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Tavoitteena 
täystyöllisyys

N
äin uuden talouskatastrofin kynnyksellä täystyöllisyyden tavoittelu voi kuu-

lostaa haihattelulta. Nykyisenkin työllisyysasteen säilyttämisessä tulee ole-

maan tekemistä, kun maailma yrittää ratkoa velkaongelmiaan kiristämällä 

vyötään ja Euroopassa kytee paha pankkikriisi. 

Pitkään on meillä odotettu, kuinka matalaksi työttömyys voi painua talouskas-

vun myötä. Vahvat merkit viittaavat siihen, että raja tulee vastaan jossain vajaan 

200 000:n tasolla. Sen lisäksi tarvitaan paljon tähänastista vahvempaa panostusta 

aktiiviseen työvoimapolitiikkaan. Sitä ei ole saatu, kun on luultu sen tulevan erit-

täin kalliiksi tai on uskottu työnhaun ja -teon kannusteiden vahvistamiseen.

Kannusteiden lisääminen – verojen ja sosiaaliturvan alentaminen – ei kuiten-

kaan auta, jos työpaikkoja ei ole. Tarvitaan kysyntää. Sitä ei synny julkisen talouden 

säästöohjelmilla, vaikka tätä mantraa toistetaan nykyään kaikkialla. Velkariipoista 

on päästävä eroon ja saatava sekä yksityinen että julkinen sektori kysymään lisää 

työvoimaa.

Viime aikoina useissa maissa on alkanut näkyä merkkejä talouspolitiikan suun-

nanmuutoksesta, jossa muotiin tulevat veronkorotukset erityisesti suurituloisil-

le ja myös korkeampi inflaatio. Kriisimaiden velkasaneerausten ja pankkien pää-

omittamisen ohella nämä keinot helpottaisivat velkaongelmia ja ajan myötä 

työllisyyskehitystäkin.

Mutta on myös toisin päin: vaikka työpaikkoja olisikin, ei niihin välttämättä löy-

dy tekijöitä pelkillä kannustimilla. Olemme jo kaukana niistä ajoista, kun kuka ta-

hansa saattoi ruveta sekatyömieheksi. Tarvitaan koulutusta, perehdyttämistä, 

joustoja ja julkista rahaa. Yksityinen sektori ei työllistä tarpeeksi ilman julkista tu-

kea, ja julkisissa palveluissa on paljon lisätyövoiman tarvetta. 

Aktiivinen työvoimapolitiikka kannattaa paremmin kuin yleisesti luullaankaan. 

Nuorille se on erityisen tärkeää, koska syrjäytyminen käy todella kalliiksi niin heille 

itselleen kuin koko yhteiskunnallekin. Senioreiden työllistämistä on vaikeampi tu-

kea tällä perusteella, mutta onhan työuria pidennettävä molemmista päistä. 

Heikki Taimio

70

78

48Kuva: Studio Ari Ijäs
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Suomenkin 
kansantalous taipuu 
– kokonaistuotannon kasvu hidastuu tuntuvasti

Talousennuste 2011–2012

Palkansaajien tutkimuslaitos (PT) ennustaa, 
että Suomen bruttokansantuote kasvaa 
tänä vuonna �,6 prosenttia ja näin vain 
0,2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin 
edellisessä, 29.�.2011 julkaistussa ennusteessa. 
Kansainvälisen suhdanteen heikentymisestä 
huolimatta talous kasvaa vielä tämän vuoden 
lopulla jonkin verran. Kasvu perustuu tällöin 
vientiyritysten kasvaneeseen tilauskantaan 
sekä suhteellisen voimakkaaseen kotimaiseen 
kysyntään. PT ennustaa Suomen BKT:n 
kasvavan ensi vuonna 2,1 prosenttia, mikä 
on yhden prosenttiyksikön viime kevään 
ennustelukua pienempi. Ennuste nojautuu 
näkemykseen, jonka mukaan kasvanut 
epävarmuus supistaa yritysten investointeja 
kehittyneissä ja myös kehittyvissä 
maissa. Tämä vaikuttaa negatiivisesti 
erityisesti sellaisiin maihin kuin Saksa, 
Suomi, Ruotsi ja Itävalta, joiden viennissä 
investointitavaratuotannolla ja investointeja 
valmistelevilla palveluilla on suuri paino.

V
aikka uuden rahoituskriisin riski on kasva-

nut merkittävästi, arvioimme, etteivät glo-

baalit rahoitusmarkkinat romahda samalla 

tavalla kuin vuoden 2008 syksyllä. Avoimen 

rahoituskriisin välttäminen myös mahdollistaa 

sen, ettei BKT:n kasvu hidastu kehittyvissä mais-

sa kovinkaan paljoa. Kehittyvien maiden kasvu 

sekä tilanteen jonkinasteinen rauhoittuminen 

kehittyneiden maiden pääomamarkkinoilla luo-

vat edellytykset tuotannon elpymiselle vuoden 

2012 loppupuoliskolla. Suomen kohdalla tähän 

päästään senkin vuoksi, ettei työmarkkinatilanne 

ehdi heiketä oleellisesti ja että finanssipolitiikas-

sa lopulta vältyttiin rajuilta leikkauksilta. Vaikka 

tuotannon hidastuminen ensi vuonna rajoittaa 

julkisen talouden vahvistumista, se kuitenkin 

muuttuu alijäämäisestä lievästi ylijäämäiseksi. 
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Kansainvälisessä vertailussa Suomen julkinen talous näyttäytyy 

entistä vahvempana niin, ettei ole odotettavissa Suomen valtion 

pitkien lainojen korkopreemion nousua. 

Sitä vaihtoehtoa, että nykyinen Euroopan velkakriisi kärjis-

tyisi merkittävästi ja ulottuisi pankkeihin, ei voida sulkea pois 

kokonaan. Jos näin kävisi, kansantaloudet ainakin EU-maissa ja 

mitä ilmeisimmin myös Pohjois-Amerikassa vajoaisivat uudel-

leen taantumaan. Tämä tekisi myös entistä vaikeammaksi pitää 

Euroopan valuuttaunioni koossa.

Euroopan kasvu hidastuu 

EU-maiden ja euroalueen BKT kasvoi edellisvuodesta tämän 

vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 2,� prosenttia ja toisella 

neljänneksellä 1,7 prosenttia. Toisella neljänneksellä kasvu oli 

kuitenkin enää vain 0,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä. 

Euroopan velkakriisin aikaansaaman rauhattomuuden vuoksi 

tämän vuoden jälkipuoliskon kasvu on hitaahkoa. Tänä vuonna 

euroalueen ja EU-maiden BKT kasvaa 1,6 prosenttia. Ensi vuon-

na euroalue kasvaa vain 1,2 prosenttia. Kasvun lopahtaminen 

ensi vuoden alussa painaa lukua, vaikka talousnäkymät parane-

vatkin jonkin verran ja kasvu vahvistuu ensi vuoden lopulla. 

Hitainta kasvu on edelleen Välimeren alueella, mutta inves-

toijien kasvaneen varovaisuuden vuoksi kasvu hidastuu kes-

kimääräistä enemmän Saksassa ja Ruotsissa, millä on mer-

kittävä vaikutus Suomen vientiin. Saksan kokonaistuotanto 

kasvaa vielä tänä vuonna 2,4 prosenttia, mutta kasvu hidastuu                                                            

ensi vuonna 1,� prosenttiin. Vastaavasti Ruotsin kasvu hidastuu 

4,6 prosentista 2,� prosenttiin.

Suhteellisen heikko kotimainen kysyntä leimaa edelleen EU-

alueen ja euroalueen kehitystä. Investointeja hillitsee levoton 

tilanne pääomamarkkinoilla ja yksityistä kulutusta finanssipo-

litiikan kiristyminen sekä talousnäkymien synkentyminen. Ki-

ristyvän finanssipolitiikan myötä julkisen kysynnän kasvun jää 

ensi vuonna vain 0,4 prosenttiin. Euroalueen keskimääräinen 

työttömyysaste ei enää alene ja on ensi vuonna sama 10 pro-

senttia kuin tänä vuonna. 

Raaka-aineiden hinnat laskevat – korko pysyy matalana

Kasvun hidastuminen maailmanlaajuisesti alentaa raaka-ainei-

den hintoja maailmanmarkkinoilla. Kun öljyn hinta (Brent-laatu) 

on tänä vuonna keskimäärin 10� dollaria tynnyriltä, odotamme 

sen alenevan ensi vuonna keskimäärin 100 dollariin. Kun myös 

muiden raaka-aineiden hintojen trendi on pikemminkin alas-

päin, eivät tuontihinnat enää ruoki inflaatiota euroalueella. Eu-

roalueen kuluttajahintainflaation odotetaan hidastuvan tämän 

vuoden 2,4 prosentista 1,6 prosenttiin ensi vuonna. Inflaation 

painuminen alle 2 prosenttiin antaa EKP:lle mahdollisuuden tu-

kea talouskasvua kevyellä rahapolitiikalla. EKP laskeekin ohjaus-

korkoaan 0,2� prosenttiyksikköä ensi vuonna. Odotus tästä sisäl-

tyy jo markkinakorkoihin. Muutokset lyhyiden korkojen tasossa 

näyttäisivät pysyvän ennustejaksolla hyvin vähäisinä. Kolmen 

kuukauden euribor on tänä ja ensi vuonna keskimäärin 1,4 pro-

sentissa ja valtion 10 vuoden obligaatiokorko on tänä vuonna 

keskimäärin kolme prosenttia ja ensi vuonna 2,6 prosenttia. 

Euron vaihtokurssin suhteessa Yhdysvaltain dollariin olete-

taan pysyvän suunnilleen nykytasolla. Molemmilla puolilla At-

lanttia on velkaongelmia, mutta toisaalta niin Yhdysvaltoihin 

kuin Saksaankin tunnetaan rahoitusmarkkinoilla yhä luotta-

musta, joten näihin turvasatamiin hakeutuvat sijoitukset pyr-

kivät vahvistamaan niiden valuuttoja. Ne suuntautuvat myös 

muihin turvasatamiin kuten Sveitsin frangiin ja Japanin jeniin 

sekä kultaan. Kiina on revalvoinut valuuttaansa suhteessa dol-

lariin tämän vuoden aikana noin neljä prosenttia. On odotetta-

vissa, että vähintäänkin sama tahti jatkuu. Onhan Kiinalla aina-

kin tarve hillitä kiihtynyttä kotimaista inflaatiotaan.

Yhdysvaltojen talousongelmat ovat vakavia vielä ensi 
vuonna

Yhdysvaltain BKT:n vuoden sisäinen kasvuvauhti jäi tämän vuo-

den alkupuoliskolla alle yhteen prosenttiin. Alkuvuoden koko-

Lähde: EKP, Eurostat. * Kuvio päivitetty 6.9.2011.

