissa tapahtuneiden muutosten ja muiden muutosten vaikutuk-
set toisistaan. Tässä työssä vaikutusta arvioidaan valitsemalla tulonjakoti-
laston aineisto vuodelta 2001. Siihen sovelletaan vuosien 1995-2001 
veroperusteita.89 Tarkastelutapa yhdistää joitakin esimerkkilaskelmien ja 
aineistoon perustuvien tarkastelujen vahvoja puolia. Eri vuosien verope-
rusteiden soveltaminen kiinteään aineistoon mahdollistaa esimerkkilas-
kelmia paremmin yksilöllisten tekijöiden huomioon ottamisen. Toisaalta se 
mahdollistaa rakenteellisten tekijöiden analysoimisen selkeämmin kuin 
vuosittaisiin poikkileikkausaineistoihin perustuvat laskelmat, koska vuosit-
tainen vaihtelu tulo- ja väestörakenteessa on vakioitu.

Luvussa kuusi vuosien 1995-2001 veroperusteita sovellettiin vastaavien 
vuosien aineistoon sellaisenaan. Tarkasteltaessa tulojakauman vaikutus-
ta progressiivisuuden muutoksiin, on vuosien 1995 veroperusteiden ra-
hamääräiset parametrit ajantasaistettu vuoden 2001 tasoon käyttäen 
Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksiä (perusvuosi 1995). Kuluttajahin-

                                             
89 Vastaavaa menettelyä ovat käyttäneet Karsten, Sammartino ja Todder (1994) tutkimukses-
saan Yhdysvaltain veromuutosten vaikutuksia progressiivisuuteen vuosina 1980-1993. Johnson 
ja Webb (1993) ovat soveltaneet saman tyyppistä tarkastelutapaa arvioidessaan eri tekijöiden 
suhteellista merkitystä eriarvoisuuden lisääntymiselle Iso-Britanniassa. 
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taindeksiin päädytään siitä syystä, että se esimerkiksi ansiotaso- tai kes-
kipalkkaindeksiä paremmin heijastelee kotitalouksien kulutusmahdolli-
suuksien muutoksia. 

Vuosina 1993-1999 verotuksessa myönnettiin ylimääräinen korkovähen-
nys kompensoimaan asunto- ja opintolainan verovähennyksestä saadun 
hyödyn pienenemistä. Tämän vähennyksen perusteena olivat vuoden 
1992 opinto- ja asuntolainojen korot. Koska vähennys poistui vuonna 
1999, ei vuoden 2001 aineistossa ole tietoa, jota aikaisempien vuosien 
ylimääräisen korkovähennyksen laskemiseksi tarvitaan. Tästä syystä yli-
määräinen korkovähennys on jätetty pois kiinteään tuloon perustuvista 
laskelmista. Ratkaisu merkitsee sitä, että näissä laskelmissa vuosien 
1995-1999 progressiivisuus saattaa tulla lievästi yliarvioiduksi. Alkuperäi-
sistä aineistoista arvioituna ylimääräinen korkovähennys oli lievästi reg-
ressiivinen.

Lisäksi kiinteään tulojakaumaan perustuvissa laskelmissa on jouduttu te-
kemään kaksi oletusta, koska aineistossa ei ole saatavissa kunnallis- ja 
kirkollisveroprosenttia aikaisemmilta vuosilta. Sekä kunnallis- että kirkol-
lisveroprosentin on oletettu muuttuneen samassa suhteessa kuin keski-
määräinen kunnallis- ja kirkollisveroprosentti ovat muuttuneet. Kunnallis-
verotuksen kohdalla oletus on karkea, koska kunnallisverotuksen muu-
tokset yksittäisissä kunnissa ovat saattaneet olla suuriakin. Yksittäisen 
kotitalouden kohdalla tämä saattaa merkitä epätarkkuutta tuloksiin mutta 
summamittareilla mitattuna se tuskin tuo merkittävää virhelähdettä tulok-
siin.

Vuoden 2001 aineistoon ja kiinteähintaisiin parametreihin perustuvien 
laskelmien mukaan tuloverotus on keventynyt vuodesta 1995 vuoteen 
2001 reaalisesti noin viisi miljardia euroa. Tässä laskelmassa ovat muka-
na muutokset niin valtion kuin kunnallisverotuksessa sekä erilaisissa välit-
tömästi kotitalouksille kohdentuvissa veroluonteisissa maksuissa. 

Samaan aikaan myös veronalaisten tulojen jakauma on tullut epätasai-
semmaksi. Kun vuonna 1995 kotitalouksien veronalaisten tulojen ja-
kauman Gini-kerroin oli 30,1, vuonna 2001 oli vastaava Gini-kerroin 34,8. 
Samalla myös verotuksen tuloja uudelleen jakava vaikutus pieneni. (Tau-
lukko 3) 

Kiinteään tulojakaumaan perustuvista laskelmista (taulukko 4) nähdään, 
että verojärjestelmän progressiivisuus on lisääntynyt ja sen tulonjakovai-
kutus on pysynyt vakiona. Tämä vahvistaa jo edellisessä luvussa tehdyn 
havainnon, että eriarvoisuuden lisääntyminen on ollut pääasiassa seura-
usta veronalaisten tulojen jakaumassa tapahtuneista muutoksista ja vero-
asteen alenemisesta. 
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Taulukko 4. Tuloverotuksen uudelleenjakovaikutus ja tuloveron prog-
ressiivisuus ja keskimääräinen veroaste vuosina 1995-
2001 vuoden 2001 aineistolla ja deflatoiduin veroperustein 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Gini-kerroin, veronalaiset tulot 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 
Gini-kerroin, veron jälkeiset tulot 30,8 30,8 31,0 31,0 31,0 31,0 30,9 
Reynolds-Smolensky 4,0 4,0 3,8 3,9 3,8 3,8 3,9 
Verojen keskittymiskerroin 42,1 42,2 42,4 42,8 43,2 43,7 45,0 
Kakwanin progressiivisuus 7,3 7,4 7,6 8,0 8,3 8,9 10,1 
Keskimääräinen veroaste 35,8 35,5 33,9 33,0 31,8 30,7 28,4 

Taulukossa luvut on kerrottu sadalla. 

Mikäli vuonna 2001 olisi ollut voimassa vuoden 1995 verolainsäädäntö, 
verotuksen tulonjakovaikutus olisi ollut vain hieman suurempi kuin nykyi-
sen verolainsäädännön tulonjakovaikutus. Verojärjestelmän poikkeama 
suhteellisesta verosta olisi vuoden 1995 veroperusteilla ollut selvästi pie-
nempi kuin se oli vuoden 1995 tulojakaumalla. Itse verojärjestelmän prog-
ressiivisuus on siis selkeästi lisääntynyt vuodesta 1995 vuoteen 2001, 
mutta tämä progressiivisuuden lisääntyminen ei ole kattanut veroasteen 
alenemisen ja veronalaisten tulojen jakauman muutoksen aiheuttamaa 
verotuksen tulonjakovaikutuksen vähenemistä. 

Progressiivisuuden osatekijöissä rakenteelliset muutokset ovat olleet vä-
häisiä. Valtion tuloveron progressiivinen asteikko ja tulosta tehtävät vä-
hennykset ovat kutakuinkin yhtä tärkeitä progressiivisuutta aikaansaavia 
tekijöitä koko tarkastelujakson aikana. 

8.6 Lopuksi 

Tulonjaon epätasaisuus on lisääntynyt vuodesta 1995 vuoteen 2001 arvi-
oitiinpa sitä sitten tuotannontekijätulojen, veronalaisten tulojen tai käytet-
tävissä olevien tulojen perusteella. Eniten on lisääntynyt veronalaisten 
tulojen jakauman epätasaisuus. Veroalaiseen tuloon kuuluu tuotannonte-
kijätulojen lisäksi valtaosa kotitalouksien saamista tulonsiirroista, kuten 
työttömyysetuudet ja eläkkeet. Veronalaiset tulonsiirrot tasaavat tulonja-
koa, mutta niiden merkitys on tarkastelujaksolla vähentynyt. 

Suomalainen henkilökohtaisten tulojen verojärjestelmä muodostuu kol-
mesta keskeisestä elementistä: ansiotulojen progressiivisesta valtion ve-
rosta ja suhteellisesta kunnittain määrättävästä kunnallisverosta sekä 
pääomatulojen erillisestä verotuksesta. Ennen verojen laskemista ve-
ronalaisesta tulosta myönnetään joukko vähennyksiä, joista osa on tulos-
ta riippuvaisia ja osa myönnetään muilla perusteilla, esimerkiksi tulon 
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hankkimista aiheutuneiden menojen perusteella. Veroasteikkojen sovel-
tamisen jälkeen on vielä mahdollisuus tehdä joitain vähennyksiä veroista. 

Vuosien 1995-2002 tulonjakotilaston poikkileikkausaineistojen mukaan 
suomalaisen verojärjestelmän tulonjakovaikutus on heikentynyt vuodesta 
1995 vuoteen 2001. Kun vuonna 1995 Gini-kertoimien erotuksena mitattu 
tulonjakovaikutus oli 5,2, vuonna 2001 vastaava erotus oli 3,9. 

Verojärjestelmän progressiivisuus eli verotuksen poikkeama suhteellises-
ta verosta, on sen sijaan pysynyt lähes vakiona koko tarkastelujakson. 
Keskeinen tulonjakovaikutuksen heikkenemistä selittävä tekijä onkin ve-
roasteen aleneminen. 

Tulojakauman muutoksen vaikutus on huomattava. Kun vuosien 1995-
2001 veroperusteita sovelletaan kuluttajahintaindeksillä deflatoituina vuo-
den 2001 tulojakaumaan, nähdään, että itse verojärjestelmän progressii-
visuus on lisääntynyt selkeästi, mutta muutokset tulojakaumassa ja vero-
asteen aleneminen ovat kumonneet tämän vaikutuksen. 
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9 Välittömien verojen ja tulonsiirtojen vaikutus 
tulonsaajajärjestyksen ja tuloerojen muutok-
siin
Marja Riihelä - Risto Sullström

9.1 Johdanto 

On yleinen käsitys, että verotus ja tulonsiirrot kaventavat tulonsaajien tu-
loeroja: Suurituloisten verotus on pienituloisia suurempaa ja tulonsiirrot 
painottuvat suhteellisesti enemmän pienituloisiin kuin suurituloisiin. Todel-
lisuudessa tulonsaajat voivat myös muuttaa järjestystä tulojakaumassa. 
Esityksessä tuloissa mitattu eriarvoisuus hajotetaan tuloeroja ja tulojärjes-
tystä mittaavaan osaan. Usein näihin termeihin yhdistetään käsitteet ver-
tikaalinen ja horisontaalinen eriarvoisuus. Edellisessä tapauksessa eriar-
voisuus korostaa maksukyvyn ja jälkimmäisessä oikeudenmukaisuuden 
merkitystä.

Käytettävissä olevilla tuloilla mitattu eriarvoisuus lisääntyi etenkin 1990-
luvun puolivälin jälkeen Suomessa (Taulukko 1). Kansainvälisissä vertai-
luissa Suomi on kuitenkin edelleen säilyttänyt asemansa muiden Poh-
joismaiden joukossa yhtenä tulojen suhteen tasaisimmin jakaantuneista 
maista. Viimeaikoina voimakkaasti esiintynyt keskustelu tuloverotuksen 
progressiivisuudesta ja ylipäätään verotuksen rakenteiden muutostarpeis-
ta sivuavat läheisesti esityksen tutkimusongelmaa. Mutta millainen hyvän 
verojärjestelmän tulisi olla? Miten verotuksen eri suuntaan vievät tavoit-
teet kuten tehokkuus, tulonjaon tasaisuus ja oikeudenmukaisuus voidaan 
parhaiten yhdistää?  

Tutkimuksessa kotitalouksien verovaikutukset rajataan valtion tuloveron 
ja kunnallisveron tarkasteluun ja tulonsiirtojen osalta asumistuen, toi-
meentulotuen ja lapsilisien sekä työttömyyskorvausten erittelyyn. Tuotan-
nontekijätulo, joka koostuu palkka-, yrittäjä- ja omaisuustuloista, muodos-
taa lähtöjakauman nettotulonsiirtojen arvioinneille. Asumistuki, toimeen-
tulotuki ja lapsilisät erotetaan omaksi ryhmäksi sen vuoksi, että kyseiset 
tuloerät eivät ole veronalaisia tuloja. Työttömyyskorvausten merkitys ko-
rostui 1990-luvun alun lamavaiheessa ja ne ovat edelleen keskeinen indi-
kaattori arvioitaessa hyvinvoinnin tilaa. Valtion tulovero on progressii-
vinen, ts. verotettavan tulon määrän kasvaessa veron määrä kasvaa tuloa 
enemmän. Kunnallisvero on suhteellinen, jolloin verotettavan tulon ja ve-
ron suhde on sama, tosin kunnittain veroasteet vaihtelevat. 
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Taulukko 1 Gini-kertoimet (%) vuosina 1990 - 2001, 1995 = ”100” 

Vuosi Gini-kerroin 

 Tuotannontekijätulot Bruttotulot Käytettävissä olevat tulot 

1990   84.9   95.8   93.8 

1991   86.1   94.3   93.7 

1992   91.7   94.7   92.6 

1993   98.5   98.0   96.9 

1994 100.3   97.3   96.5 

1995 100.0 100.0 100.0 

1996 100.9 102.3 102.5 

1997 101.8 106.5 108.7 

1998 101.5 109.8 113.5 

1999 102.6 113.6 118.5 

2000 102.5 116.1 122.1 

2001 101.2 113.1 118.0 

Lähde: Tulonjakotilastot vuosina 1990 - 2001, Tilastokeskus. 

Karkea menetelmä arvioida verojen ja tulonsiirtojen eriarvoisuusvaikutuk-
sia on verrata jollakin eriarvoisuusmittarilla - esimerkiksi Gini-kertoimella - 
tilanteita, jossa vero- ja/tai sosiaaliturvaerä on tulojakaumassa mukana tai 
josta se puuttuu. Tällainen menettely ei ota huomioon käyttäytymisen vai-
kutuksia. Myös eriarvoisuuden kokonaisvaikutus riippuu siitä, mitataanko 
tuloerä brutto- vai nettokäsitteenä. Tutkimuksessa vertailujakauman (läh-
tö- tai loppujakauman) Gini-kerroin hajotetaan yksittäisten tuloerien vaiku-
tukseksi (Lerman ja Yitzhaki, 1995). Tulojen järjestyksen muutos voi olla 
tietoista politiikkaa, jossa esimerkiksi tietyn väestöryhmän, kuten lapsi-
perheiden asemaa halutaan parantaa. Toisaalla usein uudelleen järjes-
tymistä tapahtuu ilman, että muutoksiin yhdistettäisiin horisontaalista 
eriarvoisuutta koskevia vaatimuksia. 

Tutkimuksessa kysytään, kuinka suuri osa Suomen 1990-luvun eriarvoi-
suudesta on seurausta tulonjakaumassa tapahtuneesta uudelleen järjes-
tymisestä ja kuinka paljon puhtaasta tuloerojen muutoksesta, jossa 
tulonsaajien järjestys pysyy muuttumattomana. Luvussa 2 tarkastellaan 
lyhyesti tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia. Eriarvoisuusmittarina käyte-
tään yleistettyä Gini- ja keskittymiskerrointa. Yleistys mahdollistaa sekä 
perinteisen Gini- ja keskittymiskertoimen että jakauman alapäätä painot-
tavan parametrisoinnin. Lorenz- ja keskittymiskäyriä tarkastellaan luvussa 
3. Tutkimuksen aineistoa ja muuttujia kuvataan luvussa 4. Aineistot pe-
rustuvat Tilastokeskuksen Tulonjakotutkimuksiin vuosina 1990 - 2001. 
Tuloksia käsitellään luvussa 5.  
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Taulukossa 1 on kuvattu perinteisen Gini-kertoimen kehitystä Suomessa 
vuosina 1990 - 2001.90 Eriarvoisuusmittarit on määritelty siten, että indek-
sit saavat arvon 100 vuonna 1995. Esimerkiksi vuonna 2001 käytettävis-
sä olevan tulon Gini-kerroin on kasvanut vuodesta 1995 18 prosenttia. 

9.2 Tutkimuksen menetelmä 

Usein tulojen uudelleenjaon hyvinvointivaikutuksia käsiteltäessä tehdään 
ero käsitteiden vertikaalinen ja horisontaalinen tasa-arvo kesken. Jälkim-
mäisessä Feldsteinin (1976) ja Musgraven (1976) mukaan kahden henki-
lön saadessa ennen veroa yhtäläisen hyvinvoinnin, heidän pitäisi saada 
myös sama hyvinvointi veron asettamisen jälkeen. Hyvin yleisesti käsite 
on tulkittu mainintana "oleellisilta ominaisuuksiltaan samanlaisia yksilöitä 
tulisi verotuksessa kohdella samalla tavoin (equals should be treated 
equally)". Vertikaalisen tasa-arvon tulkinnoissa taas erilaisilla tulotasoilla 
olevia yksilöitä tulisi kohdella heidän asemansa mukaisesti maksukyvyn 
perusteella ("ability to pay"). Käsitteitä sovellettaessa on esitetty monia 
tulkintoja, joihin sisältyy sekä teoreettisia että empiirisiä ongelmia. 

Sovelluksissa horisontaalinen tasa-arvo ja yksilöiden järjestys jakaumas-
sa usein yhdistyy samaksi ongelmanasetteluksi. Eri yhteyksissä on esitet-
ty normistoja, joilla vero- tai tulonsiirtoreformin tulee kohdella yksilöitä 
rodusta, uskonnosta jne. riippumatta oikeudenmukaisesti. Muun muassa 
Plotnickin (1981) ja Atkinsonin (1981) tulkinnoissa "samanlaisia on koh-
deltava samalla lailla" rikkoutuu, jos yksilöiden välinen järjestys muuttuu. 
Toisaalta on väitetty, ettei kaksi henkilöä voi koskaan olla täysin saman-
laisia (Plotnick, 1985). Plotnickin mukaan horisontaalisesti oikeudenmu-
kainen uudelleenjako säilyttää myös yksilöiden lähtöjakauman järjestyk-
sen. Näkemys korostaa yksilöiden järjestyksen säilymisen merkitystä 
sekä lähtö- että loppujakaumassa. Aronson ja Lambert (1994) korostivat 
ja tarkensivat edellistä enemmän horisontaalisen tasa-arvon merkitystä 
erottaessaan horisontaalisen tasa-arvon ja yksilöiden järjestyksessä ta-
pahtuvan muutoksen toisistaan. Kaplow (1989) puolestaan kyseenalaisti 
horisontaalisen tasa-arvon merkityksen. Hän tuki Atkinsonin näkemystä 
siinä, että lähtötulojen tulisi olla oikeudenmukaisesti jakautuneita ennen 
kuin voidaan tehdä päätelmiä loppu- ja lähtöjakauman välisen muutoksen 
oikeudenmukaisuudesta. Kaplowin näkemyksen mukaan horisontaalisen 
tasa-arvon merkitys hämärtyy vertikaaliseen vaikutukseen, kun yksilöiden 
tuloerot ovat pieniä.  