Kuvio 1. Euroalueen teollisuustuotanto ja euron dollarikurssi 
2000:01–2011:08.*
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naistuotanto oli kuitenkin vielä vajaat 2 prosenttia viime vuotta 

suurempi. Vuoden 2010 kolmen prosentin kasvusta lähes puolet 

perustui edellisen taantuman aikana huvenneiden varastojen 

täydentämiseen, mutta tämä vaikutus on hiipunut. Muut kasvua 

hidastaneet tekijät ovat lamassa pysyneet asuntomarkkinat se-

kä supistuva julkinen kulutus ja investoinnit. Kotitalouksien suu-

ri velkataakka jarruttaa myös yksityisen kulutuksen kasvua, eikä 

velka ole nykyisellä säästämisasteella sulamassa kovin nopeasti. 

Työttömyysaste on jo pitkään liikkunut 9 prosentin tuntumassa 

ja työllisyysaste �8 prosentissa – molemmat tasoilla, joita nähtiin 

viimeksi vakavassa taantumassa lähes �0 vuotta sitten. Toistai-

seksi muiden yksityisten investointien kuin asuntoinvestointien 

ja ulkomaankaupan kehitys on tukenut heiveröistä kasvua.

Useat viimeaikaiset ennakoivat suhdanneindikaattorit ovat 

viitanneet Yhdysvaltain talouskasvun huomattavaan hidastu-

miseen. Kuluvan ja ensi vuodenkin talouskasvu on jäämässä 

heikoksi, vain 1,�–1,4 prosenttiin. Tulevassa vuodenvaihteessa 

maa saattaa jopa vaipua taantumaan. Orastavan kasvun jon-

kinasteinen kiihtyminen ensi vuonna voisi nojautua yritysten 

parantuneeseen kannattavuuteen ja yksityisiin investointeihin. 

Tämä tukisi työllisyyttä ja rohkaisisi kotitalouksia kuluttamaan. 

Yhdysvaltain keskuspankin (Fed) päätös jäädyttää ohjaus-

korkonsa lähes nollatasolle vuoteen 201� asti tukee jatkossa 

sen kasvua. Jos kasvunäkymät vielä synkkenevät, Fed voi in-

flaatiopeloista huolimatta käynnistää lähiaikoina valtionlaino-

jen osto-ohjelmansa kolmannen kierroksen. Tämä olisi omiaan 

painamaan pitkiä korkoja alaspäin, mutta toimenpiteen vaiku-

tukset reaalitalouteen jäisivät melko vaatimattomiksi. 

Vaikka Yhdysvaltain liittovaltio voisi edelleen velkaantua hy-

vin alhaisella korolla, maan poliittisen tilanteen takia president-

ti Obamalla on heikot mahdollisuudet saada kongressi hyväk-

symään finanssipoliittisia elvytystoimia. Näin ollen hänen ei 

uskota saavan jatkettua työnantajamaksujen alennusta ja työt-

tömyyskorvausten kestoajan pidennystä ensi vuoden puolelle, 

mikä yhdessä jo hyväksytyn säästöpaketin kanssa hidastaa ta-

louskasvua runsaalla prosenttiyksiköllä.

Japani toipuu tsunamista

Japanin viime maaliskuun maanjäristyksen, tsunamin ja ydin-

voimalaonnettomuuden seuraukset eräiden teollisuudenalo-

jen globaaleille tuotantoketjuille näkyivät talouskasvun lievänä 

hidastumisena monissa maissa. Samalla kun nämä tuotantoket-

jut ovat kesän aikana olleet palautumassa normaaleiksi ja siten 

hetkellisesti tuottaneet joitakin positiivisempia talousuutisia, 

on kuitenkin käynyt yhä ilmeisemmäksi, että velkaantuneella 

Japanilla on suuria vaikeuksia rahoittaa maanjäristyksen tuho-

amien alueiden jälleenrakentamista. Näillä näkymin Japanin 

jälleenrakennus, joka voi vaikuttaa myönteisesti suomalaisten 

sahojen ja puusepänteollisuuden vientimarkkinoihin, ajoittuu 

usealle vuodelle. Mitään suurta kysyntäpiikkiä ensi vuodelle ei 

ole odotettavissa.

Kehittyvien maiden kasvu hidastuu vähän

Kehittyvien maiden painoarvo maailmantaloudessa kasvaa 

koko ajan. Kansainvälisen valuuttarahaston (ostovoimakorjat-

tujen) laskelmien mukaan niistä suurimman eli Kiinan brutto-

kansantuote oli viime vuonna jo lähes 14 prosenttia koko maa-

ilmantaloudesta, samaa luokkaa kuin Yhdysvaltain yksityinen 

Taulukko 1. Kansainvälinen talous.

Kokonaistuotannon määrän kasvu (%) 2010 2011e 2012e

Yhdysvallat �,0 1,4 1,�

Eur-17 1,8 1,6 1,2

Saksa �,6 2,4 1,�

Ranska 1,� 1,6 1,�

Italia 1,� 0,9 0,8

EU27 1,9 1,7 1,�

Ruotsi �,7 4,6 2,�

Iso-Britannia 1,4 1,0 1,0

Japani 4,0 -0,� 2,0

Venäjä 4,0 4,0 �,�

Kiina 10,� 9,0 8,�

Lähde: BEA, BOFIT, Eurostat, Palkansaajien tutkimuslaitos.

Lähde: ISM, University of Michigan.

Kuvio 2. USA:n talouden indikaattoreita 1990:01–2011:07.
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kulutus tai koko euroalueen kokonaistuotanto. Bruttokansan-

tuotteella mitattuna Kiina ja Intia ovat yhteen laskien jo yhtä 

suuria kuin Yhdysvallat tai koko EU. Kun suurimpien kehittyvi-

en maiden BRIC-ryhmään luetaan vielä Brasilia ja Venäjä, niiden 

osuus koko maailmantaloudesta nousee jo neljännekseen. Nä-

mä maat aikaansaavat yli puolet koko maailmantalouden kas-

vusta. Toisaalta ne kaikki kamppailevat nyt korkeaa inflaatiota 

vastaan, mikä on omiaan hidastamaan niiden kasvua.

Kiinan ja Intian kasvu jatkuu nopeana

Nopeasti kasvavan Kiinan kasvua horjuttavat talouden sisäi-

set epätasapainot. Inflaatiovauhti oli viimeisimmän tiedon mu-

kaan 6,� prosenttia. Korkeaan inflaatioon liittyy palkkojen tätä-

kin huomattavasti nopeampi nousu. Viime aikoina tätä sisäistä 

revalvaatiota on pyritty hillitsemään kiristämällä rahapolitiik-

kaa ja antamalla maan valuutan vahvistua aiempaa hieman 

vauhdikkaammin. Tämä on omiaan supistamaan Kiinan vien-

tiä, mutta koko globaalitalouden tasapainoa tämä kehityspiirre 

kuitenkin tukee. Palkkojen tuntuvan nousun myötä yksityisen 

kulutuksen kasvu on voimistunut Kiinassa. Hallituksen tavoit-

teena on nostaa yksityisten kulutuksen BKT-osuutta peräti 10 

prosenttiyksiköllä lähivuosina, mikä merkitsisi jyrkkää suun-

nanmuutosta maan viimeaikaiseen kasvustrategiaan, jossa in-

vestointiaste ehti nousta peräti 46 prosenttiin. Nimellispalkko-

jen noususta huolimatta Kiinan vienti on edelleen ollut hyvässä 

vauhdissa. Talouskasvu on kuitenkin hidastunut alkuvuodesta 

selvästi viime vuoden 10,� prosentista, ja tämän trendin olete-

taan jatkuvan niin, että kuluvana vuonna maan kokonaistuo-

tanto kasvaa 9 prosenttia ja ensi vuonna 8,� prosenttia.

Intian korkea, yli 9 prosentin inflaatio, on johtanut rahapoli-

tiikan kiristämiseen, joten maan talouskasvu jää hieman aiem-

min odotettua heikommaksi. Palkkojen ja yksityisen kulutuk-

sen kasvu hidastuu, mutta toisaalta teollisuustuotannon kasvu 

on viime aikoina kiihtynyt selvästi. Intian vienti onkin vähitellen 

monipuolistumassa teollisuustuotteisiin. Talouskasvu pysyy tä-

nä ja ensi vuonna voimakkaana, 8 prosentin tasolla.

Venäjän kasvu on jäämässä odotettua hitaammaksi

Venäjän talouskasvu on alkuvuonna ollut yllättävän hidas-

ta. Vuoden toisella neljänneksellä se vajosi jo �,4 prosenttiin. 

Taustalla oli viennin kasvun hyytyminen, kun samalla tuonnin 

kasvu kiihtyi yli 20 prosenttiin. Toisaalta vaikka kotitalouksien 

reaalitulot ovat kärsineet korkeasta inflaatiosta, on yksityisen 

kulutuksen kasvu jatkunut. Öljyn hinnan nousun tuomat lisä-

tulot eivät ole entiseen tapaan kanavoituneet kotimaisen tuo-

tannon kasvuun. Loppuvuodesta sen odotetaan elpyvän jon-

kin verran. Koko vuonna päästään 4 prosentin kasvuun, mutta 

kansainvälisen talouden heikkeneminen hidastaa sitä jälleen 

hieman ensi vuonna.

Brasilian talouden eri mittarit ovat melko hyvällä mallilla, jos-

kin sekin joutuu kamppailemaan inflaatiota vastaan. Pääomien 

tuonti on johtanut rahan tarjonnan vahvaan kasvuun ja valuu-

tan vahvistumiseen. Vaihtotaseen alijäämä on kasvanut mutta 

melko maltillisesti. Julkinen ja ulkomainen velkaantuminen ei-

vät ole huolestuttavilla tasoilla. Finanssipolitiikkaa on kiristet-

ty niin, ettei se elvytä enää. Maan talouskasvu hidastuu �,0–�,� 

prosentin tasolle.

Suomen viennin kasvu hidastuu merkittävästi ensi 
vuonna 

Viime vuonna tavaroiden ja palvelusten vienti kasvoi lopulta 8,6 

prosenttia, kun maaliskuisessa vuosiennakossa viennin kasvu oli 

arvioitu vain �,1 prosentiksi. Erityisesti palveluiden vientiä tar-

kistettiin roimasti ylöspäin. Tänä vuonna koko viennin volyymi 

kasvaa runsaat 6 prosenttia ja tuonti tätä jonkin verran hitaam-

min. Tämän vuoden vientiä voimistaa uudelleen elpyvä palvelui-

den vienti ja sitä taas hillitsee prosessiteollisuuden tavaraviennin 

markkinoiden heikentyminen loppuvuodesta. Hyvän tilauskan-

tansa ansiota kone- ja laiteteollisuuden vienti on vahvaa vielä 

ensi vuoden puolellakin. Tästä huolimatta vienti voi jopa supis-

Käyvin hinnoin 2010 2010 2011e 2012e

Mrd. € Määrän muutos (%)

Bruttokansantuote 180,� �,6 �,6 2,1

Tuonti 70,� 7,4 �,7 2,6

Kokonaistarjonta 2�0,6 4,7 4,2 2,2

Vienti 72,6 8,6 6,4 �,6

Kulutus 142,8 2,1 1,8 1,4

– yksityinen 98,� 2,7 2,2 1,8

– julkinen 44,� 0,6 0,8 0,�

Investoinnit ��,9 2,8 8,2 1,9

– yksityiset 29,� �,9 8,� 2,2

– julkiset 4,6 -�,8 6,4 0,0

Varastojen muutos  
(ml. tilastollinen ero)1

1,� 1,2 0,2 0,2

Kokonaiskysyntä 2�0,6 4,7 4,2 2,2

Taulukko 2. Kysynnän ja tarjonnan tase.

1 Määrän muutos on prosenttiyksikköä BKT:hen.
Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos.
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tua väliaikaisesti ensi vuoden alkukuukausina. Ensi vuoden aika-

na se kuitenkin piristyy niin, että se kasvaa lopulta �,6 prosenttia. 

Tuonnin kasvu jää ensi vuonna viennin kasvua prosenttiyksikön 

hitaammaksi. Tuontihinnat nousevat vielä tänä vuonna vienti-

hintoja nopeammin, mutta ensi vuonna vaihtosuhde vahvistuu 

pitkästä aikaa, kun maailmantalouden kasvun hidastuminen 

painaa öljyn ja muiden raaka-aineiden hintoja alaspäin. 

Liike-elämän palvelut tukevat talouskasvua tänä ja ensi 
vuonna 

Eri toimialoista teollisuus kasvaa tänä vuonna runsaat � pro-

senttia ja ensi vuonna vajaat kolme prosenttia. Alkutuotannon 

ja kaivostoiminnan lisäksi liike-elämän palvelut kasvavat tänä 

vuonna BKT:ta selvästi nopeammin. Myös ensi vuonna liike-

elämän palvelut, jotka suuntautuvat osittain vientiin, tukevat 

talouskasvua. Rakentamisen kasvu hidastuu ensi vuonna � pro-

senttiin tämän vuoden 6 prosentista. Kaupassa ja kuljetuksis-

sa hidastuminen on tätä selvästi maltillisempaa. Sekä tänä että 

ensi vuonna peruspalvelut kasvavat hitaasti, 1,0–1,� prosenttia, 

heijastaen julkisen talouden hidasta kasvua.

 Investoinnit kasvavat, mutta hidastuvaan tahtiin

Investointien kokonaismäärä kasvoi viime vuonna hieman ver-

rattuna vuoden 2009 hyvin alhaiseen tasoon. Kuluvan vuoden 

ensimmäisellä neljänneksellä investointien kasvu jatkui voi-

makkaana. Hiipuva suhdanne tulee kuitenkin näkymään myös 

ensi vuoden investoinneissa.

Asuntorakentaminen lähti vuoden 2010 aikana jyrkkään nou-

suun; erityisesti vuoden toisesta neljänneksestä lähtien kasvu 

edellisvuoden tasoon verrattuna oli vahvaa. Ennustamme, että 

asuinrakentamisen kasvu hidastuu tänä vuonna, mutta koko vuo-

den kasvuvauhti on vielä 10 prosenttia. Ensi vuonna asuinraken-

tamisen taso säilyy ennallaan. Muu talonrakentaminen on lähte-

nyt rivakkaan nousuun hieman myöhemmin eli viime vuoden 

viimeisellä ja tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Ennus-

tamme kasvuvauhdin olevan tänä vuonna kokonaisuudessaan 9 

prosenttia. Muun talonrakentamisen nousuvauhtikin hidastuu 

jonkin verran heikompien talousnäkymien myötä: ennustamme 

� prosentin kasvua ensi vuonna. Sitä vastoin maa- ja vesiraken-

nuksessa muutokset ovat suhteellisen vähäisiä. Ensi vuonna näh-

dään kuitenkin lievää kasvua mm. väylähankkeiden ansiosta. 

Kone- ja laiteinvestoinnit laskivat viime vuonna 6,9 prosent-

tia. Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ne nousivat 

6,� prosenttia viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen ver-

rattuna. Myös uusien moottoriajoneuvojen rekisteröintien ke-

hitys alkuvuoden aikana viittaa voimakkaaseen nousuun tänä 

vuonna. Ennustamme, että kone- ja laiteinvestoinnit kasvavat 

tänä vuonna 9,6 prosenttia. Hiipuvista talousnäkymistä huoli-

matta kone- ja laiteinvestoinnit jatkavat ensi vuonnakin kas-

vua, joskin selvästi hidastuvaan tahtiin. Ennustamme niille �,6 

prosentin kasvua vuonna 2012.

Kaiken kaikkiaan yksityisten investointien määrä kasvaa tänä 

vuonna 8,� prosenttia ja ensi vuonna 2,2 prosenttia. Julkiset in-

vestoinnit kasvavat tänä vuonna 6,4 prosenttia lähinnä kunti-

en investointien ansiosta, mutta ensi vuonna ne säilyvät muut-

tumattomina.

Työllisyyden kasvu hidastuu

Työllisyyden taantuma taittui viime vuoden aikana. Kuluvan 

vuoden aikana työllisyys on lisääntynyt joka kuukausi lukuun 

ottamatta maaliskuuta, ja heinäkuussa työllisten määrän kasvu 

oli 1,1 prosenttia.  Hidastuvasta talouskasvusta johtuen loppu-

vuonna ja ensi vuonna työllisyyden kasvu kuitenkin takkuaa. 

Ennustamme, että koko vuoden 2011 aikana työllisyys kasvaa 

keskimäärin 0,9 prosentin vauhtia. Vuonna 2012 kasvu jatkuu, 

mutta vielä hitaampana eli keskimäärin 0,� prosentin suurui-

sena. Työpaikkojen määrällä mitattuna kasvu on tänä vuonna 

22 000 työpaikkaa ja ensi vuonna 12 000 työpaikkaa.

Taantuman aikana tyypillisesti väestön työvoimaosuus laskee, 

koska vaille työtä jääneitä poistuu työvoimasta aktiivisen työn-

Lähde: Eurostat. * Kuvio päivitetty 6.9.2011.

Kuvio �. Teollisuuden luottamus ja teollisuustuotanto Suomessa 
199�:01–2011:08.*

40

60

80

100

120

140

199�:01 1996:01 1999:01 2002:01 200�:01 2008:01 2011:01

200�=100

-40

-20

0

20

40

Teollisuustuotanto (vas. ast.)
Teollisuuden luottamus (oik. ast.)

Saldoluku



10 TALOUS &  YHTEISKUNTA � l2011

Talousennuste 2011−2012

haun loppuessa. Myös Suomen väestön ikärakenteen vanhene-

minen myötävaikuttaa työvoimaosuuden pienenemiseen. Työ-

tilanteen parantuessa työvoimaosuus yleensä jälleen kasvaa. 

Työttömyyden kasvaessa 2009 ja 2010 myös työvoimaosuus 

taantui. Työllisyyden kasvun alkamisesta huolimatta kovin voi-

makasta työvoimaosuuden nousua ei kuitenkaan ole vielä ha-

vaittu, osin myös ikärakenteen muutoksesta johtuen. Erityisesti 

naisten työvoimaosuus laski vielä tämän vuoden alkupuolella-

kin: keskimääräinen muutos vuoden takaisiin lukuihin verrattu-

na tammi-heinäkuussa oli 0,4 prosenttiyksikön lasku. Työvoima-

osuus pysyy tänä vuonna keskimäärin muuttumattomana viime 

vuoteen verrattuna ja kasvaa ensi vuonna 0,1 prosenttiyksikköä. 

Työllisyyden ja työvoiman määrän muutosten yhteisvaiku-

tuksesta työttömien määrä laskee tänä vuonna 10 000 henki-

löllä viime vuoden keskitasosta ja pysyy ensi vuonna likimain 

ennallaan. Työttömyysaste on sekä tänä että ensi vuonna kes-

kimäärin 8 prosenttia.

Työn määrän sopeutuminen taloudessa tapahtuu paitsi 

työllisyyden muutoksien myös työtuntien kautta. Tyypillises-

ti työtunnit sopeutuvat talouden käänteissä aluksi työllisyyttä 

enemmän, ja tuotannon kääntyessä taas kasvuun ne myös al-

kavat nousta ennen työllisyyslukuja, koska tunteja on helpom-

paa sopeuttaa kuin työllisten määrää. Tämä havaittiin esimer-

kiksi viime vuonna, jolloin tunnit kasvoivat, vaikka työllisyys 

vielä keskimäärin laski. Noususuhdanteen jatkuessa kehitys oli-

si ennen pitkää kääntynyt lievästi päinvastaiseksi eli työllisyys 

olisi kasvanut hieman enemmän kuin työtunnit. Talouskasvun 

hiipuessa kuitenkin työllisyyden kasvu hidastuu, kun yritykset 

ovat varovaisempia rekrytoinneissa. Työtuntien kasvua taas vä-

hentävät myös lomautukset ja ylitöiden väheneminen. Sekä tä-

nä että ensi vuonna työtunnit kasvavat samaa tahtia työllisyy-

den kanssa eli 0,9 ja 0,� prosenttia.

Talouden kasvu ja taantuminen tapahtuvat osittain myös 

tuottavuuden kasvun kautta. Työn tuottavuus kääntyi kasvuun 

vuonna 2010 kahden vuoden taantumisen jälkeen. BKT:n �,6 

prosentin kasvu ja työtuntien 0,9 prosentin kasvu tänä vuonna 

merkitsevät 2,� prosentin tuottavuuden kasvua työtuntia koh-

den. Vuonna 2012 tuottavuus kasvaa vastaavasti 1,6 prosenttia 

työntuntia kohden.

Inflaatio alkaa hidastua

Suomen kuluttajahinnat kohoavat ennustejaksolla edelleen 

selvästi nopeammin kuin keskimäärin euroalueella. Maailman 

talouskasvun hidastuminen jarruttaa kuitenkin öljyn ja muiden 

raaka-aineiden hintojen nousua, mikä hidastaa myös kotimais-

ta inflaatiota jo tänä vuonna niin, että se on tänä vuonna kes-

kimäärin �,� prosenttia. Ensi vuonna hintojen lasku raaka-ai-

nemarkkinoilla ja asumiskustannusten nousun pysähtyminen 

hidastavat kotimaista inflaatiota. Tämän vastapainoksi kuiten-

kin välilliset verot (mm. polttoaine-, alkoholi-, tupakka-, makeis- 

ja ajoneuvoverot) nousevat, mikä vaikuttaa inflaatioon yli puoli 

prosenttiyksikköä. Kaiken kaikkiaan inflaatio kuitenkin hidas-

tuu ensi vuonna keskimäärin 2,6 prosentin tasolle. 