Miksi sitten ollaan kiinnostuneita horisontaalisesta eriarvoisuudesta? Hy-
vinvointinäkökulmasta useimmiten huomio kiinnitetään loppujakaumaan 

                                             
90 Yleistetyn Gini-kertoimen tarkempi kuvaus löytyy esim. Riihelä ja Sullström (2004). 
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ja sen oikeudenmukaisuuteen. Toisaalta loppujakauman oikeudenmukai-
suus voi riippua siitä, kuinka loppujakaumaan on päädytty. Jos muutos 
lähtöjakaumasta loppujakaumaan on aiheutunut yksilöiden uudelleen jär-
jestyksen seurauksena, niin kehitystä ei välttämättä voi pitää reiluna. Ver-
tikaalisen ja horisontaalisen eriarvoisuuden erottaminen on etenkin erilai-
sissa reformitarkasteluissa hyödyllinen. Jos kuitenkin reformilla on suuri 
uudelleenjärjestävä vaikutus tulojakaumaan, sen oikeudenmukaiseksi ko-
keminen saattaa muodostua vaikeaksi. Varsinkin verotuksen yhteydessä 
horisontaalinen vaikutus nähdään negatiivisena asiana. Tulonsiirtojen ta-
pauksessa tulkinta ei ole yhtä selvä. Monet suuret tulonsiirtoerät, kuten 
eläkkeet ja työttömyyskorvaukset, aiheuttavat horisontaalista liikkumista 
jakaumassa, jota ei koeta negatiivisena ilmiönä.

Tutkimuksessa seurataan perinteistä horisontaalisen tasa-arvon tulkintaa 
"samanlaisia on kohdeltava samalla lailla". Lermanin ja Yitzhakin (1995) 
tavoin tarkastelu kohdistuu siihen, miten verojen ja tulonsiirtojen eriarvoi-
suusvaikutukset painottuvat jakaumassa ja miten lähtö- ja loppujakauman 
merkitystä progression muodostumisessa verrataan. Tarkastelut perustu-
vat aina kahden jakauman vertailuihin: lähtöjakaumaan ja loppujakau-
maan. Esimerkiksi välittömien verojen lähtöjakaumana on bruttotulo ja 
loppujakaumana käytettävissä olevat tulot. Tulolähteiden eriarvoisuusvai-
kutusten estimaateista erotetaan (i) puhdas tuloeroja kaventava (gaps) 
osa ja jossa (ii) tietyn tulolähteen vaikutuksesta ei esiinny muutoksia tu-
lonsaajajärjestyksissä (rankings). Tutkimuksen vaihtoehtoiset progres-
siomittarit perustuvat Gini- ja keskittymiskertoimiin. Lorenz- ja keskittymis-
käyrät havainnollistavat jakaumia graafisesti. Seuraavassa täsmennetään 
progressiomittareiden määräytyminen ja niiden yhteys Lorenz- ja keskit-
tymiskäyriin.

9.3 Tuloeroa kaventavan ja tulonsaajia uudelleen järjestävän 
vaikutuksen hajottaminen 

Suhteellinen Gini-kerroin G voidaan esittää kovarianssimuodossa (Ler-
man ja Yitzhaki, 1984)

G 2cov[ y,F( y )] / m= ,      (1) 

jossa tulovektori on y, sen kertymäfunktio F(y) ja tulon keskiarvo µ . Ler-
man ja Yitzhaki (1995) esitti Gini-kertoimen muodossa 2cov(s,F), jossa s
= y/ µ eli yhtälössä (1) kovarianssi on kaksi kertaa normalisoidun tulon ja 
kertymäfunktion kovarianssi. 

Musgrave ja Thin (1948) esittivät veroprogression mittariksi veroa edeltä-
vän tulon ja veron jälkeisen tulon Gini-kertoimen erotusta, jossa veroa 
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edeltävää tuloa merkitään alaindeksillä b ja veron jälkeistä tuloa alaindek-
sillä a.

2 2
b a b b a a
G G cov( s ,F ) cov( s F ),− = − .     (2) 

Lisäämällä ja vähentämällä kovarianssimuotoinen termi (= keskittymisker-
roin) 2cov(sa,Fb) tai 2cov(sb,Fa) saadaan yhtälöstä (2) hajotettua tulonsaa-
jajärjestyksen muutos ja puhdas tuloeroja kaventava vaikutus.  

2 2
b a b a b a b a
G G cov( s s ,F ) cov( s F F ),− = − + −      (3) 

ja

2 2
b a b a a b b a
G G cov( s s ,F ) cov( s F F ),− = − + −      (4) 

Molemmissa yhtälöissä (3) ja (4) tulosuhteiden erotus (sb – sa) ja normali-
soitujen järjestysten erotus (Fb – Fa) esiintyvät toisena terminä kovarians-
seissa. Kaksi yhtälöä eroaa sen mukaan, onko tulosuhde ja normalisoitu 
järjestys kovarianssin veroa edeltävä vai veron jälkeinen jakauma. 
Useimmat progressiolaskelmat ovat perustuneet yhtälöön (3), harvemmin 
niitä on sovellettu yhtälöön (4) (Lerman ja Yitzhaki, 1995).  

Tulomuuttujien jakaumia voidaan kätevästi kuvata Lorenz-käyrien ja kes-
kittymiskäyrien avulla.91 Vuoden 2001 lähtöjakauman Lorenz-käyrä Lb,b ja 
loppujakauman Lorenz-käyrä La,a on havainnollistettu kuviossa 1. Siinä 
käyrän La,a piste E osoittaa, että mediaanissa tulonsaajien köyhin puolikas 
(p = 0.5) saa kaikista tuloista 33 prosenttia. Kuviosta nähdään edelleen, 
että loppujakauman Lorenz-käyrä on lähempänä neliön puolittajaa kuin 
lähtöjakauman Lorenz-käyrä, ts. edellinen on jälkimmäistä tasaisemmin 
jakautunut. Tämä merkitsee sitä, että tulonsiirrot ja välittömät verot pie-
nentävät eriarvoisuutta.  

Keskittymiskäyrän La,b tapauksessa loppujakauman tulokertymä määräy-
tyy lähtöjakauman järjestyksen mukaan ja vastaavasti keskittymiskäyrän 
Lb,a lähtöjakauma loppujakauman järjestyksen mukaan. Progressiivisen 
veron tapauksessa Lb,b:n Lorenz-käyrä on La,a:n Lorenz-käyrän alapuolel-
la. Kuvion 1 tapauksessa ylimpänä on keskittymiskäyrä La,b sitten La,a,
seuraavaksi Lb,a ja alimpana lähtöjakauman Lorenz-käyrä Lb,b.

Kuvion 1 esimerkki havainnollistaa loppujakauman Lorenz-käyrän La,a ja 
Gini-kertoimen yhteyden. Siinä Gini-kerroin on loppujakauman ja lävistä-

                                             
91 Tässä lähtöjakaumaa (esim. nettotulonsiirtoja edeltävä tulo) merkitään yleisesti b:llä ja loppu-
jakaumaa (esim. nettotulonsiirtojen jälkeinen tulo) a:lla.
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jäuran rajaaman pinta-alan A suhde neliön puolikkaan pinta-alaan B. Vas-
taavasti keskittymiskerroin on loppujakauman keskittymiskäyrän ja lävis-
täjän erottaman pinta-alan suhde B:hen. Keskittymiskäyrää vastaavaa 
keskittymiskerrointa merkitään C:llä ja sen alaindekseillä, jossa ensim-
mäinen symboli vastaa tulomuuttujaa (loppujakauma) ja toinen tuloa jär-
jestävää muuttujaa (lähtöjakauma). Esimerkiksi La,b:n keskittymiskäyrää 
vastaa keskittymiskerroin Ca,b. Gini-kerroin saa arvoja nollan eli täysin 
tasan jakautuneet tulot ja yhden välillä eli täysin eriarvoisesti jakautuneet 
tulot. Keskittymiskerroin voi saada arvoja välillä -1 ja 1. 

Kuvio 1 Veroa edeltävän ja veron jälkeisen tulon Lorenz- ja keskitty-
miskäyrät 
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Yhtälössä (3) kokonaiseriarvoisuuden muutosta ei hajoteta kahdeksi posi-
tiiviseksi komponentiksi. Yhtälön (3) oikeanpuolen ensimmäisessä ter-
missä progressiivisuuden suuruus yliarvioituu, ts. vertikaalinen osa on 
aina suurempi tai yhtä suuri kuin koko eriarvoisuuden muutos. Siinä ho-
risontaalisen eriarvoisuuden lisäys vaikuttaa myös progressiivisuusmitan 
kasvuun.

Lerman ja Yitzhaki (1995) esittivät, että eriarvoisuuden hajottaminen pe-
rustuisi yhtälöön (4). Yhtälö (3) eroaa yhtälöstä (4) siinä, että jälkimmäi-
sessä eriarvoisuuden vertikaalinen ja horisontaalinen osa ovat 
useimmiten positiivisia ja ne summautuvat tarkasti kokonaiseriarvoisuu-
den muutokseksi. Yhtälön (4) lähestymistavassa kuvion 1 horisontaalinen 
komponentti määrätään Lb,b ja Lb,a:n välisenä ja vertikaalinen komponentti
alueiden Lb,a ja La,a:n välisenä alueena.

Tässä tutkimuksessa verojen ja tulonsiirtojen eriarvoisuutta vähentävä 
vaikutus hajotetaan Gini- ja keskittymiskertoimien avulla yhtälön (4) mu-
kaisesti vertikaaliseen ja horisontaaliseen osaan: 

, ,( ) ( )
b a b a a b b a
G G C G G C− = − + − ,      (5) 

missä
,b a a

C G−  on tuloeroja kaventava vaikutus, kun loppujakauman jär-

jestys on pysynyt muuttumattomana ja 
,b b a

G C−  on uudelleen järjestävä 

vaikutus, kun tulotaso on pysynyt lähtöjakauman tasolla muuttumattoma-
na. Jos termi 

,b a a
C G− on nollaa suurempi, niin verot ja/tai tulonsiirrot ta-

soittavat tuloeroja. Jos taas termi on nollaa pienempi, niin veroilla ja/tai 
tulonsiirroilla on eriarvoisuutta lisäävä vaikutus. 

9.4 Aineisto ja muuttujat 

Tutkimus perustuu Tilastokeskuksen Tulonjakotilastoihin vuosilta 1990 - 
2001. Aineistot ovat edustavia otoksia ja niissä havaintojen lukumäärä 
vaihtelee 9000 - 11000 kotitalouden välillä. Otosyksiköistä noin puolet 
vaihtuu vuosittain. Tätä kahden vuoden rotaatio-ominaisuutta ei kuiten-
kaan tässä tutkimuksessa hyödynnetä, vaan laskelmat tehdään vuosittai-
silla poikittaisaineistoilla. Tulonjakotilastoihin on aikaa myöden tullut 
muutoksia, jotka on päivitetty ja muokattu vertailukelpoisiksi koko tarkas-
teluajalle 1990 - 2001. Suurimmat muutokset koskevat vuoden 2000 ai-
neistoa. 

Vuoden 2000 tulokäsitteiden sisältöön ovat vaikuttaneet etenkin Eurosta-
tin uudet suositukset (Tilastokeskus, 2002). Käytännössä tämä on tarkoit-
tanut sitä, että vuoden 2000 aineistosta siirretyt tai kokonaan poistetut 
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muuttujat tai luokitukset on tehty vuosien 1990 - 1999 aineistoihin. Yh-
denmukaistamisessa uusia muuttujia on voitu lisätä ja vanhoja poistaa 
vuosittain niissä tapauksissa, joissa muuttujamuutokset eivät ole vain ti-
lastoja luokittelevia uudistuksia. Lisäykset voivat olla sellaisia, että tulo-
muuttuja on vuonna 2000 ensimmäistä kertaa mukana rekisterissä, 
vaikka rekisteröimättöminä näitä tuloja on ollut aikaisemminkin (esim. luo-
vutustappioita ei ole ollut aineistoissa ennen vuotta 2000). Lähinnä 1990-
luvun alkupuoliskon vuosille on tehty muutamia muuttujien siirtoja ja pois-
toja. Poiston syynä on useimmiten ollut haastattelujen lopettaminen. 

Tulonsiirtojen ja välittömien verojen vaikutusta eriarvoisuuteen tutkitaan 
vaiheittain eri tulokäsitteillä92. Tuotannontekijätuloa merkitään muuttujalla 
y1. Lisäämällä tuotannontekijätuloihin tärkeimmät verottomat tulonsiirrot, 
joita ovat asumistuki, toimeentulotuki ja lapsilisä, saadaan tulo y2. Asu-
mistuki ja toimeentulotuki ovat tulosidonnaisia ja lapsilisä tuloista riippu-
maton. Edelleen tuloihin lisätään työttömyyskorvaukset, johon kuuluvat 
työttömyysavustukset ja työttömyysvakuutus. Työttömyysvakuutuksen an-
siopäiväraha on tulosidonnaista tuloa siinä mielessä, että se määräytyy 
työttömyyttä edeltävien tulojen perusteella. Kun tuloihin y3 lisätään loput 
kotitalouksien saamat tulonsiirrot, päädytään bruttotuloihin y4. Bruttotu-
loista vähennetään valtion progressiivinen tulovero. Edelleen tulosta y5 
vähennetään proportionaalinen kunnallisvero. Kun tulosta y6 on vähen-
netty muut verot ja veron luonteiset maksut, saadaan käytettävissä olevat 
tulot y7.

9.5 Tulokset ja tulkinnat 

Kansainvälisissä vertailuissa Suomessa tuloerot ovat olleet yksi OECD-
maiden pienimmistä. Joissain OECD-maissa tuloerot lähtivät kasvuun jo 
1980-luvulla (Atkinson et al., 1995). Suomessa käytettävissä olevien tulo-
jen tuloerot alkoivat kasvaa 1990-luvun loppupuoliskolla, ja tuloerojen 
kasvu oli kansainvälisestikin katsoen voimakasta. Kun käytettävissä ole-
vien tulojen perinteistä Gini-kerrointa (v=2) merkitään vuonna 1995 
100:lla, niin indeksin arvo saa vuonna 1998 jo arvon 113 eli 13 prosentin 
lisäyksen ja vuonna 2001 arvon 118 eli 18 prosentin lisäyksen (Taulukko 
1). Jakauman alapäätä korostava yleistetty Gini-kerroin (v=4) nousi vuon-
na 2001 hieman perinteistä Gini-kerrointa hitaammin arvoon 115. 

                                             
92 Tutkimuksessa tulomuunnoksena käytetään perinteistä OECD-ekvivalenssiskaalaa. Siinä 
viitehenkilö saa painon yksi ja seuraavat aikuiset painon 0.7. Alle 18-vuotiaat lapset saavat pai-
non 0.5. 



153

Kuvio 2 Tuotannontekijä-, brutto- ja käytettävissä olevien tulojen Lo-
renz-käyrät poikkeamina vuodesta 1990 
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Kuviossa 2 tarkastellaan vuosien 1995 ja 2001 tuotannontekijätulojen, 
bruttotulojen ja käytettävissä olevien tulojen Lorenz-käyrien poikkeamia 
vuoden 1990 Lorenz-käyrästä.93 Tuotannontekijätuloilla mitattu eriarvoi-
suus kasvoi voimakkaasti 1990-luvun alkupuoliskolla laman seurauksena. 
Sitä seuranneen noususuhdanteen jälkeen tuotannontekijätulojen eriar-
voisuudessa on tapahtunut vain lieviä muutoksia. Vuonna 2001 ylimmissä 
desiileissä eriarvoisuus on lisääntynyt enemmän kuin vuonna 1995. Tuo-
tannontekijätulot ovat keskittyneet yhä enemmän suurituloisimmille. Sa-
maan aikaan, kun tuotannontekijätuloissa mitattu eriarvoisuus kasvoi, 
bruttotuloilla ja käytettävissä olevilla tuloilla mitattu eriarvoisuus pysyi lä-
hes muuttumattomana. Sosiaaliturva, mm. työttömyyskorvaukset toimivat 
puskurina laman aikana. Koska työttömyys on jäänyt noususuhdanteesta 
huolimatta korkealle tasolle, sen pitkittyminen on heikentänyt työttömien 
toimeentuloa, joka näkyy bruttotulon eriarvoisuuden kasvuna vuonna 
2001. Sekä brutto- että käytettävissä olevissa tuloissa vuoden 2001 poik-
keama dominoi vuoden 1995 poikkeamaa. Tulos tukee aikaisempia tut-
kimuksia, että eriarvoisuus on lisääntynyt vuodesta 1995 vuoteen 2001. 

Kuviossa 3 saatujen tulonsiirtojen ja verojen tuloeroja tasoittavaa vaiku-
tusta on tarkasteltu käytettävissä olevien tulojen ja tuotannontekijätulojen
Lorenz-käyrien erotuksena. Vaikutusta katsotaan vuosien 1995 ja 2001 
muutoksena vuoden 1990 tilanteeseen, ts. erotuksina 1995 - 1990 ja 
2001 - 1990. Jos kuvion 3 käyrä on 0-akselin yläpuolella, tuloeroja tasaa-

                                             
93 Positiiviset arvot merkitsevät sitä, että vuoden 1990 Lorenz-käyrä on tasaisemmin jakautunut 
kuin vertailussa oleva Lorenz-käyrä. 
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vat vaikutukset ovat olleet vuosina 1995 ja 2001 vertailuvuotta 1990 suu-
rempia.

Kuviosta 3 näkee, että välittömät verot ja tulonsiirrot ovat tasanneet tu-
loeroja vuonna 1995 enemmän kuin vuonna 1990. Vastaavasti vuonna 
2001 tasaava vaikutus vuoteen 1990 verrattuna on suurempaa, mutta 
pienempää vuoteen 1995 nähden. Tuloerojen kaventuminen on kohden-
tunut erilailla jakaumissa. Vuoden 2001 tapauksessa parin alimman desii-
lin tuloja tasaava vaikutus on ollut jopa pienempää kuin vuonna 1990. 

Kuvio 3 Verojen ja tulonsiirtojen tasaavat vaikutukset poikkeamana 
vuodesta 1990 
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Kuvioissa 4 ja 5 tulonsiirtojen ja verotuksen horisontaalista ja vertikaalista
eriarvoisuutta tarkastellaan graafisesti Lermanin ja Yitzhakin (yhtälö 4) ja 
Kakwanin ja Plotnickin (yhtälö 3) lähestymistavoilla. Kuviossa 4 vertikaa-
linen eriarvoisuus osoittaa, kuinka monta prosenttiyksikköä vähemmän 
käytettävissä olevilta tuloiltaan köyhin p-prosentti saa tuotannontekijätu-
loista kuin käytettävissä olevista tuloista. Kuviossa 5 vertikaalinen eriar-
voisuus taas kertoo, kuinka monta prosenttiyksikköä vähemmän tuotan-
nontekijätuloiltaan köyhin p-prosentti saa tuotannontekijätuloista kuin 
käytettävissä olevista tuloista. Lähestymistapojen ero muodostuu siitä, 
kumman tulokäsitteen kannalta asiaa tarkastellaan.

Kuviossa 4 vertikaalinen ja horisontaalinen eriarvoisuus summautuu ko-
konaiseriarvoisuuden muutokseksi (Lermanin ja Yitzhakin lähestymista-
pa). Kuviossa 5 sama kokonaismuutos saadaan myös vertikaalisen ja 
horisontaalisen osan yhteisvaikutuksena (Kakwanin ja Plotnickin lähes-
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tymistapa). Siinä horisontaalinen osa on negatiivinen ja sisältyy näin ver-
tikaaliseen osaan, jolloin vertikaalinen eriarvoisuus yksinään tarkasteltuna 
antaa aina ”liian suuren” vaikutuksen esim. verotuksen progressiivisuu-
desta.