Palkat nousevat hintoja hitaammin kuluvana vuonna

Vuonna 2010 palkat nousivat hitaammin kuin aiemmin 2000-lu-

vulla, ja myös kuluvana vuonna ansiotason nousu jatkuu maltil-

lisena, sillä nimellisansioiden arvioidaan nousevan 2,9 prosent-

tia. Työmarkkinoiden sopimusneuvottelut on käyty liittotasolla 

ja palkankorotuksista on sovittu vuoden ajaksi. Sopimusjaksot 

vaihtelevat aloittain, ja myös niiden rakenne vaihtelee. Suurim-

paan osaan on sisältynyt yritys- tai työpaikkakohtainen paikal-

2010 2011e 2012e

Työttömyysaste (%) 8,4 8,0 8,0

Työttömät (1 000) 224 214 21�

Työlliset (1 000) 2 447 2 469 2 481

Työllisyysaste (%) 67,8 68,� 69,0

Inflaatio, kuluttajahintaindeksi (%) 1,2 �,� 2,6

Ansiotaso, ansiotasoindeksi (%) 2,6 2,9 �,1

Kotitalouksien käytettävissä olevat reaali-
tulot (%)

2,2 1,4 1,2

Vaihtotaseen ylijäämä (mrd. €) �,4 �,1 4,7

Kauppataseen ylijäämä (mrd. €) 2,8 1,8 �,2

Valtiontalouden rahoitusylijäämä

mrd. € -9,4 -6,6 -�,4

% BKT:sta -�,2 -�,� -2,7

Julkisyhteisöjen rahoitusylijäämä

mrd. € -4,6 -1,0 0,�

% BKT:sta -2,� -0,� 0,2

Velkaantumisaste (Emu-velka)

% BKT:sta 48,4 49,2 49,2

Veroaste, % 42,1 4�,4 4�,�

Lyhyet korot (� kk:n euribor) 0,8 1,4 1,4

Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v.) �,0 �,0 2,6

Taulukko �. Ennusteen keskeisiä lukuja.

Lähde: Suomen Pankki, Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos.
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linen erä. Tyypillinen palkankorotusmalli piti alkuvuonna si-

sällään noin puolentoista prosentin yleiskorotuksen ja vajaan 

prosentin paikallisen erän. Liukuman ja rakennetekijöiden an-

siotasoa korottava vaikutus on tänä vuonna hieman suurempi 

kuin viime vuonna. Pienet palkankorotukset ovat merkinneet 

sitä, että yksikkötyökustannuksilla mitattu Suomen hintakilpai-

lukyky paranee euroalueella.  

Vuoden aikana kiihtynyt inflaatio on syönyt ostovoimaa ja re-

aaliansiot laskevat liki puoli prosenttia tänä vuonna. Heikko to-

teutunut reaaliansiokehitys kasvattaa palkankorotuspaineita ja 

pyrkimyksiä vahvistaa palkansaajien tulevaa ostovoimaa ja ku-

lutusmahdollisuuksia. Liittotasolla solmittavien palkkasopimus-

ten tilanteessa yhden alan sopima palkankorotusten taso hei-

jastuu myöhemmin neuvottelevien alojen palkkavaatimuksiin. 

Ennusteen mukaan ensi vuonna ansiot nousevat hieman yli 

kolme prosenttia ja reaaliansiot kasvavat maltillisesti. Lähtökohta-

na on oletus, jonka mukaan työmarkkinoilla pystytään vahvista-

maan palkkakoordinaatiota. Käytännössä toteutuvaan palkka- ja 

hintakehitykseen vaikuttaa joka tapauksessa se, millaiseksi tuleva 

palkankorotuslinja muodostuu epävarmassa taloustilanteessa.

Kotitalouksien ostovoiman kasvu hidastuu 

Palkkasumma kasvaa kuluvana vuonna viime vuotta vahvem-

min eli �,2 prosenttia. Kasvun vauhdittumisen taustalla on hi-

venen edellisvuotta ripeämpi ansioiden nousu ja tehtyjen työ-

tuntien lisääntyminen. Omaisuus- ja yrittäjätulojen arvioidaan 

kasvavan hiukan palkkasummaa nopeammin. Tulonsiirtoihin 

tänä vuonna tehdyt indeksikorotukset heijastivat viime vuo-

den matalaa inflaatiota, ja sosiaaliturvaetuudet kasvavatkin 

palkkasummaa jonkin verran hitaammin. Ansiotuloverotuksen 

muutosten vaikutus kotitalouksien ostovoimaan jää vähäiseksi. 

Keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousi, mutta valtion tu-

loverotukseen tehdyt muutokset vaikuttavat toiseen suuntaan. 

Kotitalouksien nimelliset käytettävissä olevat tulot lisäänty-

vät 4,4 prosenttia. Inflaation kiihtyminen merkitsee kuitenkin 

kotitalouksien yhteenlasketun reaalisen ostovoiman kasvun 

jäämistä 1,4 prosenttiin eli hitaammaksi kuin viime vuonna. Re-

aaliansioiden lasku johtaa siihen, että palkansaajaa kohden las-

ketut reaaliset käytettävissä olevat tulot pienenevät noin puo-

li prosenttia.  

Palkkasumman kasvu hidastuu ensi vuonna hieman työtun-

tien lisääntyessä vähemmän kuin kuluvana vuonna. Kotitalouk-

sien saamien tulonsiirtojen kasvuvauhti sen sijaan hieman kiih-

tyy, sillä kuluvan vuoden vauhdikas inflaatio merkitsee liki neljän 

prosentin indeksitarkistuksia ensi vuodelle. Tuloverotuksen ja 

sosiaalivakuutusmaksujen muutosten arvioidaan vaikuttavan 

vain vähän ostovoimakehitykseen, sillä vastakkaissuuntaiset te-

kijät pitkälle kumoavat toistensa vaikutukset. Näillä oletuksilla 

käytettävissä olevien tulojen arvioidaan lisääntyvän ensi vuon-

na 4,� prosenttia eli liki prosenttiyksikön hitaammin kuin tänä 

vuonna. Reaalisen ostovoiman kasvu jää 1,2 prosenttiin inflaa-

tion hidastumisesta huolimatta. Tähän liittyen palkkojen osuus 

yritysten arvonlisäyksestä supistuu sekä tänä että ensi vuonna.

Vaatimaton ostovoimakehitys hillitsee kulutushaluja 

Yksityinen kulutus ei ole vielä saavuttanut taantumaa edeltä-

nyttä tasoaan. Viime vuoden keväällä yksityinen kulutus alkoi 

jo kasvaa ripeästi, mutta kuluvan vuoden ensimmäisellä neljän-

neksellä kasvu hidastui selvästi. Viime vuonna erityisesti kesto-

kulutus- ja puolikestävien kulutustavaroiden hankinnat lisään-

tyivät vahvasti. Rahaa käytettiin entistä enemmän esimerkiksi 

kulkuvälineiden hankintaan, sisustukseen ja kodinhoitoon. Ma-

talana pysynyt korkotaso on omalta osaltaan tukenut yksityistä 

kulutusta, kun velanhoitomenot ovat pysyneet kohtuullisina. 

Kotitalouksilla on purkautumattomia kulutushaluja, mutta 

peräkkäisten vuosien suhteellisen vaatimaton ostovoiman ke-

hitys hidastaa niiden toteuttamista. Huonot talousuutiset kan-

sainvälisen talouden kasvaneesta epävarmuudesta ja euro-

alueen velkakriisistä ovat lisäksi alkaneet nakertaa kuluttajien 

luottamusta kuluvan vuoden aikana. Luottamus oman talou-

den kehitykseen ei tosin ole horjunut samassa mitassa kuin ko-

ko maan talouskehitykseen suhteen. 

Lähde: Eurostat. * Kuvio päivitetty 6.9.2011.

Kuvio 4. Kuluttajaluottamus ja vähittäiskaupan myynti Suomessa 
1996:01–2011:08.*
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Yksityisen kulutuksen kasvuksi ennustetaan tänä vuonna 2,2 

prosenttia ja ensi vuonna 1,8 prosenttia, ja se on siis jonkin ver-

ran rivakampaa kuin kotitalouksien ostovoiman kehitys. Sääs-

tämisaste laskee kumpanakin vuonna, yhteensä noin puolitois-

ta prosenttiyksikköä.

Välillinen verotus kiristyy parantaen valtion 
rahoitusasemaa

Talouskasvu ja välillisten verojen korotukset lisäävät valtion ve-

rotuloja tänä vuonna. Yleisen alv-kannan korotus ja toisaalta ra-

vintola-alan arvonlisäveron alennus viime vuoden heinäkuussa 

sekä rakennusalalla huhtikuussa voimaan astunut käänteinen ar-

vonlisävero lisäävät valtion verotuloja nettomääräisesti noin ��0 

miljoonalla eurolla tänä vuonna. Välillisten verojen kertymään 

vaikuttavat myös energiaverojen kiristykset, jotka kasvattavat 

valtion verotuloja arviolta 7�0 miljoonalla eurolla. Lisäksi jäteve-

ron korottaminen ja sen veropohjan laajentaminen sekä makeis-

ten, jäätelön ja virvoitusjuomien verokorotukset lisäävät valtion 

verotuloja 120 miljoonaa euroa. Kaiken kaikkiaan valtion saamat 

välilliset verotulot kasvavatkin 12 prosenttia tänä vuonna.

Ensi vuonna välillisiä veroja korotetaan edelleen. Arvonlisä-

veropohjan laajentaminen lehtitilauksiin sekä valmiste-, auto- 

ja ajoneuvoverojen korotukset tuovat valtiolle noin 6�0 mil-

joonaa euroa lisätuloja ensi vuonna. Valmisteverot kiristyvät 

tupakan, alkoholin, makeisten, jäätelön, virvoitusjuomien, polt-

tonesteiden sekä arpajaisten osalta. Näistä eniten valtion kas-

saan tuovat alkoholin ja polttonesteiden verokorotukset. Ki-

ristykset yhdessä veropohjan laajenemisen kanssa lisäävät 

valtion välillisten verojen kertymää yhteensä 7 prosenttia en-

si vuonna.

Välittömiä veroja kerätään tänä vuonna selvästi viime vuot-

ta enemmän palkkasumman noustessa yli � prosentin vauhtia. 

Välittömiä verotuloja kasvattavat myös yhteisöverotulot, joihin 

ennustetaan selvää kasvua yritysten tulosten parantuessa tänä 

vuonna. Isot kasvuprosentit selittyvät osaltaan matalalla ver-

tailutasolla yhteisöverotulojen palautuessa edelleen vuoden 

2009 suuren pudotuksen jäljiltä. Pääomatuloista saadut vero-

tulot nousevat, vaikka viime aikojen markkinaturbulenssi vai-

kuttaa niihin negatiivisesti. Kaiken kaikkiaan valtion saamat vä-

littömät verotulot kasvavat yli 10 prosenttia tänä vuonna. 

Ensi vuoden palkkatulojen verotukseen ehdotetaan tarkis-

tusta 2,� prosentin ansiotason nousun osalta. Muuten palk-

kojen veroperusteet säilyvät valtion verotuksessa ennallaan. 

Työtunnit ja ansiotason nousu lisäävät valtion välittömiä ve-

rotuloja edelleen, vaikka kasvuvauhti hiipuu kuluvan vuoden 

kehityksestä. Pääomatulojen verotuksen kahden prosenttiyk-

sikön nousu, veron porrastus �0 000 euroa ylittävältä osalta ja 

listaamattomien yritysten osinkoverotuksen kiristyminen lisää-

vät valtion välittömiä verotuloja yli 200 miljoonalla eurolla ensi 

vuonna. Yhteisöverokannan alentaminen yhdellä prosenttiyk-

siköllä taas supistaa valtion verotuloja 1�0 miljoona euroa en-

si vuonna. Kuntien yhteisöverotulo-osuuden supistaminen en-

si vuonna vaikuttaa toisaalta päinvastaiseen suuntaan. Niinpä 

valtion yhteisöverotulojen ennustetaan kasvavan ensi vuonna 

samaa vauhtia muiden välittömien verotulojen kanssa, yhteen-

sä � prosenttia kuluvan vuoden tasoon nähden.

Valtionosuudet kunnille kasvavat tänä vuonna noin 4 prosent-

tia. Ensi vuonna kasvua on arviolta 6 prosenttia leikkauksista 

huolimatta. Kokonaisuudessa kasvaneet verotulot ja kulutusme-

nojen hidas kasvu vahvistavat valtion rahoitusasemaa. Valtion 

alijäämän arvioidaan supistuvan viime vuoden 9,4 miljardista 

eurosta 6,6 miljardiin tänä vuonna ja �,4 miljardiin ensi vuonna.

Kuntien verotuotto kasvaa

Palkkasumman selvä kasvu ja kunnallisveroprosentin nou-

su keskimäärin 0,2 prosenttiyksiköllä lisäävät kunnallisveron 

tuottoa tuntuvasti tänä vuonna. Kun vielä yhteisöverotuloihin 

odotetaan huomattavaa kasvua, kasvavat kuntien saamat vä-

littömät verotulot yhteensä 6,7 prosenttia tänä vuonna. Ensi 

vuonna kuntien saamien välittömien verotulojen kasvu jatkuu, 

joskin hieman kuluvaa vuotta hitaampana. Tähän vaikuttavat 

palkkasumman kasvun hidastuminen ja kuntien saaman yhtei-

söverotulo-osuuden supistuminen viidellä prosenttiyksiköllä. 

Kuntien rahoitusasemaa heikentää valtion suunnittelema 6�1 

miljoonan leikkaus valtionosuuksiin ensi vuonna. Tähän kunnat 

tuskin jättävät reagoimatta - niinpä kunnallisveroprosentin en-

nustetaan nousevan keskimäärin 0,2 prosenttiyksikköä myös 

ensi vuonna. Kaiken kaikkiaan kuntien saamien välittömien ve-

rotulojen ennustetaan kasvavan �,9 prosenttia ensi vuonna.

Sosiaalitupo nostaa työeläkeyhtiöiden maksutuloa

Työeläkelaitosten ja sosiaaliturvarahastojen saamat sosiaalitur-

vamaksut kasvavat tänä vuonna nimellisesti runsaat 7 prosent-

tia ja ensi vuonna lähes � prosenttia. Vuonna 2011 näitä maksuja 

nostavat erityisesti palkkasumman reipas kasvu sekä työelä-

ke- ja työttömyysvakuutusmaksujen korotukset. Vuonna 2012 

palkkasumman kasvun hidastuminen alentaa työeläkelaitosten 

ja sosiaaliturvarahastojen tulopuolen kasvua. Toisaalta työttö-
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sen perusteella, että julkiset kulutusmenot kasvavat ensi vuon-

na reaalisesti vain 0,� prosenttia, Suomen finanssipolitiikka on 

yhtä kireää kuin euroalueella keskimäärin ja selvästi kireämpää 

kuin se on euroalueen luottokelpoisimmissa maissa kuten Sak-

sassa. 

Uuden hallituksen käsittelyssä olevan budjettiehdotuksen 

ongelmana voidaan pitää sitä, ettei siinä ole otettu huomi-

oon Suomen mahdollisuutta jopa tinkiä menoleikkausten so-

vitusta etupainoisuudesta ja painottaa näin työllisyyden edis-

tämistä tilanteessa, jossa talousnäkymät ovat synkemmät kuin 

mitä touko-kesäkuussa arvioitiin. Menoleikkausten jaksottami-

nen osin myöhemmäksi on mahdollista, koska talousnäkymien 

heikentyminen on aiheutunut Suomen ulkopuolisista tekijöis-

tä, joiden luonnetta voidaan ainakin vielä pitää väliaikaisena. 

On syytä olettaa, että hallituskauden loppupuolella globaali ta-

loustilanne on nykyistä huomattavasti parempi. Arvioimme, et-

tä kehittyneissäkin maissa edellytykset kotimaisen yksityisen 

kysynnän vahvistumiseksi lopulta kypsyvät normaalin suhdan-

nesyklin mukaisesti, vaikka finanssipolitiikka ei sitä aktiivises-

ti tukisi. 

Hallituksen budjettiesitykseen sisältyy myös painotuksia, jot-

ka osoittavat, että usein lyhytnäköinen lobbaus, joka nykyisin 

kohdistuu nimenomaan verojen alentamiseen, on onnistunut 

osittain. Arviomme mukaan Suomen veroaste ei juuri muu-

tu tai jopa alenee hitusen ensi vuonna, kun taas julkisten me-

nojen suhde BKT:hen supistuu tuntuvasti. Se, että esimerkiksi 

korkeakouluille sekä T&K:n tukemiseen suunnatut määrärahat 

supistuvat, osoittaa, ettei tähtäin ole tarpeeksi painokkaas-

ti talouskasvun ja työllisyyden tukemisessa myös pitemmäl-

lä aikavälillä. Tämä ongelma, jossa laiminlyödään investointeja 

inhimilliseen pääomaan ja infrastruktuuriinkin, on toki vielä va-

kavampi EU-maissa keskimäärin ja Yhdysvalloissa.

Taulukossa 4 on esitetty Palkansaajien tutkimuslaitoksen 

EMMA-mallin ennusteita, jotka pääpiirteissään tukevat koko-

naistaloudellista ennustettamme. Erityisesti ensi vuoden en-

nusteessa käytetään hyväksi makromallin antamia lukuja. 

myysturvan peruspäivärahan ja työmarkkinatuen korotukset 

sekä edellisen vuoden palkkojen ja kuluttajahintojen rivakasta 

kasvusta johtuva eläkkeiden indeksikorotus lisäävät tuntuvasti 

työeläkelaitosten menoja. Niinpä eläkkeistä ja muista etuuksista 

johtuvat menot kasvavat nopeammin kuin maksutulo.

Veroaste kasvuun, menoaste laskuun

Veroaste nousee tänä vuonna yli prosenttiyksikön verran vä-

lillisen verotuksen kiristymisen ja sosiaaliturvamaksujen koro-

tusten seurauksena. Ensi vuonna veroaste säilyy jotakuinkin tä-

män vuoden tasolla siitäkin huolimatta, että välillinen verotus 

kiristyy edelleen. Veroasteeseen vaikuttaakin laskevasti yritys-

veroasteen aleneminen. Ensi vuoden veroasteen ennustetaan 

olevan 4�,� prosenttia BKT:sta. Toisaalta julkisten menojen 

BKT-osuus laskee ��,� prosentista �4,0 prosenttiin tänä vuon-

na ja �2,9 prosenttiin ensi vuonna. Tämä kaikki on seurasta sii-

tä, että finanssipolitiikan kiristys perustuu pitkälti menojen kas-

vun hillintään.

 Julkisen talouden rahoitusasema kohenee tänä vuonna, ja 

sen alijäämä tulee olemaan enää 0,� prosenttia BKT:sta. Val-

tiontalouden alijäämä on tänä vuonna edelleen �,� prosent-

tia BKT:sta, mutta se supistuu merkittävästi viime vuoteen näh-

den. Valtion alijäämän supistuminen jatkuu myös ensi vuonna, 

minkä seurauksena koko julkinen talous kääntyy lievästi ylijää-

mäiseksi. Huomion arvoista on myös se, että kuntien rahoitus-

asema paranee ja on ensi vuonna jo lähellä nollatulosta. 

Hallitus vältti äkkijarrutuksen

Uuden hallituksen hahmottumassa olevassa finanssipolitiikas-

sa hyvänä voidaan pitää pitäytymistä hallitusohjelmassa siltä 

osin, ettei talousnäkymien synkentymiseen ole reagoitu uusil-

la säästöillä, jotka nykyoloissa voisivat heikentää tuntuvastikin 

talouden ilmapiiriä ja heikentää työllisyyttä. Myös perusturvan 

lisäämistä, jolla kohennetaan heikoimmassa asemassa olevien 

asemaa, voidaan pitää myönteisenä. Myös lisämäärärahat ali-

investoituihin liikenneverkkoihin ovat oikeansuuntaisia.  

Valtiovarainministeriön tuore budjettiehdotus noudattaa 

melko tarkasti keväällä sovittua hallitusohjelmaa etupainoisi-

ne menoleikkauksineen ja veronkorotuksineen. Näillä näky-

min valtion budjettitalouden reaalimenot pysyvät ensi vuon-

na tämänvuotisella tasolla. Kuntienkin kulutusmenojen kasvu 

pysyy ensi vuonna tämänvuotisella tasolla, vaikka valtion leik-

kaa aiemmin suunnitellusta tulonsiirtojaan kunnille. Toisaalta 

2011 (%) 2012 (%)

Yksityinen kulutus +2,� +1,7

Yksityiset investoinnit +�,� +1,0

Vienti +6,4 +4,�

Tuonti +�,� +�,1

BKT +�,6 +2,1

Taulukko 4. EMMA-mallin ennusteet1 vuosille 2011 ja 2012.