Kuvio 4 Välittömien verojen ja tulonsiirtojen vertikaalinen ja horison-
taalinen eriarvoisuus (Lerman ja Yitzhaki, 1995) 
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Kuvio 5 Välittömien verojen ja tulonsiirtojen vertikaalinen ja horison-
taalinen eriarvoisuus (Kakwani, 1984) 
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Huolimatta absoluuttisten arvojen erilaisuudesta kuvien 4 ja 5 lähestymis-
tavat antavat samansuuntaisen kuvan vertikaalisen ja horisontaalisen 
eriarvoisuuden kehityksestä. Vuosina 1995 ja 2001 tulonsiirrot ja verotus 
ovat kaventaneet tuloeroja (vertikaalinen eriarvoisuus) enemmän kuin 
vuonna 1990. Vuonna 2001 tuloeroja kaventava vaikutus on vähentynyt 
verrattuna vuoteen 1995. Horisontaalinen osa on liki yhtä suuri vuosina 
1990 ja 2001 mutta pienempää kuin vuonna 1995. 

Taulukossa 2 on esitetty tuloerittäin perinteisen Gini- ja keskittymisker-
toimien matriisit vuosille 1990, 1995 ja 2001.94 Siinä tulomuuttujina on 
käytetty luvussa 4 esitettyjä tuloeriä. Taulukon rivillä oleva muuttuja osoit-
taa, minkä tulomuuttujan mukaiseen suuruusjärjestykseen tulonsaajat jär-
jestetään. Matriisin rivi- ja sarakemuuttujan ollessa sama (diagonaali-
termit), kysymyksessä on tulomuuttujan Gini-kerroin. Matriisin diago-
naalitermin ulkopuoliset termit ovat keskittymiskertoimia. Esimerkiksi 
taulukossa 2 riviltä y7 ja sarakkeelta y1 saadaan keskittymiskerroin, jossa 
tuotannontekijätulot on järjestetty käytettävissä olevien tulojen mukaiseen 
järjestykseen. Tapaus vastaa kuvion 4 keskittymiskäyrää L1,7.

Taulukon 2 avulla voidaan määritellä tulonsiirtojen ja välittömien verojen 
tuloeroja tasoittavat vaikutukset tuloerittäin ja erottaa niiden horisontaali-
nen ja vertikaalinen osa. Tässä artikkelissa sovelletaan yhtälöä (4), mutta 
taulukosta voidaan myös laskea yhtälöön (3) perustuvat mitat. Taulukos-
sa 3 on esitetty tulokset soveltaen sekä perinteistä (v = 2) että yleistettyä 
(v = 4) Gini- ja keskittymiskerrointa. 

Tuloerillä on erilainen rooli horisontaalisen ja vertikaalisen eriarvoisuuden 
muodostumisessa. Lähempi tarkastelu horisontaalisen ja vertikaalisen 
eriarvoisuuden muodostumisesta osoittaa, että asumistuki, toimeentulo-
tuki ja lapsilisä vaikuttavat tulonsaajajärjestykseen (horisontaaliseen 
eriarvoisuuteen) vain vähän vuonna 1990. Tuloerät ovat verovapaita tulo-
ja ja kaksi ensimmäistä tulosidonnaisia. Vuonna 1995 horisontaalinen 
vaikutus on vuoteen 1990 verrattuna suurempaa ja on säilynyt melko kor-
kealla tasolla edelleen vuonna 2001. 

                                             
94 Yleistetyn Gini- ja keskittymiskertoimien vastaavat tulokset on julkaistu Riihelä ja Sullström 
(2004). 
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Taulukko 2 Gini- ja keskittymiskertoimet tuloerittäin vuosina 1990, 1995 
ja 2001, v=2 

Vuosi  Tulotasot
*)

  y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 

1990        

 y1 0.394 0.379 0.372 0.225 0.194 0.176 0.167

 y2 0.393 0.380 0.372 0.224 0.192 0.174 0.166

 y3 0.392 0.379 0.373 0.224 0.192 0.174 0.166

 y4 0.347 0.331 0.325 0.258 0.226 0.208 0.201

 y5 0.341 0.324 0.319 0.257 0.227 0.210 0.203

 y6 0.333 0.317 0.311 0.254 0.226 0.211 0.204

T
u

lo
n

sa
aj

aj
är

je
st

y
s 

y7 0.328 0.312 0.306 0.254 0.225 0.210 0.205

1995     

 y1 0.464 0.429 0.381 0.224 0.198 0.185 0.170

 y2 0.461 0.432 0.384 0.219 0.192 0.180 0.165

 y3 0.452 0.423 0.393 0.216 0.191 0.177 0.163

 y4 0.398 0.362 0.322 0.269 0.241 0.227 0.213

 y5 0.392 0.356 0.318 0.268 0.241 0.228 0.215

 y6 0.384 0.349 0.310 0.266 0.240 0.229 0.217

T
u

lo
n

sa
aj

aj
är

je
st

y
s 

y7 0.372 0.337 0.299 0.263 0.238 0.228 0.218

2001     

 y1 0.470 0.442 0.418 0.271 0.240 0.230 0.219

 y2 0.468 0.444 0.420 0.266 0.235 0.225 0.214

 y3 0.464 0.440 0.423 0.265 0.234 0.224 0.213

 y4 0.420 0.391 0.370 0.304 0.273 0.262 0.254

 y5 0.416 0.386 0.366 0.304 0.274 0.263 0.255

 y6 0.412 0.382 0.362 0.302 0.273 0.264 0.257

T
u

lo
n

sa
aj

aj
är

je
st

y
s 

y7 0.402 0.374 0.353 0.301 0.272 0.263 0.257

*)  y1 = tuotannontekijätulot, y2 = y1+ asumistuki+ toimeentulotuki + lapsilisä, y3 = y2 + työttö-
myyskorvaukset, y4 = bruttotulot (= tuotannontekijätulot + saadut tulonsiirrot), y5 = y4 – valtion-
tulovero, y6 = y5 – kunnallisvero, y7 = käytettävissä olevat tulot. 

Työttömyyskorvausten lisääminen tulokäsitteeseen tasoittaa tulojakau-
maa kaikkina tarkasteluvuosina. Työttömyyskorvausten saajien määrä 
kasvoi voimakkaasti 1990-luvun laman seurauksena ja se on pysynyt 
korkealla tasolla vielä vuonna 2001. Kehitys näkyy selvästi horisontaali-
sen eriarvoisuuden kasvuna vuonna 1995. Keskimääräisten työttömyys-
korvausten suuruus on laskenut vuodesta 1995, joka osittain selittää 
myös horisontaalisen vaikutuksen pienenemisen vuonna 2001. 1990-
luvulla saatujen tulonsiirtojen vaikutus tuloerojen tasoittajana ensin kasvoi 
laman aikana, mutta on sen jälkeen alkanut vähentyä. Horisontaalisen 
osan suhteellinen vaikutus on vähentynyt vuodesta 1990 vuoteen 2001. 
Vuonna 1990 saatujen tulonsiirtojen horisontaalinen osa oli yli 34 prosent-
tia kokonaisvaikutuksesta, kun vuonna 2001 se oli alle 30 prosenttia. 
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Taulukko 3 Tuloeroja kaventava ja uudelleenjärjestävä vaikutus vuosina 
1990, 1995 ja 2001, v=2, 4*) 

Vuosi Kaikki Järjes- % Tuloero % Kaikki Järjes- % Tuloero % 

  tys     tys    

 Perinteinen Gini-kerroin, v = 2 Yleistetty Gini-kerroin, v = 4 

1990           

y2 0.014 0.001   3.8 0.014 96.2 0.021 0.002   8.3 0.020 91.7 

y3 0.021 0.002   8.0 0.019 92.0 0.030 0.004 13.9 0.026 86.1 

y4 0.136 0.047 34.3 0.090 65.7 0.247 0.094 38.3 0.152 61.7 

y5 0.167 0.053 32.0 0.114 68.0 0.287 0.105 36.7 0.182 63.3 

y6 0.183 0.061 33.4 0.122 66.6 0.315 0.122 38.7 0.193 61.3 

y7 0.189 0.066 34.8 0.123 65.2 0.324 0.130 40.2 0.194 59.8 

1995           

y2 0.032 0.003   8.1 0.030 91.9 0.047 0.008 17.9 0.039 82.1 

y3 0.071 0.012 16.4 0.060 83.6 0.098 0.029 29.4 0.069 70.6 

y4 0.195 0.066 33.7 0.129 66.3 0.319 0.113 35.5 0.206 64.5 

y5 0.223 0.071 32.1 0.151 67.9 0.354 0.123 34.8 0.231 65.2 

y6 0.235 0.080 34.0 0.155 66.0 0.375 0.139 37.2 0.236 62.8 

y7 0.246 0.092 37.5 0.154 62.5 0.393 0.160 40.8 0.233 59.2 

2001           

y2 0.026 0.002   6.6 0.024 93.4 0.040 0.006 15.9 0.034 84.1 

y3 0.046 0.005 11.0 0.041 89.0 0.068 0.015 22.4 0.052 77.6 

y4 0.165 0.049 29.8 0.116 70.2 0.271 0.095 34.9 0.177 65.1 

y5 0.196 0.054 27.5 0.142 72.5 0.307 0.103 33.7 0.204 66.3 

y6 0.206 0.058 28.1 0.148 71.9 0.325 0.112 34.4 0.213 65.6 

y7 0.212 0.067 31.6 0.145 68.4 0.336 0.127 37.7 0.209 62.3 

*)  y2 = y1+ asumistuki+ toimeentulotuki + lapsilisä, y3 = y2 + työttömyyskorvaukset, y4 = brutto-
tulot (= tuotannontekijätulot + saadut tulonsiirrot), y5 = y4 – valtiontulovero, y6 = y5 – kunnallis-
vero, y7 = käytettävissä olevat tulot. 

Välittömien verojen vaikutus horisontaaliseen eriarvoisuuteen on suhteel-
lisen pieni saatujen tulonsiirtojen vaikutukseen verrattuna. Tulos ei ole 
yllättävä, koska verot ovat tulosidonnaisia, mutta suuri osa tulonsiirroista 
ei. Eläkkeet ja työttömyyskorvaukset perustuvat aiempaan työhistoriaan 
ja aiheuttavat siksi horisontaalista liikkumista jakaumassa. Verojen koh-
dalla taas verovähennykset ja tuloerien erilainen verokohtelu aiheuttavat 
horisontaalista liikkumista jakaumassa. 
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Jakaumaa uudelleen järjestävä osa on suurempi yleistetylle Gini-
kertoimelle kuin perinteistä Gini-kerrointa sovellettaessa. Yleistetty Gini-
kerroin painottaa muutoksia jakauman alapäässä. Asumistuki, toimeentu-
lotuki ja lapsilisät kasvattavat horisontaalisen osan suhteellista merkitystä 
laajennetulla Gini-kertoimella. Tulokset antavat viitteitä siitä, että horison-
taalista liikkumista tapahtuu jakaumassa enemmän jakauman alapäässä. 
Toinen selitys voi olla, että järjestyksen muutokset ovat suurempia ja-
kauman alapäässä kuin yläpäässä. 

9.6 Loppupäätelmät 

Tulojen uudelleenjaossa julkisen vallan toimet ovat keskeisessä asemas-
sa. Sosiaaliturvajärjestelmässä verot ja tulonsiirrot pitkälti määrittelevät, 
miten yhteiskunnan hyvinvointi jakautuu. Erityisesti kotitalouksien saamil-
la tulonsiirroilla on ollut kasvava merkitys tuloerojen tasoittajana. Nettotu-
lonsiirtojen puhtaan tuloeroja tasoittavan vaikutuksen lisäksi ne muuttavat 
yksilöiden asemaa tulojakaumassa. Artikkelin aineistoina ovat Suomen 
Tulonjakotilastot vuosilta 1990-2001. Tarkasteltava ajanjakso on riittävän 
pitkä rakenteellisten muutosten analysoimiseksi. Aikaisemmat selvitykset 
ovat osoittaneet, että 1990-luvun lamassa ja laman elpymisen vaiheessa 
tuloeroissa ja tuloeroja tasaavissa vaikutuksissa on tapahtunut ja on edel-
leen tapahtumassa suuria muutoksia. Tulonsiirtojen tuloja uudelleenjaka-
van vaikutuksen tarkastelu vertikaalisena ja horisontaalisena osana tuo 
esille piirteitä tulonsiirtojärjestelmän toimivuudesta talouden eri suhdan-
teissa.

Suoniemi (2003) on hiljattain tutkinut välittömien verojen progressiivisuu-
den ja horisontaalisen eriarvoisuuden kehitystä Suomessa 1990-luvulla. 
Lähestymistapa vastaa Reynoldsin ja Smolenskyn (1977) tapaa määritel-
lä verotuksen progressiivisuus. Suoniemen tuloksista ilmenee, että välit-
tömän verotuksen aiheuttama horisontaalinen eriarvoisuus on verraten 
pientä ja se on vähentynyt 1990-luvulla. Verojen progressiivisuus on pie-
nentynyt ajanjaksolla 1996 - 1999, kun kehitys sitä ennen oli epäyhtenäi-
sempää.

Tutkimuksessa tuloeroja tasaava vaikutus on jaettu vertikaaliseen ja ho-
risontaaliseen osaan, jossa (a) tulonsiirtopolitiikka kaventaa tuloeroja (gap 
narrowing effect) mutta (b) muuttaa myös yksilöiden asemaa tulojakau-
massa (reranking effect). Kirjallisuudessa on laajasti käsitelty vertikaali-
sen ja horisontaalisen tasa-arvon roolia ja esitetty keinoja erottaa nämä 
kaksi vaikutusta toisistaan. Artikkelissa on keskitytty lähinnä Lermanin ja 
Yitzhakin (1995) yhtälössä (4) esittämään lähestymistapaan. Tuloksia on 
verrattu myös vaihtoehtoisissa ratkaisuissa saatuihin estimaatteihin (Tau-
lukko 3). Lermanin ja Yitzhakin tapa erottaa vertikaalinen ja horisontaali-
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nen osa poikkeaa aikaisemmin esitetyistä menetelmistä siinä, että näiden 
kahden osan yhteisvaikutus summautuu kokonaiseriarvoisuuden muutok-
seksi. Esimerkiksi Kakwanin (1984) määrittelemässä vertikaalisessa ja 
horisontaalisessa eriarvoisuudessa jälkimmäinen komponentti sisältyy 
edelliseen ja yliarvioi vertikaalisen vaikutuksen.

Verotuksen progressiivisuuden tarkastelussa verrataan bruttotuloja ja 
käytettävissä olevia tuloja keskenään ja katsotaan järjestyksen muuttu-
mista siirryttäessä bruttotuloista käytettävissä oleviin tuloihin. Tutkimuk-
sessa tarkasteltiin verojen lisäksi kotitalouksien saamien tulonsiirtojen 
vaikutusta eli verrattiin tuotannontekijätulojen järjestystä käytettävissä 
olevien tulojen järjestykseen. Saaduissa tulonsiirroissa on enemmän tulo-
tasosta riippumattomia eriä, joten horisontaalisen eriarvoisuuden muo-
dostumisen voi olettaa olevan suurempaa saaduille tulonsiirroille kuin 
veroille. Artikkelin tulonjakomittarit perustuvat Gini- ja keskittymiskertoi-
miin. Yleistetyn Gini-kertoimen avulla jakauman hyvinvointipainotuksiin 
voidaan vaikuttaa ja korostaa siinä mahdollisesti tapahtuneita muutoksia. 
Sovelluksissa on haluttu painottaa jakauman alapään merkitystä. 

Nettotulonsiirtojen tuloeroja tasaava vaikutus on 1990-luvun alussa ensin 
kasvanut ja sitten vähentynyt. Kehitys on sama, tarkasteltiinpa vaikutusta 
absoluuttisena tai suhteutettuna eriarvoisuuden tasoon. Verojen merkitys 
tuloerojen tasaajana on tasaisesti laskenut 1990-luvulla. Kotitalouksien 
saamien tulonsiirtojen tasaava vaikutus voimistui laman aikana, jolloin 
tuotannontekijätulojen eriarvoisuus kasvoi voimakkaasti, mutta bruttotulo-
jen eriarvoisuus pysyi lähes muuttumattomana. 

Tuloeroja tasaava vaikutus on suuremmalta osalta vertikaalista: tulonsiir-
topolitiikka kaventaa tuloeroja, mutta myös muuttaa yksilön asemaa tulo-
jakaumassa. Tässä artikkelissa havaitaan myös, että horisontaalinen 
eriarvoisuus muodostuu pääosin saatujen tulonsiirtojen eikä verojen vai-
kutuksesta. Vuonna 1990 kokonaiseriarvoisuuden muutoksesta saatujen 
tulonsiirtojen vaikutus tulojen uudelleen järjestymiseen on 34 prosenttia. 
Horisontaalinen eriarvoisuus lisääntyi vain vähän verojen vaikutuksesta. 
Tuotannontekijätuloista käytettävissä oleviin tuloihin tulojen uudelleen jär-
jestyksellä oli 35 prosentin vaikutus. Sama kehityspiirre koskee kaikkia 
tarkasteltuja vuosia. Myös vertikaalinen osa muodostuu suuremmalta 
osalta saaduista tulonsiirroista. 

Sekä horisontaalinen että vertikaalinen osa noudattavat samanlaista kehi-
tystä: ensin kasvavat vuoteen 1995 ja sen jälkeen laskevat vuoteen 2001. 
Niiden suhteellisessa asemassa on kuitenkin tapahtunut muutoksia. Ho-
risontaalisen eriarvoisuuden suhteellinen osuus kokonaismuutoksesta on 
kasvanut vuodesta 1990 vuoteen 1995, mutta laski voimakkaasti vuoteen 
2001.
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10 Yhden tai kahden ansaitsijan malli: vaikutuk-
set ansiotyön, hoivan ja tulojen jakoon 
Anita Haataja

10.1 Johdanto 

Monet hyvinvointivaltiot ottivat täystyöllisyyden tavoitteeksi sotien jälkeen 
ja ne osallistuvat yhä eri tavoin työelämän säätelyyn ja työmarkkinapoli-
tiikkaan (Esping-Andersen 1990 ja 1999; Heinonen ym. 2004). Hyvinvoin-
tivaltioiden välillä on kuitenkin ollut ja on edelleen suuria eroja sen 
suhteen miten paljon ja millä periaatteilla ne pyrkivät vaikuttamaan työlli-
syysrakenteisiin. (Lewis 2001; Daly 2000; Sainsbury 1999; Perrons 
1995). Ansaitsijamalli eli elättäjämalli (breadwinner model) kuvaa sitä, mi-
ten moni ja millä työaikapanoksella perheen aikuisjäsenet, yksinhuoltaja 
tai puolisot, osallistuvat kodin ulkopuoliseen ansiotyöhön. Ansaitsijamallin 
perusyksikkönä on perhe, kun taas esimerkiksi työllisyyttä, elatussuhdetta 
ja huoltosuhdetta kuvaavat tunnusluvut lasketaan yksilöistä. Muun muas-
sa elatussuhde kuvaa kuinka monta ei-työllistä aikuista ja lasta yksi työs-
säkäyvä elättää keskimäärin itsensä lisäksi. 