1 Perustuu PT:n kansainvälisen talouden ennusteeseen ja pitää sisällään 
PT:n julkisen talouden kehitysarvion.
Lähde: Palkansaajien tutkimuslaitos.
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Kansainvälinen luottokriisi ja Suomi

Vuosien 2008–2009 taantumassa heikentyivät euroalueen jo en-

nestään velkaantuneiden ja alijäämäisten maiden, kuten Kreikan 

ja Portugalin, ja kiinteistömarkkinoiden osalta ylikuumentuneen 

Irlannin julkinen talous jyrkästi. Tämä loi perustan Euroopan vel-

kakriisille. Tyypillistä kriisimaille on niiden pienuus, kuuluminen 

suurempaan valuutta-alueeseen ja se, että potentiaali talouden 

kasvuun nähdään vähäiseksi tai ainakin riittämättömäksi. Kun ke-

hittyneiden maiden kokonaistuotannon kasvuvauhti alkoi hidas-

tua kesällä 2011, rauhattomuus pääomamarkkinoilla alkoi syven-

tyä. Tuolloin myös Italian ja Espanjan valtioiden kykyä selviytyä 

veloistaan alettiin epäillä. Epäluottamus euroaluetta kohtaan on 

edelleen suuri, vaikka EKP on joukkovelkakirjaostoillaan onnistu-

nut ainakin toistaiseksi alentaman Italian ja Espanjan valtion lai-

nojen korkoja jälkimarkkinoilla. 

Julkisen talouden alijäämät kasvoivat tuntuvasti myös euro-

alueen ulkopuolella USA:ssa, Englannissa ja Japanissa. Pääoma-

markkinoilla näiden suurten ja oman valuutan omaavien maiden 

asema on kuitenkin säilynyt hyvänä, joskin USA:n vaihtotaseen ja 

julkisen talouden suuret alijäämät ovat lisänneet rauhattomuutta 

pääomamarkkinoilla, mikä on näkynyt muun muassa osakekurs-

sien alenemisena. Tätä epävarmuutta on lisännyt USA:n hallitus-

politiikan umpikuja, jota selittää äärimmäistä laitaa edustavien 

republikaanien vahvistuminen edustajainhuoneessa niin, että 

suhdannevaiheeseen sopivan työllisyys- ja kasvupolitiikan har-

joittaminen on tullut lähes mahdottomaksi.

Euroopan velkakriisi sekä USA:n talouden ja politiikan ongel-

mat ovat heijastuneet tuotannollisten yritysten ja kotitalouksi-

en käyttäytymiseen. Kehittyneiden maiden kohdalla heikkoa ti-

lannetta selittää osaltaan se, ettei finanssipolitiikan elvytys ole 

kohdistunut tarpeeksi kasvua tukeviin kohteisiin kuten koulu-

tukseen ja julkinen infrastruktuuriin ja että se jäi liian vähäisek-

si vuonna 2009. USA:n kohdalla paikallistason kiristystoimet vei-

vät tehoa liittovaltion tason elvytystoimilta, ja Euroopassa taas 

elvytystoimet jäivät pitkälti Saksan harteille. Luonnollisesti se, et-

tä Etelä-Euroopan valtiot Espanjaa lukuun ottamatta olivat vel-

kaantuneet liikaa jo ennen taantumaa, selittää osaltaan sitä, mik-

si elvytys ei niiden kohdalla voinut olla mittavaa ja miksi näiden 

valtioiden luottokelpoisuus on heikentynyt rahoitusmarkkinoil-

la. 

Näillä näkymin Euroopan velkaongelman korjaaminen ei ole 

helppoa. Julkisen talouden säästöjen aikaistaminen reaktiona 

epävarmuuden kasvulle pääomamarkkinoilla johtaa vain yhdestä 

ongelmasta toiseen. Välitön, julkista taloutta vahvistava vaikutus, 

jonka lisäsäästöt aikaansaavat, kumoutuu helposti välillisellä ta-

louskasvun hidastumisen kautta realisoituvana vaikutuksena. Tä-

Lähde: OECD.

Julkinen rahoitusjäämä suhteessa BKT:n 2011 ja 2012.
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mä ongelma vain syvenisi, jos myös luottokelpoisuudeltaan 

hyvät euromaat, kuten Suomi, kiristäisivät finanssipolitiikkaa 

reaktiona suhdannetilanteen heikkenemiselle. 

Talouden vakaannuttamisen taakka on jäänyt Euroopan ja 

USA:n keskuspankeille, joiden keinot ovat kuitenkin vähissä 

jo sen vuoksi, että rahapolitiikka on viritetty äärimmäisen ke-

vyeksi. 

Oheinen kuvio vertaa nykyistä kriisiä kolmen vuoden ta-

kaiseen kriisiin kuvaamalla pankkien välisillä markkinoilla 

perittävän vakuudettoman (yhden kuukauden) euribor-ko-

ron ja vastaavan vakuudellisen eonia swap-koron (koron-

vaihtosopimuksen) välistä korkoeroa ilmaistuna korkopistei-

nä (prosentin sadasosina). Nähdään, että viime aikoina tämä 

luottamusvaje on kasvanut, mutta se ei ole lähelläkään kol-

men vuoden takaista tasoa.

Julkisen sektorin rahoitusjäämä suhde BTK:hen, %.

Lähde: OECD.
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Suomen eduskunta on jo vahvistanut euromaiden ja Euroopan 

rahoitusvakausvälineen (ERVV) välisen puitesopimuksen, jossa 

ERVV:n takausten määrä kasvatettiin 440 miljardiin euroon. Täs-

tä Suomen osuus on 7,9 miljardia euroa. Hallitus on myös otta-

nut ohjelmassaan myönteisen kannan Euroopan neuvoston alus-

tavaan päätökseen laajentaa ERVV:n takaussumma 780 miljardiin 

euroon, mikä kasvattaisi rahaston lainanantokapasiteetin 440 mil-

jardiin euroon ja Suomen takausosuuden yli 17 miljardiin euroon. 

Hallitusohjelmassaan Suomi edellyttää vakuuksia takausosuudel-

leen uusissa jollekin euromaalle myönnettävissä ERVV-lainoissa. 

Kaikkien euromaiden odotetaan kuitenkin hyväksyvän ERVV:n 

koon noston 780 miljardiin euroon. 

Saksa on näillä näkymin esittämässä ERVV:lle autonomista ase-

maa, jonka puitteissa se voisi verraten joustavasti ostaa muun 

muassa eri maiden joukkovelkakirjoa. Tähän liittyen EU:n komis-

sio ja varsinkin Saksa on ajamassa läpi päätöksiä, joilla säädöksiä 

euroalueen valtioiden rahoitusalijäämien kitkemiseksi kiristettäi-

siin. Tämän lisäksi heinäkuussa 2011 sovittiin alustavasti Kreikan 

tukemisesta ERVV:n puitteissa edullisin lainaehdoin. Tämä päätös 

vaatii vielä hyväksynnän kansallisella tasolla. Tunnetusti kysymys 

siitä, pitäisikö Kreikalta vaatia vakuuksia sille annetun lainan eh-

doksi, on vielä ratkaisematta. 

On huomattava, että varsinkin pankkien ja euroalueen ulkopuo-

listen maiden etujen mukaista on yhteisvastuun nopea ja tuntu-

va lisääminen euroalueella sekä taakan siirtäminen näin luottokel-

poisten maiden veronmaksajien harteille. Tätä taustaa vasten on 

ymmärrettävää, että näitä tahoja edustavat asiantuntijat ovat esit-

täneet ERVV:n suunniteltua paljon huomattavampaa laajentamis-

ta sekä myös siirtymistä järjestelyyn, jossa euroalue luotottaisi on-

gelmamaita ottamalla markkinoilta lainaa yhteisesti laskemillansa 

joukkovelkakirjalainoilla (eurobondit). Suomi ja Saksa eivät kuiten-

kaan tue tätä esitystä, joka kasvattaisi yhteisvastuuta merkittäväs-

ti ja jonka hyväksyminen edellyttäisi EU:n perussopimusten muut-

tamista.

ERVV:n suunniteltu laajentaminen annettujen takuiden osal-

ta 780 miljardiin euroon, mikä kasvattaisi lainanantokapasiteetin 

440 miljardiin euroon, rauhoittaisi markkinoita, mutta samalla tä-

mä vetäisi euroalueen luottokelpoiset maat yhä syvemmälle vas-

tuuseen ongelmamaiden luotoista. Parhaimmillaan laajentunut 

ERVV voisi hälventää epävarmuutta euroalueella ja estää kriisin 

ulottumisen alueen pankkeihin. Tämä voisi kirkastaa talousnäky-

miä ja voimistaa talouskasvua. Tällöin yhteisvastuun rajoitettu li-

sääminen auttaisi koko alueen uudelleen kasvu-uralle ilman koh-

tuuttomia kustannuksia. Näin Suomenkin tähänastiset päätökset 

yhteisvastuun rajoitetusta lisäämisestä olisivat riittäviä, jos kysy-

mys vakuusvaatimuksesta saadaan jotenkin ratkaistua. Jatkossa 

Suomen kannalta on huomionarvoista se, ettei se voi hyötyä yh-
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teisvastuun lisäämisestä edes siinä määrin kuin Saksa ja Ranska, 

joiden pankit ovat luotottaneet runsaasti Euroopan kriisimaita.

Jos euroalueen velkariisi syvenee ja kasvunäkymät heikkenevät 

merkittävästi, luottokelpoisten maiden kustannukset valuutta-alu-

een pitämiseksi koossa kasvavat kohtuuttomiksi. Tuolloin yhteisvas-

tuun lisääminen eri muodoissa aikaansaisi euroalueen luottokelpoi-

sille maille liian suuren riskin luottotappiosta ja myös riskin siitä, että 

myös näiden maiden talouskasvu jää hitaaksi, koska tarpeettoman 

suuri osa julkista varoista ohjautuu muiden maiden tukemiseen. 

Yhteisvastuu aikaansaa aina myös jonkinlaisen kannustimen hyö-

tyä toisten kustannuksella. Tätä vain korostaisi tässä asetelmassa se, 

ettei alueen finanssipolitiikkaa ja verojärjestelmää ole harmonisoi-

tu. Taas pyrkimys harmonisoida finanssipolitiikka ja verojärjestelmä 

nopeahkosti alueella, joka jakaantuu julkisen rahoitusaseman osal-

ta heikkoihin ja vahvoihin maihin, on lähes mahdotonta. 