Eläkejärjestelmät sekä työttömyys- ja sairausvakuutusjärjestelmät vaikut-
tavat elatussuhteeseen vetämällä väkeä pois tai työntämällä väkeä lisää 
työmarkkinoille (Esping-Andersen 1990). Ansaitsijamallin yhteyteen liite-
tään taas perhepoliittiset etuudet. Niillä on vaikutuksensa siihen, miten 
äidit ja isät osallistuvat yhtäältä ansiotyöhön ja toisaalta lasten ja kodin 
hoitamiseen, eli hoivan organisointiin. Käytännössä koko tulonsiirtoinsti-
tuutio voi tuottaa erilaisia insentiivejä naisten ja miesten työvoiman tar-
jonnalle. (Daly 2002; Dingelday 2001; Blossfeld ja Drobni  2001). 
Sukupuolisopimusteorioiden mukaan työssäkäyntipäätöksiä eivät tee va-
paat yksilöt, kuten perinteisissä sopimusteorioissa, vaan yksilöt joiden on 
otettava tavalla tai toisella huomioon muiden perheenjäsenten ja sukulais-
ten tarpeet. (Kovalainen 1999; Rantalaiho 1994, 14). Ansaitsijamalliin ja 
työllisyyteen vaikuttavat myös työvoiman kysyntätekijät, miten paljon ja 
minkälaisille työmarkkinoille naisia ja miehiä kysytään. Tähän puolestaan 
vaikuttaa se, miten naisten ja miesten oletetaan panostavan yhtäältä työ-
elämän ja toisaalta yksityiselämän vaatimuksiin. Ansaitsijamalli ja hoivan 
organisointi vaikuttavat siis sekä työvoiman tarjontaan että kysyntään. 

Artikkelin lähtökohtana on väite, että ansaitsijamallin analysoiminen ja 
pitkän aikavälin tavoitteiden asettaminen mallille on yhtä tärkeää kuin ta-
voitteiden asettaminen työllisyysasteelle tai elatus- ja huoltosuhteille 
(STM 2002). Asetettaessa tavoitteita ansaitsijamallille on samalla otettava 
kantaa siihen, minkälaista sukupuolisopimusta ansiotyön, vanhemmuu-
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den ja hoivan yhteensovittamisessa tavoitellaan. Ansaitsijamallin rinnak-
kaiskäsitteenä on hoivaajamalli, hoivan tuottamistapojen kokonaisuus 
perheen, markkinoiden, valtion ja epävirallisen sektorin välillä. Hoivasta 
on tullut keskeinen analyyttinen käsite vertailtaessa hyvinvointivaltioiden 
toimintaperiaatteita ja hyvinvointisopimuksia jälkiteollisessa yhteiskun-
nassa. (Williams 2004; Mahon 2002; Daly ja Lewis 2000; Esping-
Andersen 1999). 

Tulonsiirtoinstituutioiden uudelleenjakavat vaikutukset köyhyyteen ja tu-
loeroihin voivat olla hyvin erilaiset yhtä paljon jakavissa hyvinvointivalti-
oissa. Esimerkiksi Pohjoismaiden ja Saksan kotitalouksien köyhyysasteet 
pysyttelivät 1970-luvulta 1990-luvun puoliväliin asti suunnilleen yhtä al-
haisina. Sen sijaan työttömyyttä kokeneiden talouksien köyhyysasteet 
olivat Saksassa korkeat Pohjoismaihin verrattuna. Oliko lopputulokseen 
vaikutusta sillä, että Saksa edusti tuolloin yhden ansaitsijan ja Pohjois-
maat kahden ansaitsijan malleja (Haataja 1999). Kun pohjoismainen so-
sioekonominen rakenne simuloitiin ranskalaisille kotitalouksille ja 
ranskalainen rakenne Pohjoismaille, köyhyysasteet alenivat Ranskassa 
mutta kasvoivat Pohjoismaissa (Kangas ja Ritakallio 2001). Ei siis vain 
tulonsiirtoinstituutiolla vaan myös sosioekonomisella rakenteella ja sitä 
kuvaavalla ansaitsijamallilla voi olla osuutensa tulonjaossa.

Naisten ansiotyöhön osallistumisen on uskottu kasvattavan kotitalouksien 
välisiä tuloeroja sillä perusteella, että hyvä- ja huono-osaisuuden kasau-
tuminen lisääntyisivät. Empiiriset tutkimukset eivät ole kuitenkaan tuke-
neet tätä väitettä. Naisten työssäkäynnin lisääntyminen on pitkällä 
aikavälillä pikemminkin tasannut kuin kasvattanut tuloeroja (Björklund 
1992; Saunders 1993). Tuloerot ovat Suomessakin kaventuneet ja köy-
hyysasteet pienentyneet 1960-luvulta 1990-luvun alkupuolelle, mutta 
kääntyneet sittemmin kasvuun (Riihelä, Sullström ym. 2001). Saman ai-
kaisesti naisten tulojen tuloeroja tasaavat ja köyhyyttä alentavat vaikutuk-
set ovat myös vähentyneet (Haataja 2000).

Demograafiset muutokset ja globalisoituva talous haastavat uudella taval-
la hyvinvointivaltioita ja sosiaalipolitiikkaa 2000-luvulle. Suomalaisen hy-
vinvointivaltiomallin muutokset 1990-luvun laman jälkeen on arvioitu 
suhteellisen pieniksi: reformeja tehtiin ”hiipivinkin askelin”, mutta malli on 
säilyttänyt pääpiirteensä (esim. Julkunen 2001). Onko johtopäätös sama, 
kun arvioidaan ansaitsijamallia? Artikkelissa tarkastellaan suomalaisen 
ansaitsijamallin kehitystä pitkällä aikavälillä. Ensin kysytään, minkälaista 
ansaitsijamallia visioitiin 30-40 vuotta sitten ja miten politiikka tuki visiota. 
Tämän jälkeen arvioidaan 1990-luvun muutoksia sekä politiikassa että 
tulonjaossa. Suomi on arvioitu yhdeksi niistä maista, jotka ovat muutta-
neet 1990-luvulla ansaitsija-hoivaajamalliaan (Fraser 2000; Mahon 2002; 
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Leira 2002; Williams 2004). Onko näin tapahtunut? Ja jos on, mitä hyviä 
puolia ja mitä mahdollisia ongelmia muutoksiin sisältyy?

10.2 Yksi ansaitsija ja kotiäiti 

Maatalousyhteiskunnissa kaikki perheen jäsenet osallistuivat tuotantoon 
kykyjensä mukaan. Maatilan isäntien ja emäntien töiden kesken vallitsi 
kuitenkin sukupuolen mukainen työnjako. Naiset vastasivat tuotannollisen 
työnsä ohella arjen sujumisesta, työvoiman uusintamisesta ja hoivasta. 
Reproduktiivinen työ oli mahdollista jakaa usean sukupolven perheen-
jäsenten kesken. Palkansaajayhteiskunnassa tämä työ oli organisoitava 
uudelleen yhden sukupolven aikuisten kesken. Esping-Andersenin (1999, 
24-30) mukaan sotien jälkeinen täystyöllisyyslupaus olisi tuskin toteutunut 
niin monissa hyvinvointivaltioissa kun se toteutui 1960-luvulle tultaessa, 
ellei siirtymävaiheeseen olisi liittynyt yhden ansaitsijan malli. Uudet kas-
vualat eivät olisi pystyneet työllistämään maataloudesta vapautuvia naisia 
ja miehiä. Yhden ansaitsijan malliin liittyikin kotiäitisopimus, jossa elatus-
vastuu siirtyi miehille ja uusintamistehtävät kotiin jääville naisille (Antto-
nen 1997; Julkunen 1994). 

Myös Suomessa ammatissa toimivien naisten ja miesten osuus laski 
maatalousväestön vähetessä. Vuonna 1950 ammatissa toimivia naisia oli 
57 ja vuonna 1960 54 prosenttia 15-64 -vuotiaasta väestöstä. Miesten 
vastaavat osuudet olivat 92 ja 88 prosenttia (Väestölaskenta 1950 ja 
1960). Suomi oli tähän aikaan kuitenkin maatalousvaltaisempi kuin 
useimmat muut Länsi-Euroopan maat (Esping-Andersen 1999; Välimäki 
1999). Vuonna 1950 maatalous työllisti nais- ja miestyövoimasta 46 pro-
senttia ja vielä vuonna 1960 naisista vajaan sekä miehistä runsaan kol-
manneksen. Maatilanemännät, olipa näillä oma maitotili tai ei, luokiteltiin 
työvoimaan (usein avustavina perheenjäseninä), koska he yleensä vasta-
sivat tuottavaksi toiminnaksi luokitellusta karjataloudesta (Haavio-Mannila 
1970, 29-33; Välimäki 1999, 56). 

Naisten kansainvälisesti korkeana pidetyt työvoimaosuudet 1950- ja 
1960-luvun vaihteessa johtuivat Suomessa siis pitkälle maatalousväestön 
korkeasta osuudesta. Äitien työvoimaosuuksissa oli suuret erot kunta-
muodoittain, koska palkansaajien enemmistö asui kaupungeissa ja kaup-
paloissa, mutta maatalousväestö maalaiskunnissa. Vuonna 1961 
maalaiskunnissa asuvista alle 16-vuotiaiden lasten äideistä kuului työ-
voimaan kolme neljästä (74%), mutta kaupungeissa ja kauppaloissa asu-
vista äideistä vain hieman yli puolet (56%). Kaupungeissa ja kauppaloissa 
alle 3-vuotiaiden lasten äideistä 37-46 prosenttia ja 3-7-vuotiaiden äideis-
tä 55-58 prosenttia kuului työvoimaan. Vanhempien lasten äitien työvoi-
maosuudet nousivat 64-70 prosenttiin. Maalaiskunnissa äitien 
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työvoimaosuudet alkoivat siitä, mihin ne kaupungeissa päättyivät, eikä 
lapsen iällä tai lukumäärällä ollut vastaavaa merkitystä äitien työvoi-
maosuuksiin. (Ristimäki 1962, 156). 

Kotiäitisopimusta kannatettiin 1950-luvulla melko yleisesti, työläisäidilläkin 
tuli olla oikeus olla perheenäiti ja hoitaa lapsia kotona. Äitien työssäkäyn-
tiä kodin ulkopuolella pidettiin joko sosiaalisena ongelmana, joka oli hy-
väksyttävää vain taloudellisen pakon edessä, tai hyväosaisten naisten 
itsekkäänä toimintana (Sulkunen 1989; Julkunen 1994). Kotiäitiyden am-
matillistamista ainakin siihen asti, kun lapsi tulee kouluikään, suunniteltiin 
erilaisine äidinpalkkaratkaisuineen ja vuosilomineen vielä 1960- ja 1970-
lukujen vaihteessa (esim. KM 1966:A7; KM 1976:42). Yksimielisyyttä 
näissä kysymyksissä ei kuitenkaan saavutettu osittain siitä syystä, että 
ansioäitien ongelmien korjaamista oli lykätty vuosikymmeniä. Perhekus-
tannuksia tasaavien uudistusten taakse oli ollut helpompi saada laajem-
mat yksimielisyydet (Kuusipalo 1994). 

Tulonsiirtoinstituutiot olivat 1960-luvulle tultaessa vaatimattomia seuraa-
viin vuosikymmeniin verrattuna. Vain köyhille kohdennetuista avustuksista 
oli kuitenkin siirrytty kohti universaalimpia perhekustannusten tasauskei-
noja (Hiilamo 2002; Gauthier 1996). Suomessa perhepoliittinen tuki kana-
voitiin sekä isien (perheverotus, perhelisä) että äitien kautta (äitiys-
avustus, lapsilisät). Vuonna 1964 alettiin maksaa äitiysrahaa lapsen 
syntymän johdosta kaikille äideille joko työtulokorvauksena tai minimi-
päivärahana. 

Yhden ansaitsijan malli ei ehtinyt saada Suomessa laajaa ja pitkäaikaista 
jalansijaa muun muassa siksi, että muutos maatalousyhteiskunnasta pal-
kansaajayhteiskuntaan kävi nopeammin kuin monessa muussa maassa 
(Välimäki 1999, 39). Naisten, erityisesti äitien työvoimaosuuksien kasvu 
ylitti 1970- ja 1980-luvuilla reippaasti aikalaisennusteet (esim. KM 
1971:A20) 95. Naimisissa olevien naisten työvoimaosuuden arvioitiin kas-
vavan kaupungeissa ja kauppaloissa 48:sta 55:een ja alenevan maalais-
kunnissa 55:stä 48:aan vuosina 1970-1990. Koko 15-74-vuotiaasta 
naisväestöstä kuului työvoimaan vuonna 1980 kuitenkin jo 61 prosenttia, 
ja päivähoitopaikoista oli huutava pula. 

10.3 Kaksi ansaitsijaa – kaksi hoivaajaa? 

1970- ja 1980-lukujen työllisyysrakenteiden muutoksia on kutsuttu kol-
meksi hiljaiseksi vallankumoukseksi (Esping-Anderssen 1990): Täys-
                                             
95 Käsitteet ammatissa toimiva ja työvoimaan kuuluva eivät ole keskenään vertailukelpoisia. 
Myös työvoimaan kuuluvat on työvoimatutkimuksissa määritelty eri aikoina eri tavalla ja aikasar-
joja on myöhemmin päivitetty (Ristimäki 1971).  
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työllisyystavoitteet ulottuivat naisiin ja miehiin, hyvinvointivaltiosta itses-
tään tuli merkittävä työllistäjä, ja korkealla työllisyydellä voitiin rahoittaa 
kasvavat hyvinvointivaltiomenot jopa niin, että työllisyyden kehitys alkoi 
kääntyä myös toiseen suuntaan. ”Vallankumoukset” merkitsivät jälleen eri 
asioita naisille ja miehille. Miesten työvoimaosuudet laskivat ja naisten 
nousivat. Miesten riippumattomuus palkkatyöstä (dekommodifikaatio) li-
sääntyi hyvinvointivaltion turvin. Naisten riippuvuus palkkatyöstä (kom-
modifikaatio) kasvoi. Samalla naisten taloudellinen autonomia vahvistui ja 
riippuvuus puolison tuloista väheni. Lisäksi omat ansiotulot toivat oikeu-
den yksilölliseen ansioturvaan ja tätä kautta myös lisääntyvään riippumat-
tomuuteen markkinoista. (Nyberg 2002; Orloff 1993). 

Naisten poliittinen historia on ollut läheisesti sidottu hyvinvointivaltion ”toi-
seen” vaiheeseen, jossa mieselättäjän rooli heikkeni samalla kun naisten 
(hyvinvointivaltio-)asiakkuus ja työntekijäasema voimistuivat (Hernes 
1987). ”Jatketulla 1960-luvulla”, joksi Julkunen (1994, 186) nimittää aikaa 
vasemmiston vaalivoitosta 1966 aina vuoteen 1975, neuvoteltiin ansioäi-
tisopimus. Äitien työssäkäyntimahdollisuudet paranivat oleellisesti, kun 
laki lasten päivähoidosta hyväksyttiin 1973, yksilöllinen verotus tuli voi-
maan 1976 ja äitiyslomaa pidennettiin useaan otteeseen.

1970-luvulla visioitiin myös kahden lapsen hoitoa jakavan vanhemman 
hoivaajamalli säätämällä isille ensimmäiset oikeudet hoitaa lapsiaan. 
Vanhempainvapaata ja isyyslomaa esittänyt synnytysloma- ja äitiysraha-
järjestelmäkomitea (KM 1975:92, 9-13) perusteli vapaiden ulottamista 
isiin paitsi isä- ja lapsisuhteiden parantamisella myös sukupuolten tasa-
arvon edistämisellä työelämässä: ”… perhepoliittiset toimenpiteet tulisi 
kohdentaa mahdollisimman tasapuolisesti sekä nais- että miespuolisiin 
työntekijöihin. Mikäli etuuksia myönnetään vain naisille, se saattaa vaikut-
taa haitallisesti heidän asemaansa työmarkkinoilla”. 

Isien vapaiden kehittämisessä Suomi oli ensimmäisten joukossa Poh-
joismaissa (Haataja 2004). Isyysvapaa tuli voimaan vuonna 1978 ja en-
simmäinen, kuukauden mittainen vanhempainvapaa vuonna 1980. 
Hallituksen esityksissä isien vapaita ei kuitenkaan perusteltu sukupuolten 
tasa-arvolla. Isyysvapaata perusteltiin muun muassa kunnallisen kotihoi-
toavun riittämättömyydellä ja vanhempainvapaata sillä, että äitien työhön 
paluu ennen äitiysloman päättymistä oli alkanut lisääntyä. Molempia va-
paita perusteltiin ennen kaikkea työllisyyspolitiikalla, työtilaisuuksien tar-
joutumisella vapaita käyttävien työpaikkoihin (HE 207/1977; HE 
131/1979)96. Isien oikeudet vapaisiin riippuivat kuitenkin 1990-luvun al-
kuun asti äidin suostumuksesta. Lisäksi isyysvapaa, jos isä piti sen, ly-

                                             
96 Toisaalta ansiosidonnaisen päivärahan taso oli romahtanut lähelle minimipäivärahaa, koska 
ansiokaton taso aleni reaalisesti 1970-luvulla. 
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hensi ensin äitiysraha- ja sitten vanhempainrahakautta myös 1990-luvun 
alkuun asti.

Kun laki lasten päivähoidosta hyväksyttiin, edellytti eduskunta, että halli-
tus ryhtyisi toimiin kehittääkseen yhteiskunnan tukea myös kotona tapah-
tuvalle hoidolle. Ajatus äidinpalkasta korvautui ajatuksella kompensoi-
vasta tuesta niille lapsiperheille, jotka eivät käyttäneet julkisia päivähoi-
topalveluja (Sipilä ja Korpinen 1998). Vuonna 1985 syntyi päivähoito-
kompromissi, jossa alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmille taattiin yhtäältä 
subjektiivinen oikeus kunnan järjestämään päivähoitoon ja toisaalta oike-
us saada kotihoidon tukea, jos ei käyttänyt kunnan järjestämiä päivähoi-
topalveluja. Työssäkäyville turvattiin työsuhteen säilyminen hoitovapaan 
aikana, mutta vapaa ei kartuttanut vuosilomaa eikä eläkevuosia kuten äi-
tiys- ja vanhempainvapaa. Uudistus tuli kokonaisuudessaan voimaan 
vuonna 1990. Yhtenä selityksenä kompromissille on pidetty sitä, että päi-
vähoitopaikkojen tarjonta oli vielä kaukana kysynnästä (Bergvist, Kuusi-
palo ym. 1999). 

Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahauudistus 1980-luvun alussa nosti päivä-
rahojen tasoa ja päivärahasta tuli veronalainen tulo. Kun myös työttö-
myysturvajärjestelmä uusittiin ja kansaneläkkeestä tuli puolison tuloista 
riippumaton veronalainen tulonsiirto 1980-luvun alussa, muuttui naisten 
asema hyvinvointivaltion kansalaisena: He olivat itsenäisiä tulonsiirtojen 
saajia ja hyvinvointivaltion rahoittajia siinä missä miehetkin (Haataja 
2000).

Kahden ansaitsijan malli oli yleisimmillään 1980-luvulla. Kolmessa neljäs-
tä kahden huoltajan lapsiperheestä oli kaksi ansiotyössä käyvää, kun 
osuus 1960-luvun puolivälissä oli vain 60 prosenttia. Yksinhuoltajista am-
matissa toimivia oli 90 prosenttia. Lapsen iällä on vaikutusta ansaitsija-
malliin. Kouluikäisten lasten kahden huoltajan lapsiperheissä kaksi työssä 
käyvää oli 1980-luvulla yhtä yleinen kuin yksinhuoltajien keskuudessa. 
Sen sijaan alle kouluikäisten lasten perheissä kaksi työssäkäyvää alkoi 
harvinaistua 1980-luvulla ja on 1990-luvun kuluessa vakiintunut noin puo-
leen ikäryhmän lapsiperheistä (kuvio 1). 
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Kuvio 1.  Kahden ansiotyössä käyvän lapsiperheiden osuus kahden 
huoltajan lapsiperheistä ja ansiotyössä käyvien yksinhuoltaji-
en osuus yhden huoltajan lapsiperheistä 
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Lähteet: Kotitaloustiedustelut 1966-1985, Tulonjakotilastot 1990-2001. Ansaitsijat on laskettu 
sosioekonomisen luokittelumuuttujasta, joka perustuu pääasialliseen toimintaan ja tulolähteisiin 
vuoden aikana. Lapsen ikäluokittelu alle 7-vuotiaisiin on saatavana vasta vuoden 1981 kotitalo-
ustiedustelusta alkaen.  

Kahden ansaitsijan malli näyttää palanneen 1990-luvulla 30-40 vuoden 
takaiselle tasolle. Lamavuosien suurtyöttömyyden aikana vain noin puo-
lella kahden huoltajan lapsiperheistä oli kaksi työssä käyvää aikuista. 
Kahden ansaitsijan malli on tämän jälkeen yleistynyt, mutta saavuttanut 
vasta 1960- ja 1970-lukujen vaihteen tason. Yhden huoltajan lapsiperhei-
den tilanne on muuttunut oleellisesti 1990-luvulla, sillä työssäkäyvien yk-
sinhuoltajien osuus on pudonnut alhaisemmaksi kuin koskaan aikai-
semmin koko tarkasteluajanjaksolla.  

Ansaitsijamallin muutos ei kuitenkaan ole niin yksiselitteinen kuin edeltä 
voisi päätellä. Hyvinvointivaltio nostaa lakisääteisten vapaiden avulla työ-
voimaosuuksia ja työllisyysasteita, mutta ei työssäoloasteita. Vanhem-
painvapaalla olevat lasketaan työllisyysasteeseen, kun työsuhde on 
voimassa 97. Ennen äitien työllisyysasteet ja työssäoloasteet olivat mata-
lia ja lähellä toisiaan, koska äitiysvapaat olivat vain 2-3 kuukauden mittai-

                                             
97 Jos työntekijällä on voimassa oleva työsuhde ja hän on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla, 
hänet luokitellaan työlliseksi mutta ei työssä olevaksi. Jos kotihoidon tukea saavalla työntekijällä 
on työsuhde, hänet luokitellaan työvoiman ulkopuolelle omaa kotia hoitavaksi samalla tavalla 
kuin ne vanhempainetuuksia ja kotihoidon tukea saavat, joilla ei ole työpaikkaa johon palata. 
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sia. Äidit joutuivat valitsemaan työn (työsuhteen) ja kodin välillä. Nykyisin 
äidit voivat jäädä pois työelämästä vuosiksi, mutta työsuhde säilyy 
(Rønsen ja Sundström 2002; Haataja 2001; Jonung ja Persson 1993). 
Äitien työssäkäynnin lisääntymistä onkin väitetty myytiksi, sillä äitien työs-
säolo ei ole lisääntynyt yhtä paljon kuin tilastot antavat ymmärtää (Hakim 
1995).

Kuvio  2. Isyys- ja vanhempainvapailla olevien miesten, äitiys- ja vanhem-
painvapaalla olevien naisten sekä työvoiman ulkopuolella omaa 
kotia hoitavien miesten ja naisten osuudet 25-34-vuotiaasta väes-
töstä (FinSwebefolk.xls) 
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Lähde: Tasty-tietokanta (Tasa-arvoyksikössä sosiaali- ja terveysministeriössä pääosin julkaise-
mattomista Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen aineistoista tuotettu ja ylläpidetty aikasarja-
tiedosto). 

Äitien ja isien osuuden muutoksista lasten ja kodinhoidossa työvoiman 
ulkopuolella ja työvoimaan kuuluvina saa käsityksen tarkastelemalla 25-
34-vuotiaiden naisten ja miesten toimintaa, koska tässä ryhmässä on 
enemmistö pienten lasten vanhemmista (kuvio 2). Miesten osuus lasten-
hoidossa näyttää kasvaneen jonkin verran 1990-luvulla. Muutokset ovat 
kuitenkin marginaalisia, sillä ne ovat vaihdelleet puolen prosentin mo-
lemmin puolin. Sen sijaan naisten osuudet vaihtelevat 15-18 prosentin 
välillä. Työvoiman ulkopuolella lasta hoitavien osuus on kasvanut, mutta 
vanhempainvapailla olevien jonkin verran laskenut.

Työvoimatutkimustietojen pohjalta on arvioitu, että 1-2–vuotiaiden lasten 
äideistä oli hoitovapaalla vuosina 1995-2002 noin 20-27 prosenttia. Vas-
taavan äitiryhmän työllisyysasteet vaihtelivat samalla ajanjaksolla  44-50 
prosentin välillä. (Sauli ym. 2000). Jos työsuhteiset hoitovapaalla olevat 
laskettaisiin työllisyysasteisiin samalla tavalla kuin vanhempainvapaalla 
olevat, eivät muutokset ansaitsijamallissa olisi niin suuret kuin kuvio 1 
esittää. Toisaalta naisten määräaikaiset työsuhteet ovat lisääntyneet 
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1990-luvulla ja aikaisempaa suurempi osa vanhempainetuuksia saavista 
on työvoiman ulkopuolella. Äideistä näyttää tulleen ”kahden kerroksen 
väkeä” työmarkkinoilla (Sutela ym. 2001; Lammi-Taskula 2004). 

Vaikka isien osuus lastenhoidossa hieman kasvoi 1990-luvulla, ei van-
hempien vuorottelu työn ja lastenhoidon välillä ole juurikaan muuttunut. 
Isät nimittäin jäävät entistä useammin isyysvapaalle äidin ollessa kotona, 
mutta entistä harvemmin vanhempainvapaalle lapsen kanssa äidin pala-
tessa työhön (Haataja 2004). Kotihoidon tuen saajista isien osuus on ollut 
muutaman prosentin luokkaa vuosia 1993-1995 lukuun ottamatta. Tuol-
loin osuus nousi tilapäisesti lähelle 20 prosenttia, sillä monille isille mak-
settiin kotihoidon tukea, kun he olivat työssä ja puoliso oli kotona 
työttömänä. Kun työssä käyvälle puolisolle maksettu kotihoidon tuki alkoi 
vähentää työttömän puolison etuuksia (L 357/1995), miesten osuudet tu-
en saajina palautuivat ennalleen. 

10.4 Mikä ansaitsija – hoivaajamalliksi jälkiteollisessa Suomes-
sa?

Kahden ansaitsijan mallista on lukuisia versioita sen mukaan, miten suu-
ria puolisoiden työpanokset ansiotyöhön ja kotiin ovat. Kahden kokoaika-
työtä tekevän ansaitsijan malli on kuitenkin yleistynyt 1990-luvulla EU-
maissa (Franco ja Winqvist 2002). Suomessa kehitys pysähtyi ja kääntyi 
jopa toiseen suuntaan. Onko Suomessa siis valittu uusi ansaitsija-
hoivaajamalli vastaamaan uusiin haasteisiin? 

Nancy Fraser (2000) on visioinut vaihtoehtoisia ansaitsija-hoivaajamalleja 
jälkiteolliselle yhteiskunnalle sekä arvioinut niiden potentiaalisia ansioita 
ja haittoja erilaisten normatiivisten periaatteiden näkökulmasta (taulukko 
1). Fraser nimittää mallejaan universaaliksi ansaitsijamalliksi (universal 
breadwinner), tasa-arvoiseksi hoivaajamalliksi (caregiver parity) sekä uni-
versaaliksi hoivaajamalliksi (universal caregiver). Universaalin ansaitsija-
mallin ideologiana on naisten ja miesten yhtäläinen työllisyys ja elatus-
mahdollisuudet. Hoivaajan tasa-arvomalli tukisi sen sijaan epävirallisen 
hoivatyön arvostusta korkeatasoisen tuen turvin. 

Molemmat mallit torjuisivat suhteellisen hyvin köyhyyttä ja heikoimmassa 
asemassa olevien hyväksikäyttöä, edellinen korkealla yleisellä palkkata-
solla ja samapalkkaisuudella, jälkimmäinen nostamalla kotona ja ansio-
työnä tehtävän hoitotyön arvoa. Universaali ansaitsijamalli voisi pitää 
tuloerot kohtuullisina, mutta tasa-arvoinen hoivaajamalli voisi kasvattaa 
tuloeroja, koska naisten työmarkkinoilla tarvittaisiin joustoja, jotka saattai-
sivat johtaa ”naisansaan”. Vapaa-ajan suhteen universaali ansaitsijamalli 
olisi heikko. Tasa-arvoisen hoivaajamallin vapaa-ajan joustot kohdentuisi-
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vat pääasiassa kahden huoltajan perheiden äideille, mutta eivät isille ja 
ehkä vähemmän myös yksinhuoltajaäideille. 

Taulukko 1. Universaalin ansaitsijamallin ja hoivaajan tasa-arvoa edistävän 
mallin suhteelliset ansiot (Lähde: Fraser 2000). 

 Universaali ansaitsija Tasa-arvoinen hoivaaja 
Köyhyyden ehkäisy Hyvä Hyvä 
Hyväksikäytön ehkäiseminen Hyvä Hyvä 
Tuloerojen tasaisuus Kohtuullinen Heikko 
Vapaa-ajan tasa-arvo Heikko Kohtuullinen 
Arvostuksen tasa-arvo Kohtuullinen Kohtuullinen 
Syrjäytymisvaaran ehkäisy Kohtuullinen Heikko 
Nais- ja miespiirteiden hyväksyntä Heikko Kohtuullinen 

Universaali ansaitsijamalli lisäisi työssäkäyvien arvostusta, mutta voisi 
aiheuttaa arvostuksen puutteen kasvua niitä kohtaan, jotka eivät kykene 
työhön tai valitsevat joka tapauksessa hoivaajan roolin. Tasa-arvoisen 
hoivaajan malli sisältää naisille suuremman syrjäytymisriskin kuin univer-
saali ansiotyömalli, koska se generoisi naisille ja miehille erilaiset ja eri-
tasoiset työmarkkinat. Universaali ansaitsijan malli vetäisi naiset ja miehet 
tiiviisti työmarkkinoille, mutta ei tarjoaisi uusia keinoja naisten osallistumi-
selle yhteiskuntaan, etenkin jos vastuu kotitöistä jäisi naisille. Universaali 
ansaitsijamalli kannattelisi perinteisiä miehisiä normeja, ja syrjäyttäisi 
naisten arvoja. Tasa-arvoinen hoivaajamalli lisäisi naisten perinteisten 
tehtävien arvostusta, mutta ei arvostaisi kotityötä ja hoivaa niin paljon, 
että miehetkin osallistuisivat siihen, eli nais- ja miespiirteiden hyväksyntä 
jäisi puolitiehen. 

Kolmas visio, universaali hoivaajan malli, lähteekin siitä, että politiikkaa 
kehitettäisiin tukemaan paremmin sitä, miten useimmat naiset jo toimivat, 
eli yhdistävät ansiotyön, perhe-elämän ja osallistumisen. Universaalin 
hoivaajamallin avainkysymyksenä olisi kehittää hoiva- ja työllisyyspolitiik-
kaa, jossa jokainen työntekijä käyttäisi aikaa hoivaan ja muuhun osallis-
tumiseen, ja joka ehkäisisi ”vapaamatkustamista”. Vapaamatkustajilla 
Fraser tarkoittaa hoiva- ja kotitöitä vältteleviä aikuisia sekä niitä yrityksiä, 
jotka ”ratsastavat vapaamatkustajina palkka- ja palkatonta työtä tekevien 
ihmisten työn kustannuksella” (Fraser 2000, 26). Universaali hoivaajamalli 
voisi myös poistaa nykyisen sukupuolen mukaisen jaon, kun vastataan 
hoivan kansalaisoikeuskysymyksiin: Kenellä on oikeus saada hoivaa? 
Kenellä on oikeus antaa hoivaa? Kenellä on oikeus olla antamatta hoi-
vaa? (esim. Daly ja Standing 2001; Leira 2002).

Rianne Mahon (2002) soveltaa Fraserin malleja arvioidessaan, minkälai-
sia ansaitsija-hoivaaja –malleja jälkiteollisiin eurooppalaisiin hyvinvointi-
valtioihin on jo syntymässä. Universaalin ansaitsijamallin tukemista 
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Mahon identifioi ns. ”kolmannen tien” politiikkaa Englannissa ja Hollannis-
sa. Molemmissa maissa kahden ansaitsijan malli on voimakkaasti yleisty-
nyt, mutta verotuksen tai tulonsiirroin tuetun naisten osa-aikatyön muo-
dossa. Kodin ulkopuolella tapahtuvan hoivan tukeminen on vähäistä. Uni-
versaalia hoivaajamallia, jota Mahon kutsuu tasa-arvomalliksi, edustivat 
eniten Ruotsi ja Tanska, joissa tuetaan sekä naisten korkeaa työllisyyttä 
julkisin päivähoitopalveluin että vanhempainvapaiden jakamista isäkiin-
tiöin. Tanskassa on sittemmin luovuttu isäkiintiöistä ja vanhempainvapaa-
politiikka on muuttunut liberalistisempaan suuntaan (Williams 2004; 
Haataja 2004). 

Suomen ja Ranskan lasten hoitoa koskevat viimeaikaiset politiikat Mahon 
liittää sen sijaan tasa-arvoista hoivaajamallia muistuttavien piirteiden 
kautta uusfamilistiseen perhepolitiikkaan ja väittää molemman muutta-
neen aikaisempaa sukupuolten tasa-arvoa edistänyttä politiikkaansa. 
Uusfamilistisessa politiikassa korostetaan yhtäältä ”vanhempien valin-
nanmahdollisuuksia” ja toisaalta julkisen päivähoidon kustannusten kalle-
utta. Lasten hoitaminen kotona tai yksityisten tuottamana on julkiselle 
sektorille halvempaa kuin korkeatasoisten julkisten päivähoitopalvelujen 
ylläpitäminen. Vanhempien valintoihin liittyy taas kaksoismerkitys: ensik-
sikin valinnat ovat käytännössä naisten valintoja pitkähkön kotona olon ja 
ansiotyön välillä. Toiseksi valinnanmahdollisuuksia tarjotaan erilaisten 
perheen ulkopuolisten hoitomuotojen välillä tukemalla yksityistä hoitoa 
tulonsiirroin ja verovähennyksin. Mallin yhteisvaikutukset ennakoivat hei-
kennyksiä sukupuolten väliselle tasa-arvolle, sillä seurauksena voivat olla 
naisten aseman heikkeneminen työmarkkinoilla, pätkätöiden lisääntymi-
nen sekä yksityisellä sektorilla hoivatyötä tekevien aseman heikkenemi-
nen ja yleinen eriarvoistuminen (vrt. Kovalainen 1999). 

Vaikka Mahonin (2002) arviot suomalaisesta lastenhoitopolitiikasta perus-
tuvat pääasiassa OECD:n (2001) arvioihin suomalaisesta varhaiskasva-
tuspolitiikasta ja sisältävät joitain virheellisiä tulkintoja, ne haastavat 
pohtimaan, miten viime vuosikymmenen politiikat ovat tukeneet suoma-
laisen ansaitsijamallin muutosta. 

10.5 1990-luvun uudistusaallot 

Perhe-etuudet joutuivat 1990-luvun laman varjolla leikkausten kohteeksi 
siinä missä muutkin valtion menot. Reformeissa ei kuitenkaan ollut kysy-
mys vain juustohöylästä vaan myös periaatteiden muutoksesta. Periaat-
teet vaihtuivat pitkän aikavälin perhepolitiikkaan verrattuna lyhyellä 
aikavälillä kaksi kertaa, kun uudistuksia toteuttivat peräkkäin eri hallitus-
koalitiot, Esko Ahon johtama keskusta-kokoomusenemmistöinen (1991-
1995) ja Paavo Lipposen johtamat sosialidemokraattis-kokoomusenem-
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mistöiset (1995-2003) hallitukset. Jäljempänä ensimmäisen hallituksen 
uudistuksia kutsutaan I uudistusaalloksi ja jälkimmäisen II aalloksi (Haata-
ja 2003 a ja b). Tarkoituksena on käsitellä niitä perhepoliittisia uudistuk-
sia, jotka ovat eniten vaikuttaneet yhtäältä puolisoiden väliseen tulon-
jakoon ja toisaalta lastenhoidon ja ansiotyön jakoon. Huomio on 
enemmän periaatteissa kuin yksityiskohdissa, joihin voi tutustua monissa 
aikaisemmissa tutkimuksissa (Haataja 2003a ja b; Hiilamo 2002; Laine ja 
Uusitalo 2001; Kurjenoja 2001; Niinivaara 1999; Kosunen 1997). 

Äitiys- ja vanhempainvapaa sekä hoitovapaa pysyivät 1990-luvulla suun-
nilleen ennallaan, vain isyysvapaajärjestelmä muuttui. Vuonna 1991 isät 
saivat yhden ”oman” isyysviikon kahden vanhempainvapaata lyhentävän 
viikon lisäksi. Samalla pidennettiin myös vanhempainvapaata, jotta isyys-
vapaita käyttävien vanhempainvapaa pitenisi. Uudistuksen esitelleen Hol-
kerin hallituksen pitkän aikavälin pyrkimyksenä oli yhä 1970-luvulta 
peräisin oleva tavoite pidentää vapaa vähintään vuoden mittaiseksi lap-
sen syntymän jälkeen (HE 208/1990; STM 1987). I uudistusaalto pidensi 
isien oman vapaan 3 viikkoon vuonna 1993, mutta lyhensi vanhempain-
vapaan kahdella viikolla. Lyhennystä perusteltiin sillä, että nyt isyysvapaa 
lyhentää vanhempainvapaan pidettiin se tai ei (HE 313/1992). II aalto 
esitteli vanhempainvapaaseen ehdollisen isäkiintiön vuoden 2003 alusta: 
Isät saivat kaksi lisäviikkoa, jos he pitivät vähintään kaksi viikkoa van-
hempainvapaata (STM 2001; Haataja 2004). 

”Oma” isyysvapaa ja mahdollisuus jaksottaa vapaata äitiys- ja vanhem-
painrahakaudella lisäsivät isyysvapaan käyttöä, mutta vapaasta käyte-
tään keskimäärin vain kaksi viikkoa. Ansiopäivärahan leikkauksella 
saattaa olla tähän vaikutusta. Sen sijaan vanhempainvapaan jakaminen 
on vähentynyt. Vapaan jakaminen on muissa maissa yleistynyt sitä mu-
kaa kuin vapaata on pidennetty etenkin isäkiintiöillä. Isät pitävät yleensä 
vanhempainvapaan loppujaksoja. Suomessa suurin osa äideistä jatkaa 
hoitovapaalle tai jää kotiin muuten kotihoidon tuen turvin. Isien mahdolli-
suuksia jakaa vapaata rajoittaa vapaan joustamattomuus, sillä jaksoja ei 
voi myöhentää kuten useimmissa muissa Pohjoismaissa. Monilla äideillä 
ei ole myöskään työpaikkaa johon palata, jotta isä voisi pitää vapaan 
(Haataja 2004; Lammi-Taskula 2004). 