On myös hyvä ottaa huomioon, että Saksan ajamat tiukat sää-

dökset alijäämien estämiseksi tekevät vaikeaksi harjoittaa tulevai-

suudessa suhdanteita tasoittavaa finanssipolitiikka, tai ainakin se 

nostaisi vaatimusta julkisen talouden keskimääräisestä rahoitus-

jäämästä, mikä osaltaan hidastaisi kasvua.  

Tilanteen heiketessä luonnollisin ratkaisu euroalueen velkakrii-

sin ratkeamiselle olisi ongelmamaiden valuuttojen devalvoitumi-

nen. Tämä merkitsisi valuuttaunionin hajoamista. Sitä, miten tämä 

käytännössä tapahtuisi, on vielä tässä vaiheessa vaikea arvioida. 

Toistaiseksi pidämme tätä vaihtoehtoa vähemmän todennäköi-

senä kuin kehityskulkua, jossa pääomamarkkinat lopulta rauhoit-

tuvat. Vielä tällä hetkellä tuntuisi Suomenkin edun mukaiselta tu-

kea valuuttaunionin pysymistä kasassa. 

 Perusskenaariossamme ERVV:n maltillinen laajentaminen luo-

tonantokapasiteetiltaan 440 miljardiin euroon sekä pitkälti jo teh-

dyt päätökset kriisimaiden julkisen talouden terveyhdyttämiseksi 

riittäisivät rauhoittamaan pääomamarkkinat. Tällöin Italian ja Es-

panjan lainojen korko ei nousisi uudelleen eikä luottamus ongel-

mamaita rahoittaneisiin pankkeihin heikkenisi pankkikriisiksi asti. 

Edellytyksiä päästä tähän tukee se, että esimerkiksi julkisen talou-

den alijäämä on euroalueella tänä vuonna arvioitu vain runsaaksi 

4 prosentiksi ja siten paljon pienemmäksi kuin Japanissa, Englan-

nissa ja USA:ssa eli valtioissa, joiden luottokelpoisuus on pysynyt 

hyvänä kansainvälisillä pääomamarkkinoilla. Tässä skenaariossa 

sekä euroalueen että USA:n kasvunäkymät ja niitä peilaavat osa-

kekurssit lopulta tasapainottuvat alemmalle tasolle. Jossain vai-

heessa yritysten ja kotitalouksien rahoitusaseman vahvistuminen 

tekisi mahdolliseksi talouskasvun nopeutumisen. Tässä skenaari-

ossa voitaisiin päästä myös ajan mittaan velkajärjestelyihin, joissa 

Euroopan pienempien kriisimaiden velkataakkaa kevennettäisiin 

siinä määrin, että näidenkin maiden kohdalla voitaisiin päästä ta-

louskasvuun. 

Talouskehityksen vaikutus esimerkkiperheiden 
ostovoimaan

Palkansaajien tutkimuslaitoksen esimerkkiperhelaskel-

missa tarkastellaan ansiotulojen, tulonsiirtojen, verojen, 

asuntolainan hoitokulujen ja vuokrien vaikutuksia kuuden 

erilaisen esimerkkiperheen ostovoimaan. Näissä esimerk-

kiperhelaskelmissa on huomioitu valtiovarainministeriön 

esittämät muutokset tuloverotukseen, hyödykeverotuk-

seen ja sosiaaliturvaan. Laskelmat on tuotettu Kelan Jutta-

mallin avulla.

Esimerkkiperheet ovat samat kuin edellisenä vuonna, ja ne 

on valittu kuvaamaan mahdollisimman monipuolisesti suo-

malaisia kotitalouksia. Edustavaksi tulonsaajaksi sukupuo-

len sekä ammattinimikkeiden tai koulutustaustojen mukaan 

on valittu vuoden 2009 mediaanituloinen. Mediaanituloinen 

palkansaaja ansaitsee siten, että puolet hänen ammatissaan 

toimivista henkilöistä ansaitsee häntä enemmän ja puolet 

vähemmän. 

Vuoden 2009 tiedot esimerkkiperheiden mediaanitu-

loista on saatu Tilastokeskuksen yksityisen sektorin kuu-

kausipalkat -tilastosta. Vuoden 2010 bruttotulot on las-

kettu Tilastokeskuksen raportoiman toimialakohtaisen 

ansiotasoindeksin muutoksen avulla.1 Vuosien 2011 ja 

2012 osalta bruttotulot perustuvat PT:n ennusteeseen an-

siotasokehityksestä. Ansiotasoindeksin oletetaan nouse-

van 2,9 prosenttia vuonna 2011 ja �,1 prosenttia vuonna 

2012.

Eläkeläisten bruttotulojen laskennassa käytetään apu-

na vuodelle 2011 toteutunutta työeläkeindeksin muutosta 

ja vuodelle 2012 PT:n ennustamaa indeksimuutosta, jossa 

työeläkkeiden oletetaan kasvavan �,6 prosenttia. Pienitu-

loisten eläkeläisten asemaa parantava takuueläke huomi-

oidaan jo vuoden 2011 tuloja laskettaessa. Vuodelle 2012 

PT ennustaa kansaneläkkeen ja takuueläkkeen nousevan 4 

prosenttia.

Työttömien osalta vuodelle 2012 on huomioitu hallitusoh-

jelmassa esitetty peruspäivärahan korotus 100 eurolla kuu-

kaudessa sekä toimeentulotuen perusosan korotus 6 pro-

sentilla. Yleisen asumistuen uudistamisesta on huomioitu 

perusomavastuun tarkistaminen alkamaan korotetun työ-

1 Toimialakohtaiset ansiotasoindeksin luvut vuodelle 2010 on ilmoi-
tettu sairaanhoitajalle, myyjälle ja kuljettajalle. Muissa tapauksissa 
käytetään tilastokeskuksen yleisen ansiotasoindeksin lukua vuodelle 
2010.
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markkinatuen määrästä siten, että työmarkkinatuella elävälle ei 

muodostu tulevaisuudessakaan omavastuuosuutta. Asumistuen 

lineaarinen tulosovitus ja enimmäismenojen korotus tulevat Sosi-

aali- ja terveysministeriön (STM) mukaan voimaan vasta 201�.

Laskelmissa on otettu huomioon myös STM:n talousarvio-

ehdotuksessa ehdotetut muutokset sairaanhoito-, päiväraha-, 

työttömyysvakuutus- ja työeläkevakuutusmaksuissa vuodelle 

2012. Tulevien kunnallisverotuksen perusvähennyksen ja val-

tion verotuksen työtulovähennyksen enimmäismäärien nou-

sun arvioimisessa on käytetty apuna Jutta-simulaatiomallia. 

Myös vuoden 2012 valtion tuloveroasteikon rajoihin on tehty 

2,� prosentin korotukset. Lisäksi laskelmissa on PT:n ennustei-

siin perustuen tehty oletuksia vuokrien, kuntien veroprosentin 

ja asuntolainojen korkojen kasvusta. Kaikki laskelmien tausta-

oletuksina käytetyt luvut on esitetty tarkemmin tämän doku-

mentin liitteessä.

Perhekohtaisten inflaatioennusteiden laskennassa on käytet-

ty samoja kulutuskoreja kuin edellisenäkin vuonna. Inflaatioen-

nusteet hyödykekoreissa esiintyville hyödykeryhmille on saatu 

PT:n ennusteesta, jossa on huomioitu uuden hallitusohjelman 

veronkorotusten vaikutukset kunkin hyödykeryhmän inflaati-

oon siten, että veronkorotusten oletetaan tulevaan voimaan 

vuoden 2012 alusta. Inflaatioennusteita ja perhekohtaisia kulu-

tuskoreja käyttämällä on laskettu perhekohtaiset inflaatiot. Re-

aalitulot on saatu poistamalla inflaation vaikutus nimellisistä 

nettotuloista.

Perheiden kuvaukset

Hyvätuloinen toimihenkilöpariskunta
Perhe on akavalainen lapseton pariskunta. Mies on koulutuksel-

taan ekonomi ja naisella on oikeustieteellinen koulutus. Kuukau-

sipalkat vuonna 2011 ovat 6 4�8 € ja � 066 €. Perhe asuu velatto-

massa omistusasunnossa. 

Toimihenkilöperhe, 2 lasta
STTK:laisen perheen vanhemmat ovat insinööri ja sairaanhoitaja. 

Kuukausipalkat vuonna 2011 ovat � �77 € ja 2 876 €. Perheessä on 

kaksi lasta. Perhe asuu omistusasunnossa ja heillä on asuntolai-

naa 1�0 000 euroa. 

Työntekijäperhe, 2 lasta
SAK:laisen perheen vanhemmat ovat kuorma-autonkuljetta-

ja ja kaupan myyjä. Kuukausipalkat vuonna 2011 ovat 2 211 € ja 

1 998 €. Perheessä on kaksi lasta. Perhe asuu vuokralla 80 neliön 

asunnossa.

Pienipalkkainen yksinhuoltajaperhe, 1 lapsi

Perhe koostuu yksinhuoltajaäidistä ja yhdestä lapsesta. Äi-

ti työskentelee siivoojana 1 847 €:n kuukausipalkalla. Perhe 

asuu vuokralla 60 neliön asunnossa. 

Yksinasuva työtön

Kotitalous muodostuu yhdestä työttömästä henkilöstä, jo-

ka saa työmarkkinatukea, asumistukea ja toimeentulotukea. 

Hän asuu vuokralla 40 neliön asunnossa. 

Eläkeläispariskunta

Kotitalouteen kuuluu kaksi eläkeläistä, joista toinen saa kes-

kimääräistä työeläkettä ja toinen saa kansaneläkettä sekä 

takuueläkettä. Pariskunta asuu velattomassa omistusasun-

nossa.

Perhekohtaisten nimellisten nettotulojen muutokset 2011 ja 
2012.

Lähde: Tilastokeskus, PT.
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Lähde: Tilastokeskus, PT.
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totuloistaan asuntolainojen korkojen verovähennysoikeuden 

supistumisen takia noin 14 euroa kuukaudessa.

Yksinasuvan työttömän nimellistulot nousevat perusturvan 100 

euron korotuksesta huolimatta vuonna 2012 vain �4 euroa. Työt-

tömän asumistuki pysyy samana asumistuen omavastuurajojen 

nostosta johtuen, mutta toimeentulotuki putoaa noin �0 euroa. 

Huomioitava on kuitenkin se, että ilman kuuden prosentin ko-

rotusta työttömän toimeentulotuki olisi pudonnut yhteensä 7� 

euroa ja jättänyt hänen nettotulonsa miltei ennalleen. Esimerk-

kiperheiden ulkopuolelta mainittakoon, että pienituloisen pal-

kansaajan kanssa asuvan työttömän, joka ei saa asumistukea eikä 

toimeentulotukea, nimellistulot kasvaisivat vuonna 2012 noin 80 

euroa johtuen perusturvan korotuksesta.