Lasten muut hoitomuodot. 1990-luvun alussa säädettyä lakia kotihoidon 
tuen ulottamista alle 4-vuotiaisiin lykättiin säästösyistä aina siihen asti, 
kunnes II uudistusaalto kumosi sen ja muutti koko tukijärjestelmän. Koti-
hoidon tuen rinnalle tuli yksityisen hoidon tuki, joka maksettiin suoraan 
lasta hoitavalle taholle. Toinen suuri periaatteellinen muutos tuli voimaan 
myös II aallon aikana. Lasten päivähoito-oikeus ulotettiin koskemaan 
kaikkia alle kouluikäisiä ja myöhemmin 6-vuotiaiden lasten esikoulu tuli 
lakisääteiseksi. Kotipalvelujen verovähennysoikeus alkoi kokeiluna ja tuli 
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lopullisesti voimaan vuonna 2001 (L 995/2000). Päivähoitomaksuihin syn-
tyi suuria kuntakohtaisia eroja, kun valtionosuusjärjestelmä uusittiin I aal-
lon aikana vuonna 1993 (Forssén 1998). II aalto yhtenäisti maksu-
perusteet koko maassa. 

Päivähoitomuotojen valinnan mahdollisuudet kodin ulkopuolella ovat kas-
vaneet, mutta alle 3-vuotiaista hoidetaan yhä suurin osa kotona. Myös 
alle kouluikäisistä pienempi osa kuin muissa Pohjoismaissa käyttää julki-
sia päivähoitopalveluja (Nososco 2002). Vaikka yksityisten palvelujen 
käyttö on yhä vähäistä, on valtion vastuu kodin ulkopuolisen hoivan jär-
jestämisessä vähentynyt ja perheiden sekä yksityisten hoitajien ja yritys-
ten vastuu tarjonnasta ja laadusta on kasvanut, myös julkisten 
ostopalvelujen kautta (Kovalainen 1999). 

Tulonsiirrot. I uudistusaallon laajaa perhepoliittista pakettia vuodelta 1994 
perusteltiin pienituloisten lapsiperheiden toimeentulon parantamisella. 
Suurin periaatteellinen muutos oli lapsista tehtävien verovähennysten 
poistaminen ja niiden osittainen kompensointi lapsilisiä korottamalla. Kos-
ka isät olivat vuoden 1989 verouudistuksen jälkeen alkaneet käyttää hy-
väksi pääosan verovähennyksistä ja koska lapsilisät maksetaan pää-
sääntöisesti äideille, merkitsi uudistus tulojen lisäystä valtiolta äideille ja 
menetyksiä isille. (Haataja 2002). Kotihoidon tuen tasoa ja vanhempain-
päivärahan minimipäivärahaa korotettiin, mutta ansiosidonnaista päivära-
haa leikattiin. Kunnat käytännöllisesti katsoen lakkasivat maksamasta 
kuntakohtaisia lisiä, joten kotihoidontukiperheiden asema tasa-arvoistui. 

II uudistusaallon tavoitteena oli purkaa tuloloukkuja ja parantaa työinsen-
tiivejä. Minimipäiväraha ja kotihoidon tuki leikattiin ennalleen ja tämän jäl-
keen niiden reaaliarvon annettiin laskea. Kotihoidon tuen lisäosan 
tarveharkintaa lievennettiin erityisesti suuremmille lapsiperheille. Lapsi-
lisien tasoa pudotettiin hieman ja sen jälkeen reaalitason annettiin laskea. 
Ansiosidonnaisen vanhempainrahan laskentasäännöt uusittiin niin, että 
yhä suurempi osa pienituloisista äideistä jäi ansiopäivärahan ulkopuolelle 
ja minimipäivärahan saajamäärät kasvoivat. Toisaalta myös täysin työtu-
lottomien äitien määrän kasvu vaikutti lopputulokseen (Pajunen ja Hytti 
2002). Vuosikymmenen loppua kohti kuntalisiä kotihoidon tukeen maksa-
vien kuntien määrä alkoi kasvaa ja kotihoidontukiperheiden asema eriar-
voistui (Haataja 2003b). 
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Kuvio 3. Palkansaajanaisten mediaaniansio, ansioon suhteutettu vanhem-
painraha ja minimipäiväraha sekä kotihoidon tuki mk/kk sekä vas-
taavien etuuksien ja lapsilisän nettokorvausasteet nettoansioon 
suhteutettuna, nimellishinnat, yhden lapsen yksinhuoltaja. 
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Lähde: TUJA-mallin esimerkkilaskelmat. Naisten mediaaniansio on laskettu tulonjakotilaston 
koko vuoden palkansaajina toimineiden naisten vuosiansioista. 

Komiteassa, joka ensimmäisenä ehdotti vanhempainvapaata 1970-luvulla 
(KM 1975:92), tavoiteltiin sitä, että perhepoliittiset etuudet kohdennettai-
siin tasapuolisesti äideille ja isille, ”ettei naisten asema työelämässä heik-
kenisi”. I aalto poisti isät perhekustannusten tasauslistalta ja teki äideistä 
tulonsiirtojen kohderyhmän. I aalto kasvatti työvoiman ulkopuolella olevi-
en ja tulottomien äitien tuloja, mutta leikkasi ansiopäivärahat. II aalto leik-
kasi korotukset ja kavensi pienituloisimpien mahdollisuuksia päästä 
ansioturvan piiriin. Hoitolisän tarveharkinnan lieventäminen lievensi tulo-
loukkuja, mutta ei kannustanut puolisoita jakamaan hoivaa. Pienten las-
ten hoito ilman työhistoriaa oli melko kannattavaa ansiotuloihin verrattuna 
1990-luvun alkupuolella, jolloin työvoiman kysyntäkin oli alhaisimmillaan 
(kuvio 3). Tukien korvaustaso aleni huomattavasti 1990-luvun loppupuo-
lella, mutta pienten lasten äitien työssäkäynti eivätkä äitien kannusteet 
pienten ansiotulojen hankkimiseen lisääntyneet (vrt. aikaisemmat kuviot 1 
ja 2). 

10.6 Uudistukset ja tulonjako 

Suomalaiset äidit arvostavat sitä, että heillä on omaa rahaa ja päätösvalta 
sen käyttöön, vaikka puolison tulot olisivatkin käytettävissä (Repo 2003). 
Vuonna 2000 alle kouluikäisten äitien riippuvuus puolison tuloista oli suu-
rempi kuin 1990-luvun alkupuolella. Tämä johtuu sekä alle 1-vuotiaiden 
että 3-6-vuotiaiden lasten äideillä siitä, että omien ansiotulojen osuus on 
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vähentynyt. Lopputulos olisi sama näissä perheissä vaikka reformit vuo-
teen 1991 ja 1994 verrattuna olisivat jääneet tekemättä. Sen sijaan 1-2-
vuotiaiden lasten äideillä tulos johtuu myös siitä, että tulot hyvinvointivalti-
olta pienentyivät (taulukko 2). Vuoden 1994 etuustasot olisivat tässä ryh-
mässä vähentäneet selvästi äitien tulo-osuuksia sekä puolisolta että 
omista ansiotuloista.

Taulukossa 2 on esitetty kahden huoltajan lapsiperheiden äitien eri tulo-
lähteiden osuudet vuosina 1991, 1994 ja 2000 sekä hypoteettiset osuu-
det, jos uudistuksia ei olisi tehty ja muut tuloihin vaikuttavat tekijät olisivat 
pysyneet ennallaan. Äitien tulolähteet on jaoteltu seuraavasti: Markkinatu-
loja ovat tulot ansiotyöstä ja pääomista sekä työttömyysturva ja sairaus-
päivärahat. Hoivatuloja ovat vanhempainrahat ja kotihoidon tuki. Lapsi-
lisät, elatustuet ja -maksut ovat omana sarakkeena. Viimeisenä tulo-
lähteenä on se puolisolta siirrettävien tulojen osuus, joka tarvitaan nos-
tamaan äitien tulot yhtä suuriksi kuin puolison tulot. Vaihtoehdot on simu-
loitu muuttamalla lapsilisät, vanhempainraha ja kotihoidon tuki vuosien 
1991 ja 1994 tasolle uudistuksia seuraavina vuosina. Muut tulot pysyvät 
ennallaan, mutta niiden osuudet muuttuvat, kun etuustasot muuttuvat. 
Tulolähteiden summa on aina 100.  

Yksi syy pienten lasten äitien markkinatulojen alenemiseen on se, että 
täysin ilman markkinatuloja olevien äitien osuus kasvoi 1990-luvulla. Alle 
3-vuotiaiden lasten äideillä tämä johtuu lasten hoidosta kotona, 3-6-
vuotiaiden äideillä pitkäaikaisesta työttömyydestä (taulukko 3). Isien tulo-
lähteisiin tai tulottomuuteen lapsen iällä ei ole vastaavaa merkitystä kuin 
äideille.

Tuloerot alkoivat kasvaa ja köyhyysasteet nousta 1990-luvun lamavuosi-
en jälkeen. Lapsiperheiden köyhyysasteet peräti kaksinkertaistuivat. Tätä 
on selitetty muun muassa perhepoliittisten etuuksien leikkauksilla (Heikki-
lä ym. 2003; Sauli ym. 2002). Sittemmin sekä I että II uudistusaallon 
osuutta köyhyysasteiden kasvuun analysoitiin simuloimalla 1990-luvun 
vaihteen ”vanhan mallin” etuudet vuosien 1994, 1996 ja 2000 väestöille ja 
vuoden 1994 perhepoliittisen uudistuspaketin etuudet vuosien 1996 ja 
2000 väestölle. Näin saatiin arvio siitä, minkälaiset lapsiperheiden poten-
tiaaliset köyhyysasteet olisivat olleet, jos uudistuksia ei olisi tehty muiden 
tuloihin vaikuttavien tekijöiden pysyessä ennallaan (Haataja 2003 a ja b). 
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Taulukko 2. Äitien eri tulolähteiden osuudet kahden huoltajan lapsiperheissä 
vuosina 1991, 1994 ja 2000 sekä osuudet vuonna 1994, jos vuo-
den 1991 malli olisi säilynyt sekä osuudet vuonna 2000, jos vuosi-
en 1991 ja 1994 mallit olisivat voimassa. 

Lapsen Markkinatulot Hoivatulot Lapsilisät Puolison tulot  Yht. 
ikä ja 
vuosi

Toteu-
tunut

Jos Jos Toteu-
tunut

Jos Jos Toteu-
tunut

Jos Jos Toteu-
tunut

Jos Jos  

  1991 1994  1991 1994  1991 1994  1991 1994  
Alle < 1              
1991 44   30   7   19   100
1994 41 41  29 30  11 9  19 20  100
2000 39 38 38 25 29 28 9 8 10 27 25 24 100
1 - 2              
1991 45   24   9   22   100
1994 44 46  27 26  16 12  13 16  100
2000 42 41 40 18 21 23 11 9 12 29 28 25 100
3 - 6              
1991 71   2   8   19   100
1994 70 72  3 3  16 11  11 14  100
2000 66 66 65 2 2 2 11 9 13 21 23 20 100
7+              
1991 76   0   5   19   100
1994 77 78  0 0  9 6  14 16  100
2000 75 76 75 0 0 0 7 5 8 18 19 17 100

Lähde: Soma-mallilla simuloidut tulonsiirrot (verotuki, lapsilisä, vanhempainraha ja kotihoidontu-
ki) vuodelta 1991 vuosien 1994 ja 2000 väestölle ja vuodelta 1994 vuoden 2000 väestölle. Työt-
tömyysturvaetuudet ja sairauspäivärahat on summattu tuotannontekijätuloihin. (Parpo 2004). 

Taulukko 3. Äitien ja isien osuudet %, joilla ei vuoden aikana ole lainkaan tulo-
ja ja jotka ovat pitkäaikaistyöttömiä, kahden huoltajan lapsiparit.

 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2001
Ei lainkaan markkinatuloja, %  
Alle 3-vuotiaiden lasten äidit 12 19 27 26 26 29 25
3-6-vuotiaiden lasten äidit 8 15 21 18 20 21 18
7+ vuotiaiden lasten äidit 3 5 9 8 8 6 6
Isät 1 3 8 6 5 5 5
Pitkäaikaistyötön, %  
Alle 3-vuotiaiden lasten äidit 1 4 9 9 8 5 4
3-6-vuotiaiden lasten äidit 1 9 16 17 12 11 10
7+ vuotiaiden lasten äidit 1 6 14 13 12 8 7
Isät 1 8 14 9 8 6 4

Lähde: Laskelmat tulonjakotilastoista. Pitkäaikaistyötön on määritelty henkilön sosioekonomisen 
aseman mukaan. 

Lopputuloksena oli, että korkeamman tasoiset ja eri periaatteilla maksetut 
etuudet (lapsilisä, verotuki, vanhempainrahat ja kotihoidontuki) eivät olisi 
juurikaan muuttaneet kaikkien lapsiperheiden köyhyysastetta, saati pa-
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lauttaneet köyhyysasteita entiselle tasolle. Korkeammat etuudet olisivat 
alentaneet kuitenkin enemmän keskimääräisiä köyhyysvajeita (Haataja 
2003b, 170). Lisäksi reformit vaikuttivat eri tavalla eri lapsiperhetyyppeihin 
ja eri-ikäisten lasten perheisiin (Taulukko 4). Yhden huoltajan sekä kah-
den huoltajan, pienten lasten perheet ovat riippuvaisempia tulonsiirroista 
kuin vanhempien lasten perheet. Vanhempainrahaa ja kotihoidon tukea 
maksetaan perheille juuri siitä syystä, että toinen vanhemmista voisi ker-
rallaan jäädä pois ansiotyöstä ja hoitaa lasta kotona. 

Taulukko 4. Kaikkien lapsiperheiden köyhyysaste markkinatuloilla ja käytettä-
vissä olevilla tuloilla 1), tulonsiirtoinstituution köyhyyttä alentavat 
vaikutukset vuosina 1991,1994, 1996 ja 2000 sekä käytettävissä 
olevien tulojen köyhyysaste vuosien 1991 ja 1994 etuustasoilla
(Lähde: Haataja 2003a ja b) 

Köyhyysaste   1991 1994 1996 2000
Markkinatulojen köyhyysaste 13.2 21.7 15.9 15.3
Tulonsiirtojen köyhyyttä alentava vaikutus, % 67.5 80.3 71.6 44.2
Käytettävissä olevien tulojen köyhyysaste, ka. 4.3 4.3 4.5 8.5
    Jos vuoden 1991 perhe-etuudet 4.3 4.0 8.2
    Jos vuoden 1994 perhe-etuudet 3.9 7.4
Yksinhuoltajat 10.2 7.8 9.7 20.6
    Jos vuoden 1991 perhe-etuudet 8.7 8.6 20.5
    Jos vuoden 1994 perhe-etuudet 7.2 16.2
Lapsipari, nuorin alle 7 vuotta 3.3 4.5 4.7 8.1
    Jos vuoden 1991 perhe-etuudet 4.5 4.1 7.4
    Jos vuoden 1994 perhe-etuudet 4.1 7.4
Lapsipari, nuorin vähintään 7 vuotta 2.7 2.7 2.6 4.0
    Jos vuoden 1991 perhe-etuudet 2.7 2.5 3.9
    Jos vuoden 1994 perhe-etuudet 2.5 3.7

1) Käytettävissä olevilla tuloilla tarkoitetaan laskelmissa tuloja ennen tarveharkintaisia tulonsiir-
toja.

Aikaisempien vuosien etuustasojen simulointi myöhemmille ei kuitenkaan 
ollut ongelmatonta. Tutkimusaineistoihin ei sisältynyt kaikkia niitä tietoja, 
joita täydellinen uudelleen mallintaminen olisi edellyttänyt. Tämä käy ilmi, 
kun menetelmällä arvioitiin, mikä osuus tulonsiirtojen alenemisesta vuon-
na 2000 johtui leikkauksista ja mikä osa muista tekijöistä. Tuloksena oli 
että leikkausten välitön vaikutus oli 2/3 ja kolmannes johtui muista teki-
jöistä. Muita tekijöitä ovat ensiksikin muutokset väestörakenteessa, talou-
dessa ja sosioekonomisessa rakenteessa, siis myös ansaitsijamallissa. 
Muiksi tekijöiksi on luokiteltava myös etuusjärjestelmiin tehdyt sellaiset 
muutokset, joita ei voitu jäljittää. Näiden tekijöiden osuus oli erityisen suu-
ri vanhempainrahassa. Minimipäivärahan saajien pieniä ansiotuloja ei ol-
lut tiedossa, joten minimipäivärahan saajamääriin ei voitu tehdä korjausta 
(Haataja 2003b). Uudistusten vaikutusten seurantanäkökulmasta olisikin 
tärkeää, että vanhaa lainsäädäntöä edustavat tiedot liitettäisiin myös seu-
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ranta-aineistoihin, jotta kontrafaktuaalisia ”mitä jos (ei)” tutkimusasetelmia 
voitaisiin soveltaa myös uudistusten seurantatutkimuksessa.  

Suurempi ongelma uudistusten vaikutusten seurannassa on se, että käyt-
täytymisvaikutusten arviointimalleja ei juuri ole ja olemassakin olevat ovat 
kehittymättömiä ansaitsija-hoivaajamallin näkökulmasta. Taulukoissa 2 ja 
3 esitetyt tulokset äitien tulo-osuuksien kehityksestä ja ansiotulojen pie-
nenemisestä antavat syyn olettaa, että tällä kehityksellä – siis myös an-
saitsijamallin muutoksella - on merkittävä osuus lapsiperheiden köyhyy-
den kasvuun (kuvio 3). Ansiotulojen tuloerojen kasvulla on myös muiden 
tutkimusten mukaan merkittävä vaikutus köyhyyden kasvulle (Cantillion 
ym. 2002; Jäntti ja Danziger 1999). 

Kuvio 3. Kahden huoltajan lapsiperheiden köyhyysasteet miesten (M) sekä 
miesten ja naisten (M+N) yhteisten henkilökohtaisten nettotulojen 
jälkeen nuorimman lapsen iän mukaan vuosina 1990-2001. 
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Lähde: Laskelmat tulonjakotilastoista. Köyhyysrajana on käytetty 50% kaikkien kotitalouksien 
käytettävissä olevista mediaanituloista. Kotitalouskohtaiset tulot on jaettu ns. OECD:n kulu-
tusyksikköluvuilla. 

Naisten omien tulojen köyhyyttä alentavat vaikutukset pienenivät 1990-
luvun Suomessa erityisesti alle 3-vuotiaiden lasten perheissä. Kahden 
tulonsaajan tulot ovat niin tärkeitä lapsiperheille, että pelkillä isien tuloilla 
noin 35-50 prosenttia lapsiperheistä alittaisi köyhyysrajan, nuorimman 
lapsen iästä riippuen. Äitien ja isien yhteisillä tuloilla, ennen lapsilisien ja 
kotitalouskohtaisten tulonsiirtojen vaikutusta, köyhyysasteet alenivat vuo-
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sikymmenen alussa 3-10 prosenttiin, mutta 2000-luvun alussa enää 7-18 
prosenttiin. Tämän jälkeen lapsilisät alentavat köyhyysasteita muutamalla 
prosenttiyksiköllä, mutta eivät muuta trendiä alle 3-vuotiaiden lasten per-
heissä. Koska äitien tulojen köyhyyttä alentavat vaikutukset sekä valtiolta 
että markkinoilta ovat heikentyneet, on isien elatusvastuu kasvanut eniten 
näissä perheissä. 

10.7 Tavoiteltu vai tahaton lopputulos? 

Nais- ja tasa-arvoliikkeessä korostettiin 1960- ja 1970-luvuilla naisten oi-
keutta ansiotyöhön ja tätä tukivat myös uudistukset politiikassa. Näihin 
aikoihin alettiin tukea myös isien oikeuksia lasten hoitoon. Myöhempi 
nais- ja tasa-arvoliike ovat pyrkineet korostamaan myös naisten erityispiir-
teitä sekä naisten omien arvojen ja valintojen arvostusta (esim. Holli 
2003). Lapsiperheiden tulonsiirtoinstituutio uudistettiin lyhyellä aikavälillä 
1990-luvulla kaksi kertaa. Ensin äitien tulot kasvoivat valtiolta ja kotiin 
jäämisen taloudelliset edellytykset paranivat työvoiman ulkopuolella ole-
vien ja pienituloisten naisten keskuudessa, mutta isien ja ansioäitien tu-
lonsiirrot pienenivät. Äitien pitkät jaksot ilman ansiotuloja lisääntyivät. 
Sitten pienituloisten etuudet leikattiin, tarveharkintarajoja lievennettiin ja 
päivähoito-oikeuksia laajennettiin, mutta äitien pitkät jaksot kotona eivät 
vähentyneet. Kotiin jäämispäätöksiin saattoivat vaikuttaa myös kuntalisät, 
jotka yleistyivät kun lakisääteiset tuet pienenivät. Muutoksia on voinut ta-
pahtua myös asennetasolla, sillä on arveltu, että äitien työssäkäyntiin 
suhtaudutaan nykyisin ehkä kielteisemmin kuin 1980-luvulla ja että uu-
denlainen kotiäitisopimus on solmittu (Anttonen 2003, 178). Suomessa 
hoidetaan lapsia enemmän ja pidempään kokopäiväisesti kotona kuin 
1980-luvun Suomessa ja 1990-luvun muissa Pohjoismaissa. Toisaalta 
äitien väliset erot työmarkkinoilla ovat kasvaneet. 

Isät käyttävät yleisesti lyhyitä isyysvapaita, mutta muiden perhevapaiden 
jakaminen ei ole lisääntynyt. Isien elatusvastuu pienten lasten perheissä 
on kasvanut. Perhepoliittinen tuki on suurempi niille 1-2-vuotiaiden lasten 
perheille, joissa toinen on kokopäiväisesti kotona ja toinen kokopäiväises-
ti ansiotyössä, kuin lapsiperheelle, jossa molemmat tekevät lyhennettyä 
työaikaa ja vuorottelevat lasten hoidossa. Myös kansantalouden kannalta 
olisi mahdollista saavuttaa suurempi työpanos kahden lyhennettyä työ-
aikaa tekevän kuin yhden ylipitkää työpäivää tekevän aikuisen varassa 
(vrt. STM 2002; Parkkinen 2004). Etuus-, vapaa- ja palvelujärjestelmien 
kehittämistä tulisikin arvioida kokonaisuutena, tulonjaon, työllisyyden, ela-
tussuhteen, äitien pitkän aikavälin työmarkkina-aseman, isien jaksamisen 
ja yleisen hyvinvoinnin, siis myös naisten ja miesten välisen tasa-arvon 
kannalta.  Kysymys ei ole vain pienten lasten hoidosta, vaan lisääntyvästi 
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myös ikääntyvän väestön hoivan rahoittamisesta ja järjestämisestä, tule-
vaisuuden ansaitsija- ja hoivaajamallista. 

Mahonin (2002) arvioinnissa Suomesta yhtenä uusfamilistista perhepoli-
tiikkaa edustavana hyvinvointivaltiona on perää, kun tarkastellaan etuus-
järjestelmien, tulonjaon ja työmarkkinoiden muutoksia. Kun 1990-luvun 
uudistuksia esiteltiin, ei kantaa otettu siihen, minkälaista ansaitsija-
hoivaajamallia ja minkälaista sukupuolisopimusta tavoiteltiin. Toisaalta 
1960-luvun visiota tasa-arvomallista ei myöskään julkisesti kumottu. Ta-
voiteltua tilaa, aikomuksia on vaikea verrata lopputuloksiin, jos vaikutuk-
sia ei arvioida ennalta, eikä tavoitteita muotoilla selkeästi julki (Rothstein 
1994). Nykyisin äidit palaavat työmarkkinoille pidentyneiden kotihoitojak-
sojen jälkeen, ja päivähoitopaikka on turvattu. Sukupuolen mukaan eriy-
tynyt työnjako hoivan ja ansiotyön välillä on kuitenkin vahvistunut. Mitä 
mahdollisia pitkän aikavälin vaikutuksia tällä on? Vastaako ansaitsija-
hoivaajamalli sitä mitä on tavoiteltu, vai ovatko tulokset tahattomia seura-
uksia?
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11 Kannustaako vuoden 2005 eläkeuudistus? 
Veli Laine

Suomen väestö ikääntyy lähivuosina nopeimmin Euroopan unionissa. 
Suurten ikäluokkien eläköityminen yhtä aikaa pienen syntyvyyden kanssa 
heikentää huoltosuhdetta ja uhkaa ajaa hyvinvointivaltion rahoituskriisiin. 
Vaikka ikääntyneen työvoiman työllisyys on kehittynyt viime vuosina pa-
remmin kuin muiden ikäluokkien ja keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä 
on noussut, poistuu suuri osa väestöstä työmarkkinoilta yhä ennen 65 
vuoden varsinaista eläkeikää. Suomessa on kuitenkin ryhdytty toimenpi-
teisiin eläkejärjestelmän kestävyyden turvaamiseksi. Tämän artikkelin tar-
koituksena on selvittää taloudellisten kannustimien vaikutusta eläkkeelle 
siirtymisen todennäköisyyteen98. Aluksi esitellään Suomen demografisen 
tilanteen ja ikääntyneiden henkilöiden työmarkkina-aseman kehitystä. 
Seuraavaksi kuvataan vuoden 2005 eläkereformi pääpiirteissään. Empii-
rinen osio koostuu kannustinmittana käytetyn optioarvon konstruoinnista. 
Merkittävimpänä uutena kontribuutiona Suomessa tehdylle eläkejärjes-
telmän kannustintutkimukselle voidaan pitää verotuksen vaikutuksen 
huomioimista optioarvoa konstruoitaessa. Seuraavaksi käytetään optioar-
voa selittävänä muuttujana eläköitymisen todennäköisyyden muutoksen 
estimoinnissa. Lopuksi estimointituloksia käytetään vuoden 2005 eläke-
uudistuksen simulointiin. 

11.1 Suomen väestökehitys ja ikääntyneiden työmarkkina-ase-
ma

Suomen väestön nopean ikääntymisen taustalla on ensinnäkin hedelmäl-
lisyysluvun putoaminen alle uusiutumistason viimeisen kolmenkymmenen 
vuoden aikana. Suomessa syntyy enää keskimäärin 1,73 lasta naista 
kohden, kun väestön ennallaan pysyminen vaatisi keskimäärin 2,1 lapsen 
syntymisen. Syntyvyyden laskun lisäksi myös eliniän pidentyminen nos-
taa väestön keskimääräistä ikää.

Tällä hetkellä Suomessa elää noin 800 000 eläkeikäistä henkilöä, vuonna 
2030 heitä on jo 1,4 miljoonaa. Varhaiseläkeikäisten (55 - 64-vuotiaiden) 
määrä on kasvanut jo viime vuosista alkaen. Tässä ikäluokassa oli vuon-
na 1999 lähes 550 000 henkilöä, vuonna 2003 noin 660 000 henkilöä, 
vuonna 2007 yli 750 000 henkilöä ja vuonna 2010, kun varhaiseläkeikäis-
ten määrä on huipussaan, lähes 800 000 henkilöä. 

                                             
98 Artikkeli perustuu VATT:ssa tehtyyn tutkimukseen: Laine (2004). 
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Kuvio 1. Suomen väestö ikäryhmittäin vuosina 1940 - 2050, milj. hen-
keä

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

Väestö yhteensä 15-64-vuotiaat 55-64 65+

Lähde: Parkkinen 2002. 

Työelämästä poistuminen yleistyy 55. ikävuodesta lähtien. 50 – 54-
vuotiaiden ikääntyneiden työllisyysaste on vielä selvästi keskimääräistä 
korkeampi, kun vanhuuseläkeikää lähestyvien 60 - 64-vuotiaiden työlli-
syysaste oli vuonna 2002 vain 26,1 prosenttia. Ikääntyneiden työllisyys on 
kuitenkin kohentunut keskimääräistä nopeammin. Ikääntyneiden työlli-
syysasteet ovatkin jo korkeammalla tasolla kuin ennen lamaa. Työlli-
syysasteiden nousun taustalla on lähinnä suotuisa talouskehitys ja 
varhaiseläkkeiden ehtojen muuttaminen. Työvoiman kysynnän kasvu on 
hillinnyt irtisanomisia, jotka usein kohdistuvat varhaiseläkemahdollisuuk-
sien piirissä oleviin ikääntyviin. Varhaiseläkkeiden ikärajojen nostot ja 
muut ehtojen muutokset ovat vähentäneet niiden vetoa ja ohjanneet elä-
kehakuisuutta osa-aikaeläkkeen piiriin. (Rantala & Romppanen 2003). 
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Kuvio 2. Työttömyysasteet ikäryhmittäin vuosina 1995 - 2002 
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Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus. 

Vastaava kehitys on nähtävissä ikääntyneiden työttömyyden kohentumi-
sessa. Etenkin 55 - 59-vuotiaiden työttömyysaste on laskenut nopeasti. 
Tässä ikäryhmässä työttömyysaste oli vuonna1996 vielä yli 23 prosenttia, 
kun se vuonna 2002 oli jo laskenut hieman keskimääräisen 9,2 prosentin 
työttömyysasteen alle. 

Taulukko 1. Työllisyysasteet ikäryhmittäin vuosina 1995- 2002 

 Ikä 
Vuosi 50-54 55-59 60-64 15-64

1995 74,8 48,9 18,5 61,1
1996 75,0 49,8 19,3 61,9
1997 74,5 49,8 19,4 62,9
1998 77,1 51,2 19,6 64,1
1999 78,4 55,2 21,6 66,0
2000 79,3 59,3 23,4 66,9
2001 80,2 62,9 25,2 67,7
2002 79,5 65,1 26,1 67,7

Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus. 
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11.2 Vuoden 2005 eläkeuudistus 

Suomen eläkejärjestelmään tehtiin 1990-luvulla lukuisia muutoksia. Alus-
sa eläkeuudistukset olivat lähinnä sopeutumista vallitseviin vaikeisiin ta-
loudellisiin oloihin, myöhemmin reformeilla pyrittiin lähinnä vaikuttamaan 
tulevien eläkemenojen kasvuun. Suurten ikäluokkien lähestyessä eläke-
ikää päätettiin vuoden 2003 alussa mittavasta eläkereformista, joka astuu 
asteittain voimaan vuoden 2005 alusta lukien. Reformin tarkoituksena on 
myöhentää eläkeikää nostamalla ikääntyneiden työntekijöiden eläkeker-
tymää, muuttamalla työeläkkeen ikärajat joustaviksi ja karsimalla var-
haiseläkkeelle siirtymisen mahdollisuuksia. 

Uudistuksen mukaan vanhuuseläkkeelle voi siirtyä joustavasti 63–68 
vuoden iässä aikaisemman 65 vuoden sijaan, myös varhaiseläkkeet 
muuttuvat. Työttömyyseläke lakkaa ja lisäpäiväoikeuden alaikäraja nou-
see 59 vuoteen. Uudistus koskee vuonna 1950 tai myöhemmin syntynei-
tä. Myös yksilöllinen varhaiseläke poistuu siten, etteivät 1944 tai myö-
hemmin syntyneet enää pääse sen piiriin. Yksilöllisen varhaiseläkkeen 
kriteerejä käytetään kuitenkin arvioitaessa 60 vuotta täyttäneiden työky-
vyttömyyseläkeoikeutta. Osa-aikaeläkkeen ikäraja kohoaa takaisin 58 
vuoteen. Vuodesta 2005 alkaen työskentelystä karttuu eläkettä ja maksut 
maksetaan 18 ja 68 ikävuoden välillä. Eläkettä karttuu vuodessa ansiois-
ta:

 18–52-vuotiaana 1,5 % 
 53–62-vuotiaana 1,9 % 
 63–67-vuotiaana 4,5 % 

Uusi eläkkeen laskusääntö koskee työskentelyä vuodesta 2005 alkaen. 
Ennen vuotta 2005 alkaneen työsuhteen ajalta eläke lasketaan vuoden 
2004 loppuun saakka senhetkisten säännösten mukaan eli jokaisen työ-
suhteen 10 viimeisen vuoden ansioista. Tämä eläke tarkistetaan eläkkeen 
alkamishetken tasoon palkkakertoimella. Jos työntekijä jää eläkkeelle en-
nen vuotta 2012 ja jatkaa ennen vuotta 2005 alkaneessa TEL-
työsuhteessa eläkkeelle siirtymiseen asti, eläke lasketaan sekä vanhan 
että uuden mallin mukaan ja myönnetään suurempi. 

11.3 Aineisto ja menetelmät 

Tutkimuksessa käytetään tilastokeskuksen Tulonjakotilaston aineistoa 
vuosilta 2000 - 2001. Käytetty aineisto on rajattu koskemaan varttuneita, 
50 - 65-vuotiaita työntekijöitä. Lisäksi aineisto yhdistetään niin, että vain 
henkilöt, jotka ovat mukana molempien vuosien paneeleissa, rajataan 
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käytettyyn aineistoon. Näin saadaan kahden vuoden paneeliaineisto, jos-
sa on 3 359 havaintoa. Kannustinmuuttujat kyettiin luomaan vain vajaalle 
puolelle tästä, joten lopullisen aineistossa oli tiedot 1351 henkilöstä. 

Mielekkäiden kannustinmuuttujien konstruoimiseksi on niin henkilön palk-
ka havaintohetkeltä eläkkeelle siirtymiseen asti kuin eläke-etuuksien mää-
rä eläkkeelle siirtymisestä kuolemaan asti kyettävä arvioimaan. Tämän 
takia palkat on arvioitava silloin, kuin niitä ei havaita. Koska tulonjakotilas-
to on kiertävä puolipaneeli, puolelle henkilöistä havaitaan edellisen vuo-
den tulotiedot. Havaitsemattomien palkkojen arvioimiseksi käytetään 
palkkaregressiota, joka pohjautuu Mincerin (1974) inhimillisen pääoman 
teoriaan. Palkkaregressio estimoitiin vuoden 2001 poikkileikkausaineis-
tosta käyttäen Heckmanin valikoituvuuskorjausta, jolloin työssäkäyntiä 
käytettiin palkkojen havainnoinnin ehtona. 

Progressiivisella tuloverotuksella on eläkkeelle siirtymisen kannustimiin 
merkittävä vaikutus. Koska henkilön ansiotulot ovat samoihin ansiotuloi-
hin perustuviin eläketuloihin verrattuna suuremmat, on myös ansiotulojen 
verotus eläkkeitä kovempaa. Näin verojärjestelmä tasaa nettomääräisten 
ansio- ja eläketulojen välistä eroa. Toisaalta palkkatulosta tehtävä ansio-
tulovähennys ja eläkeläisten korotettu sairausvakuutusmaksu vähentävät 
verotuksen tasaavaa vaikutusta. Verojen ja maksujen vaikutus huomioi-
daan eläke- ja tulovirtojen laskennassa erillisen verotuksen laskentaoh-
jelman avulla. 

Kannustinmittana käytetty optioarvo kuvaa välittömän eläkkeelle siirtymi-
sen odotetun hyödyn ja eläkkeelle siirtymisen myöhentämisestä optimaa-
liseen tulevaan hetkeen koituvan odotetun hyödyn eroa. Optioarvo voi-
daankin tulkita välittömän eläköitymisen vaihtoehtoiskustannukseksi. 
Hyötyä maksimoiva yksilö lykkää eläkkeelle jääntiä, jos optio-arvo on po-
sitiivinen:

Gt(r*) = EtVt(r*) – Vt > 0, 

jossa Gt on optio-arvo, Et odotusarvo,  Vt yksilön elinikäinen hyötyfunktio
ja r* optimaalinen eläkkeelle jäänti-ikä, joka maksimoi yksilön hyötyfunkti-
on.

Taulukossa 3 on esitetty optioarvojen keskiarvot iän mukaan. Optioarvo 
laskee melko tasaisesti iän noustessa. 51-vuotiaiden optioarvo oli keski-
määrin noin 70 000 euroa, kun se 64-vuotiailla oli enää keskimäärin 500 
euroa.
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Taulukko 3. Optioarvo iän mukaan (€) 

Ikä Optioarvo Keskihajonta
51 70 361 110 439
52 73 509 110 491
53 64 679 125 335
54 62 706 124 648
55 63 387 113 216
56 49 708 52 366
57 45 111 48 365
58 33 284 36 120
59 27 386 35 037
60 23 174 24 425
61 9 710 12 188
62 5 623 7 899
63 2 827 6 420
64 501 9 140
Yhteensä 35 671 68 753

11.4 Estimointi ja simulointi 

Jos oletetaan, että eläkkeelle siirtyminen riippuu lasketun optio-arvon li-
säksi muista havaituista ja havaitsemattomista tekijöistä, voidaan eläk-
keelle siirtymisen probit-malli spesifioida seuraavasti: 

]0>+X+*)r(G+P[=t)vuonnaeläköityyP( ttt ,

jossa Xt ovat yksilökohtaiset havaittavissa olevat tekijät ja εt satunnaisten 
havaitsemattomien tekijöiden vaikutus eläkkeelle siirtymistodennäköisyy-
teen. Selitettävä muuttuja on dikotominen ja saa arvon 1, jos henkilö siir-
tyy eläkkeelle tai arvon 0, jos henkilö jatkaa työn tekoa. Näin kaikki muu-
tokset eläkejärjestelmässä, joilla on vaikutuksia tulo- tai eläkekertymiin 
heijastuvat optioarvoon G. Mitä suurempi optioarvo on, sitä suurempi on 
hyöty eläkkeelle jäännin viivyttämisestä, joten parametrin  tulee olla ne-
gatiivinen. Optioarvon käyttäminen tällaisessa regressiomallissa voidaan 
tulkita joustavaksi diskreetin ajan duraatiomalliksi, joka selittää eläkkeelle 
jäännin ajoitusta. Se jättää kuitenkin huomiotta yksilön eläköitymispää-
tökseen vaikuttavan dynaamisen optimointiprosessin. Aikaisemmat tulok-
set vahvistavat kuitenkin, että valitulla pragmaattisella menetelmällä saa-
daan kannustinmuuttujalle robusteja estimaatteja. 

Probit-mallin estimointitulokset on esitetty taulukossa 4. Mallissa (1) käy-
tettiin lisäksi ikää selittävänä muuttujana, malliin (2) lisättiin vielä henkilön 
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terveydentilan ja malliin (3) edellisen vuoden työttömyyden indikaattori-
muuttujat99.

Optioarvolla on kaikissa spesifikaatioissa vahvasti merkitsevä negatiivi-
nen kerroin toisin sanoen optioarvon nousu vähentää odotetusti eläkkeel-
le siirtymisen todennäköisyyttä. Kymmenen tuhannen euron lisäys 
optioarvossa vähentää malleissa (1) ja (2) eläkkeelle siirtymisen todennä-
köisyyttä noin 0,2 prosenttiyksikköä ja mallissa (3) 0,1 prosenttiyksikköä. 
Taloudellisilla kannustimilla on näin ollen merkitystä eläkkeelle siirtymisen 
todennäköisyyteen. Hakolan (1999) tuloksien mukaan miljoonan markan 
lisäys optioarvossa vähentää eläkkeelle siirtymisen todennäköisyyttä 8,8 
ja 10,6 prosenttiyksikön välillä. Kymmentä tuhatta euroa kohden vastaa-
vat tulokset ovat 0,5 ja 0,6 prosenttiyksikön luokkaa, joten Hakolan ker-
toimet optioarvolle ovat selkeästi tämän tutkimuksen kertoimia suurempia. 

Työkyvyttömyyseläkkeen saamisen ehtona on sairauspäivärahan saanti. 
Näin terveydentilamuuttujan vahvasti positiivinen arvo ei myöskään ole 
yllättävää. Pitkäaikaistyötön voi tietyin edellytyksin päästä työttömyys-
eläkkeelle. Tämä näkyy suurempana alttiutena siirtyä eläkkeelle, jos hen-
kilö on ollut työttömänä edellisenä vuonna. 

Taulukko 4. Eläkkeelle siirtymisen marginaalivaikutukset 

DPROBIT (1) (2) (3) 
Optioarvo -0,0023** -0,0025** -0,0014** 
 (6,12) (6,00) (5,27) 
Ikä 0,0039** 0,0038** 0,0045** 
 (3,81) (4,12) (4,75) 
Terveys  0,0016** 0,0018** 
  (4,46) (4,61) 
Työtön (t-1)   0,0042* 
   (2,53) 
Havaintojen lkm. 4071 4071 4071 

Estimaatit ovat eläkkeelle siirtymisen todennäköisyyden muutoksia kun selittävä muuttuja kas-
vaa yhdellä yksiköllä laskettuna pisteessä, jossa muut selittävät muuttujat ovat koko aineiston 
keskiarvon tasolla. Selittävänä muuttujana optioarvo 1/10 000 eurona. Suluissa z-arvojen it-
seisarvot, * tilastollisesti merkitsevä 5 %:n tasolla, ** tilastollisesti merkitsevä 1 %:n tasolla. 

Probit-mallista saatuja kertoimia käytetään simulointiin hypoteettisessa 
tilanteessa, jossa vuoden 2001 eläkesopimus olisi ollut voimassa koko 
havainnointikauden. Koska uudessa järjestelmässä eläkepalkka laske-
taan koko työuran tulojen mukaan, ei eläkepalkan laskennan osalta uu-
distusta tässä tutkimuksessa kyetä mallintamaan. Simuloinnissa käyte-

                                             
99 Myös julkisen sektorin, sukupuolen, omistusasumisen ja koulutusvuosien kontrollimuuttujia 
kokeiltiin estimoinnissa. Yhdellekään näistä ei kuitenkaan saatu tilastollisesti merkitseviä ker-
toimia.
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tään uusia vanhuuseläkkeen karttumakertoimia olettamalla kuitenkin hy-
poteettinen tilanne, jossa kymmenen vuoden eläkepalkan laskenta-aika 
on edelleen voimassa. Karttuman muutos oli merkittävin yli 63–vuotiailla 
(kaksi prosenttiyksikköä), 53 - 60-vuotiailla karttuma nousi 0,4 prosent-
tiyksikköä, kun taas 60 - 63-vuotiailla karttuma pieneni 0,6 prosenttiyksik-
köä. Ikärajoissa tapahtuneita muutoksia ei simuloinnissa kyetä ottamaan 
huomioon. Koska tulevasta työmarkkinatilasta ei ole tietoa vuoden 2002 
jälkeen, joudutaan olettamaan, että kaikki aineiston henkilöt, jotka ovat 
töissä vuonna 2002, jatkavat työntekoa 65-vuotiaiksi eli nykyisen järjes-
telmän eläkeikärajaan asti. 

Aineiston pohjalta arvioidut ja simuloinnin tuottamat eläkkeelle siirtymisen 
todennäköisyyksien keskiarvot ja mediaanit on esitetty taulukossa 5. Kart-
tumien muutokset vähensivät eläkkeelle siirtymisen todennäköisyyttä, 
vaikka vaikutus onkin keskimäärin vain 0,2 prosenttiyksikköä. 

Taulukko 5. Eläkkeelle siirtymisen todennäköisyyden keskiarvo ja medi-
aani

Eläkkeelle siirtymi-
sen todennäköisyys 

Perusarvio Simulointi 

Keskiarvo 0,082 0,080

Mediaani 0,063 0,062
Keskivirhe 0,035 0,036

Kuviossa 3 on esitetty simuloidun eläkejärjestelmän muutoksen vaikutus 
eläkkeelle siirtymisen todennäköisyyteen ikävuosittain. Eläkkeelle siirty-
misen todennäköisyys pienenee simuloinnin perusteella eniten alle 55-
vuotiailla. Eniten pienenee 50- ja 52-vuotiaiden todennäköisyys siirtyä 
eläkkeelle, molemmilla ikäryhmillä eläköitymisen todennäköisyys piene-
nee yli 0,2 prosenttiyksiköllä. Vanhemmilla ikäryhmillä eläkkeelle siirtymi-
sen todennäköisyys pienenee simuloidussa uudistuksessa yleensä 0,1 - 
0,15 prosenttiyksikön verran. Poikkeuksen muodostavat 60- ja 61-vuo-
tiaat, joilla todennäköisyys pienenee hieman tätä enemmän. 
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Kuvio 3. Eläkkeelle siirtymisen todennäköisyyden muutos 
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11.5 Yhteenveto 

Suomen väestön nopea ikääntyminen ja huoltosuhteen heikkeneminen 
johtaa merkittäviin haasteisiin suomalaisen hyvinvointivaltion rahoituspoh-
jan turvaamiseksi. Vaikka ikääntyneen työvoiman työllisyys on kehittynyt 
viime vuosina paremmin kuin muiden ikäluokkien ja keskimääräinen eläk-
keelle siirtymisikä on noussut, poistuu suuri osa väestöstä työmarkkinoilta 
yhä ennen 65 vuoden varsinaista eläkeikää. 

Vuoden 2005 eläkesopimus pyrkii vastaamaan demografisten muutosten 
luomiin haasteisiin eläkejärjestelmän osalta. Uudistuksen avulla vähenne-
tään varhaiseläkkeelle siirtymisen kanavia, joustavoitetaan vanhuuseläk-
keelle siirtymisen ikärajoja ja lisätään taloudellisia kannustimia pysyä 
työelämässä entistä pitempään. Uudistuksen tavoitteena onkin myöhen-
tää keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää jopa kolmella vuodella. 

Vaikka muutokset eläkekarttumissa vaikuttavat huomattavilta, näyttää 
eläköitymisen todennäköisyyden muutos suhteellisen pieneltä. Onkin luul-
tavaa, että ikärajojen muutos on huomattavasti tehokkaampi tapa myö-
hentää eläkkeelle siirtymistä kuin mittavatkaan uudistukset karttumissa. 
Samalla on huomattava, että on myös muita tekijöitä, jotka vaikuttavat 
ikääntyneiden työmarkkinoille osallistumiseen. Tällaisia tekijöitä voivat 
olla työssä viihtyminen, työkyky ja työnantajien asenteet. Myös ikäänty-
neistä työntekijöistä maksettavat suuremmat työeläkemaksut työkyvyttö-
myys- ja työttömyyseläkkeiden omavastuissa voivat vähentää ikään-
tyneen työvoiman kysyntää. 



196

Lähteet 

Blundell, R. – Costas, M. – Smith, S. (2002): Pension Incentives and the 
Pattern of Early Retirement. The Economic Journal, Vol. 112, Iss. 478. 
153 -170. 

Börsch-Supan, A. – Kohnz, S. – Schnabel, R. (2002): Micro Modeling 
Retirement Decisions in Germany. MEA Discussion Papers 20/02. 

Hakola, T.(1999): Race for Retirement. VATT-tutkimuksia 60. Helsinki. 
Laine, V. (2004): Eläkejärjestelmän kannustinvaikutukset. VATT-

keskustelualoitteita 331. Helsinki. 
Parkkinen, P. (2002): Hoivapalvelut ja eläkemenot vuoteen 2050.  

VATT-tutkimuksia 94. Helsinki 2002. 
Romppanen, A. – Rantala, J. (2003): Ikääntyvät työmarkkinoilla. VATT 

keskustelualoitteita 311. Helsinki. 



VATT-JULKAISUJA  /  VATT PUBLICATIONS 

VATT-JULKAISUJA SARJASSA AIEMMIN ILMESTYNEET JULKAISUT 

 1. Finland 1990–2005. A time of challenge and preparation. Helsinki 1991. 

 2. Neuvostoliitto, itäinen Eurooppa ja Suomi. Toimittaneet Pekka Sinko ja  

Pekka Sutela. Helsinki 1991. 

 3. Proceedings of the Workshop on Economic Instruments in Environmental Policy. 

Edited by Seppo Leppänen and Pirkko Valppu.  Helsinki 1991. 

 4. Vuosikirja 1991. Toimittaneet Seppo Leppänen ja Leena Saarinen. Helsinki 1991. 

 5. Suomi Euroopan Yhteisön jäseneksi? Taloudelliset vaikutukset. Helsinki 1992. 

 6. Proceedings of the Workshop on Economic Policy in European Integration. Edited 

by Pekka Alajääskö and Seppo Leppänen. Helsinki 1992. 

 7. Proceedings of the Workshop on the Evaluation of Public Sector Performance. 

Edited by Seppo Leppänen and Heikki A. Loikkanen. Helsinki 1992. 

 8. ECU Euroopan raha ja Suomi. Reino Hjerppe, Matti Korhonen, Sixten Korkman ja 

Markku Puntila. Helsinki 1992. 

 9. Vuosikirja 1992. Toimittaneet Reino Hjerppe ja Leena Saarinen. Helsinki 1993. 

10. Kertomus ensi vuosisadasta. Pertti Hynynen, Osmo Kuusi. Helsinki 1993.  

2. täydennetty painos. Helsinki 1994. 

11. Avautuva Suomi – tulevaisuuden haasteet. Toimittaneet Antti Romppanen ja  

Seppo Leppänen. Helsinki 1993. 

12. Valtion rahoitustuen suoriteperusteinen budjetointi. Toimittaneet Tuomas 

Jaakonsaari ja Rolf Myhrman. Helsinki 1994. 

13. Opening Finland – Challenges for the Future. Edited by Antti Romppanen and  

Seppo Leppänen. Helsinki 1994. 

14. Proceedings of the Symposium on Unemployment. Edited by Tor Eriksson,  

Seppo Leppänen and Pekka Tossavainen. Helsinki 1994. 

15. Rahaunioni ja Suomi. Reino Hjerppe, Matti Korhonen, Sixten Korkman,  

Markku Puntila ja Timo Rauhanen. Helsinki 1994. 

16. Materiaalit murroksessa. Osmo Kuusi. Helsinki 1994. 

17. Yritysverouudistus – kilpailuetuko. Helsinki 1995. 

18. Globaalitalous ja Suomi. Toimittaneet Seppo Leppänen ja Antti Romppanen.  

Helsinki 1995. 

19. Hyvinvointipalvelut – kilpailua ja valinnanvapautta. Helsinki 1995. 

20. Finnish Corporate Tax Reforms. Helsinki 1995. 

21. Global Economy and Finland. Edited by Seppo Leppänen and Antti Romppanen. 

Helsinki 1995. 

22. Innovation Systems and Competitiveness. Osmo Kuusi (ed.). Helsinki 1996. 



23. Työttömyys, kansallinen veropolitiikka ja tulonjako. VATT-vuosikirja 1996. 

Toimittaneet Reino Hjerppe ja Timo Rauhanen  Helsinki 1997. 

24. Sosiaalinen pääoma. Käsite ja sen soveltaminen sosiaali- ja talouspolitiikassa. 

Toimittaneet Jouko Kajanoja ja Jussi Simpura. Helsinki 1998. 

25. Tehokkaampaan julkiseen talouteen. VATT-vuosikirja 1998. Toimittaneet  

Reino Hjerppe ja Pekka Mäkelä. Helsinki 1998. 

25(S). Towards a More Efficient Public Sector. Edited Reino Hjerppe and Pekka Mäkelä. 

Helsinki 1998. 

26. Urbanization: Its Global Trends, Economics and Governance. Edited by  

Reino Hjerppe with Pii Elina Berghäll. Helsinki 1998. 

27:1. 1990-luvun talouskriisi. Suomen Akatemian tutkimusohjelman projektit.  

Jaakko Kiander (toim.). Helsinki 1998. 

27:2. The Research Programme of the Academy of Finland: the Projects. Jaakko Kiander 

(ed.). Helsinki 1999. 

27:3. The Research Programme of the Academy of Finland: Conference 1999.  

Jaakko Kiander (ed.). Helsinki 2000.

27:4. 1990-luvun talouskriisi. Suomen Akatemian tutkimusohjelma: Laman pitkä varjo. 

Seminaari 13.4.2000. Jaakko Kiander (toim.). Helsinki 2000. 

27:5. 1990-luvun talouskriisi. Suomen Akatemian tutkimusohjelma. Jaakko Kiander: 

Laman opetukset. Helsinki. 2001. 

27:6. 1990s economic crisis. The Research Programme of the Academy of Finland: Down 

from the heavens, up from the ashes. The Finnish economic crisis of the 1990s in the 

light of economic and social research. Jorma Kalela – Jaakko Kiander – Ullamaija 

Kivikuru – Heikki A. Loikkanen – Jussi Simpura (eds.). Helsinki 2001. 

27:7. 1990s economic crisis. The Research Programme of the Academy of Finland: Final 

Report. Eds. Jaakko Kiander – Sari Virtanen, Helsinki 2002. 

28:1. Hyvinvointivaltio 2000-luvun kynnyksellä. VATT-vuosikirja 1999. Toimittaneet 

Reino Hjerppe – Seija Ilmakunnas – Iikko B. Voipio. Helsinki 1999. 

28:2. Hyvinvointivaltio 2000-luvun kynnyksellä. VATT-vuosikirjan 1999 artikkelit. 

Toimittaneet Reino Hjerppe – Seija Ilmakunnas – Pirkko Valppu – Iikko B. Voipio. 

Helsinki 1999. 

28:3. The Finnish Welfare State at the Turn of the Millennium. VATT Yearbook 1999. 

Helsinki 2000. 

29. Social Capital: Global and Local Perspectives. Jouko Kajanoja – Jussi Simpura 

(eds.). Helsinki 2000. 

30. Työmarkkinat testissä. Seija Ilmakunnas (toim.). Helsinki 2001. 

31. Yhteistyöllä ja kilpaillen – Peruspalvelut 2000 -tutkimusraportti. Kauko Aronen – 

Maija-Liisa Järviö – Kalevi Luoma – Tarmo Räty. Helsinki 2001. 

32. Towards Higher Employment, The Role of Labour Market Institutions. Seija 

Ilmakunnas – Erkki Koskela (eds.). Helsinki 2002. 



33. Tutkimus ja talouspolitiikka – Kirjoituksia taloudellisesta kasvusta. Toimittaneet 

Jouko Kajanoja – Jaakko Kiander – Iikko B. Voipio. Helsinki 2002. 

34. Kansankodin tuolla puolen – Hyvinvointivaltion tilivelvollisuuden tarkastelua. 

Seppo Lindblom. Helsinki 2002. 

35. Parempi työllisyys, pienempi työttömyys – Kuinka se tehdään? Heikki Räisänen 

(toim.) Helsinki 2003. 

36. Julkinen talous globalisoituvassa maailmantaloudessa. Reino Hjerppe (toim.) 

Helsinki 2003. 

37. Kunnalliset palvelut – Terveyden- ja vanhustenhuollon tuottavuus. Reino Hjerppe – 

Aki Kangasharju – Reijo Vuorento (toim.). Helsinki 2003. 

38. Mitä on työvoimapolitiikka? Elisabet Heinonen – Kari Hämäläinen – Heikki 

Räisänen – Matti Sihto – Juha Tuomala. Helsinki 2004. 

39. Kohti globaalivastuuta, Maailmanhallinta – politiikkaa, taloutta ja demokratiaa. 

Seppo Tiihonen – Paula Tiihonen. Helsinki 2004. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue true
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /EstrangeloEdessa
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Haettenschweiler
    /Helvetica
    /Helvetica-Black
    /Helvetica-BlackOblique
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Compressed
    /Helvetica-Condensed
    /Helvetica-Condensed-Black
    /Impact
    /Latha
    /LucidaConsole
    /LucidaSansUnicode
    /Mangal-Regular
    /MicrosoftSansSerif
    /MonotypeCorsiva
    /MSOutlook
    /MVBoli
    /NokiaPCComposer
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /PlacardMT-Condensed
    /Raavi
    /Shruti
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-BoldItalicOsF
    /Times-BoldSC
    /TimesEuropa-Bold
    /TimesEuropa-BoldItalic
    /TimesEuropa-Italic
    /TimesEuropa-Roman
    /Times-ExtraBold
    /Times-Italic
    /Times-ItalicOsF
    /TimesNewRomanMT-BoldCond
    /TimesNewRomanMT-Cond
    /TimesNewRomanMT-CondItalic
    /TimesNewRomanPS
    /TimesNewRomanPS-Bold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalic
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-Italic
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Times-PhoneticAlternate
    /Times-PhoneticIPA
    /Times-Roman
    /Times-RomanSC
    /Times-Semibold
    /Times-SemiboldItalic
    /TimesTen-Bold
    /TimesTen-BoldItalic
    /TimesTen-BoldItalicOsF
    /TimesTen-BoldOsF
    /TimesTenCyr-Bold
    /TimesTenCyr-BoldInclined
    /TimesTenCyr-Inclined
    /TimesTenCyr-Upright
    /TimesTen-Italic
    /TimesTen-ItalicOsF
    /TimesTen-Roman
    /TimesTen-RomanSC
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /Webdings
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d0061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f0020006500200069006d0070007200650073007300e3006f00200061006400650071007500610064006100730020007000610072006100200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650072002000650067006e006500640065002000740069006c0020007000e5006c006900640065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e00200064006900650020006700650073006300680069006b00740020007a0069006a006e0020006f006d0020007a0061006b0065006c0069006a006b006500200064006f00630075006d0065006e00740065006e00200062006500740072006f0075007700620061006100720020007700650065007200200074006500200067006500760065006e00200065006e0020006100660020007400650020006400720075006b006b0065006e002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200071007500650020007000650072006d006900740061006e002000760069007300750061006c0069007a006100720020006500200069006d007000720069006d0069007200200063006f007200720065006300740061006d0065006e0074006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200065006d00700072006500730061007200690061006c00650073002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006c0075006f006400610020006a0061002000740075006c006f00730074006100610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e0020006500730069006b0061007400730065006c00750020006e00e400790074007400e400e40020006c0075006f00740065007400740061007600610073007400690020006c006f00700070007500740075006c006f006b00730065006e002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000610064006100740074006900200070006500720020006c00610020007300740061006d00700061002000650020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e006500200064006900200064006f00630075006d0065006e0074006900200061007a00690065006e00640061006c0069002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000700061007300730065007200200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f600720020007000e5006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b0072006900660074002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e007400730020007300750069007400610062006c006500200066006f0072002000720065006c006900610062006c0065002000760069006500770069006e006700200061006e00640020007000720069006e00740069006e00670020006f006600200062007500730069006e00650073007300200064006f00630075006d0065006e00740073002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [651.969 907.087]
>> setpagedevice