Eläkeläispariskunnan kohdalla vuoden 2011 nimellistulojen 

huomattava 188 euron kasvu selittyy takuueläkkeen voimaan-

tulolla. Kansaneläkkeen ja takuueläkkeen korotukset pitävät elä-

keläispariskunnan nimellistulot selvässä 60–70 euron kasvussa 

myös vuonna 2012.

Muiden esimerkkiperheiden nimellistulojen kasvu pysyy vuon-

na 2012 lähellä edellisvuoden tasoa. Valtion työtuloverotuksen 

helpotuksesta hyötyvät kaikki työtuloa saavat perheet, mutta 

täyden hyödyn saavat ainoastaan kaksilapsinen työntekijäperhe 

ja yksinhuoltajaperhe, joiden kohdalla verohelpotus näkyy noin 

9 euroa korkeampina kuukausittaisina nettotuloina jokaista per-

heessä olevaa työntekijää kohden.

Perhekohtaiset inflaatiot

Vuonna 2012 perhekohtaiset inflaatiot hidastuvat selvästi vuo-

teen 2011 nähden, mikä on seurausta yleisen hintatason nousun 

hidastumisesta. Eläkeläispariskunnan kokema korkea inflaatio 

vuonna 2011 johtuu pääasiallisesti asumis- ja energiakustannus-

ten yli kuuden prosentin noususta. Vuonna 2012 kaikkien perhei-

den inflaatiot asettuvat 2,� prosentin tuntumaan.

Kahden lapsen toimihenkilöperheen ja yksinasuvan työttömän 

inflaatiot jäisivät vuonna 2012 vielä hieman esitettyä matalammik-

si ilman hyödykeverojen kiristämisiä. Kahden lapsen toimihenkilö-

perheen kulutuskorissa liikenteellä ja autoilulla on huomattava osa, 

kun taas työttömän kulutuskorissa elintarvikkeilla, tupakalla ja alko-

holilla on muihin perheisiin nähden suhteellisesti suurempi osuus.

Perhekohtaisten reaalitulojen muutokset

Vertaamalla kunkin vuoden inflaatiosta puhdistettuja nimellistu-

loja eli reaalituloja edellisen vuoden nimellistuloihin saadaan las-

Perhekohtaisten reaalitulojen suhteelliset muutokset 2011 ja 
2012.

Lähde: Tilastokeskus, PT.

Perheiden nimellistulojen kehitys

Malliperhelaskelmien mukaan kaikkien perheiden nimel-

listulot kasvavat vuosina 2011 ja 2012. Kaksilapsisen toi-

mihenkilöperheen nettotulojen kasvun hidastuminen 

vuonna 2012 johtuu asuntolainojen korkojen verovähen-

nysoikeuden osittaisesta poistumisesta sekä kunnallisve-

roprosentin oletetusta noususta. Laskelman oletuksena 

on, että korkojen verovähennyksistä syntyvä alijäämähy-

vitys lasketaan edelleen vanhan pääomatuloveroprosen-

tin (28 %) mukaan. Näin laskettuna perhe menettää net-

Perhekohtaisten reaalitulojen euromääräiset muutokset 2011 ja 
2012.

Lähde: Tilastokeskus, PT.
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Liitetaulukko 1. Esimerkkiperhelaskelmien oletukset.

2011 2012

Hallitusohjelman mukaiset luvut tulonsiirroissa ja verotuksessa

Työttömyysturvan peruspäiväraha ja työmarkkina-
tuki (€/kk)

��� 6��

Asumistuen omavastuun alaraja (€/kk) ��6 666

Toimeentulotuen perusosa (€/kk) 419 444

Kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäis-
määrä (€/kk)

2 2�0 2 7�0

Työtulovähennyksen enimmäismäärä ((€/v) 740 8�0

Asuntolainojen koroista vähennettävissä 100 % 8� %

Valtion tuloverotuksen alarajojen korotus 2,6� % 2,�0 %

Sosiaali- ja terveysministeriön esittämät luvut

Sairaanhoitomaksu (palkansaajat ja yrittäjät) 1,�6 % 1,�7 %

Päivärahamaksu (palkansaajat) 0,82 % 0,8� %

Työttömyysvakuutus 0,60 % 0,60 %

Työeläkevakuutus (alle ��-vuotiaat) 4,80 % �,20 %

Työeläkevakuutus (�� vuotta täyttäneet) 6,10 % 6,60 %

PT:n ennustamat luvut

Ansiotasoindeksin kasvu 2,7 % �,1 %

Vuokraindeksin kasvu 2,6 % 2,6 %

Kuntien veroprosentin kasvu 0,2 % 0,2 %

Työeläkeindeksin kasvu 1,4 % �,6 %

Uusien asuntolainojen keskikorko 2,� % 2,6 %

Lisäksi

Otetaan huomioon muutokset energia-, liikenne- ja valmisteveroissa

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö, Tilastokeskus, Palkansaajien tutki-
muslaitos.

2009 2010 2011 2012

Bruttotulot (€/kk) 10 900 11 180 11 479 11 8�4

Saadut tulonsiirrot (€/kk) 0 0 0 0

Verot (€/kk) 4 022 4 1�1 4 26� 4 4�2

Nettotulot (€/kk) 6 878 7 029 7 214 7 �82

Verojen osuus bruttotuloista (%) �6,9 �7,1 �7,2 �7,6

Liitetaulukko 2. Hyvätuloisen toimihenkilöpariskunnan tulojen 
kehitys.

kettua perhekohtaisten reaalitulojen euromääräiset muutok-

set. Kuviosta nähdään, miten reaalitulot laskevat suurimmalla 

osalla perheistä molempina vuosina, joskin vuonna 2012 reaa-

litulojen lasku hidastuu selvästi inflaation hidastumisen myö-

tä.

Sekä eläkeläisperheen että yksinasuvan työttömän osto-

voima paranee vuonna 2012. Huomattava on kuitenkin se, 

että työttömän ostovoima paranee arviolta saman määrän, 

minkä se on edellisvuonna heikentynyt. Jo aiemmin mai-

nittu takuueläkkeen voimaantulo näkyy eläkeläispariskun-

nalla selvästi myös reaaliansioiden muutoksessa. Tärkein 

eläkeläispariskunnan reaalitulojen kasvuun vaikuttava te-

kijä vuonna 2012 on kansaneläkkeen ja takuueläkkeen ko-

rotus.

Suhteellisesti mitattuna muiden perheiden menetykset 

reaaliansioissa vuonna 2012 ovat alle puolen prosentin ta-

solla lukuun ottamatta työtöntä, jolle 14 euron rahamääräi-

nen nousu tarkoittaa 1,7 prosentin muutosta reaaliansiois-

sa. 

2009 2010 2011 2012

Bruttotulot (€/kk) � 900 6 077 6 240 6 4��

Saadut tulonsiirrot (€/kk) 211 211 211 211

Verot (€/kk) 1 ��9 1 6�9 1 669 1 762

Nettotulot (€/kk) 4 ��1 4 648 4 782 4 882

Verojen osuus bruttotuloista (%) 26,4 27,0 26,7 27,4

Liitetaulukko �. Toimihenkilöperheen (2 lasta) tulojen kehitys.

2009 2010 2011 2012

Bruttotulot (€/kk) 4 000 4 091 4 200 4 ��0

Saadut tulonsiirrot (€/kk) 211 211 211 211

Verot (€/kk) 842 864 88� 927

Nettotulot (€/kk) � �68 � 4�7 � �26 � 614

Verojen osuus bruttotuloista (%) 21,1 21,1 21,1 21,4

Liitetaulukko 4. Työntekijäperheen (2 lasta) tulojen kehitys.

2009 2010 2011 2012

Bruttotulot (€/kk) 1 7�0 1 79� 1 84� 1 900

Saadut tulonsiirrot (€/kk) 28� 286 290 290

Verot (€/kk) ��8 ��0 ��8 �7�

Nettotulot (€/kk) 1 69� 1 7�1 1 77� 1 81�

Verojen osuus bruttotuloista (%) 19,� 19,� 19,4 19,7

Liitetaulukko �. Pienipalkkaisen yksinhuoltajaperheen (1 lapsi) tu-
lojen kehitys.

2009 2010 2011 2012

Bruttotulot (€/kk) ��1 ��1 ��� 6��

Saadut tulonsiirrot (€/kk) �48 ��2 �62 �12

Verot (€/kk) 10� 91 90 106

Nettotulot (€/kk) 797 812 826 8�9

Verojen osuus bruttotuloista (%) 18,7 16,� 16,� 16,2

Liitetaulukko 6. Yksinasuvan tulojen kehitys.

2009 2010 2011 2012

Bruttotulot (€/kk) 2 �18 2 �2� 2 �17 2 �8�

Saadut tulonsiirrot (€/kk) 0 0 0 0

Verot (€/kk) �6� �6� �68 �9�

Nettotulot (€/kk) 1 9�6 1 960 2 149 2 188

Verojen osuus bruttotuloista (%) 1�,6 1�,6 14,6 1�,�

Liitetaulukko 7. Eläkeläispariskunnan tulojen kehitys.

Lähde liitetaulukoihin 2–7: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos.
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Ilpo Suoniemii

Erikoistutkija

Palkansaajien tutkimuslaitos

ilpo.suoniemi@labour.fi

Verotuksen kohtaantokysymykset tu-

levat toistuvasti esille. Kohtaantoa poh-

dittaessa arvioidaan veron lopullista 

maksajaa, eihän veron tilittäjä aina ole lo-

pullinen maksumies.  Tällä tavalla kirjoit-

taja pystyy selvittämään kansantajuises-

ti, miksi osinkotulojen verotus vaikuttaa 

eri tavalla esimerkiksi teollisuusyrityksen 

ja omistajan-ammatinharjoittajan talo-

ustoimiin. 

Suomen osinkoverotus saa kirjassa an-

saitsemansa huomion. Meillä siirryttiin 

vuoden 199� verouudistuksessa eriy-

tettyyn tuloverotukseen, ns. pohjoismai-

seen malliin, jossa pääomatuloja verote-

taan kiinteällä veroprosentilla. Tämä on 

selvästi matalampi kuin mitä korkeim-

pien ansiotulojen vastaava  prosentti 

on. Näin syntyi selvä kannustin muuntaa 

suuria aiemmin ansiotuloina verotettuja 

tuloja pääomatuloiksi. 

Tulojen muunto onkin nähty keskei-

senä Suomen tuloerojen ja erityisesti 

suurimpien tulojen kasvuun vaikuttava-

na tekijänä. Laman jälkeisellä kymmen-

vuotisjaksolla Suomen tuloerojen kas-

Heikki Niskakangas: 

Veropolitiikka
WSOYpro 2011. 1�� s.

A
alto-yliopiston vero-oikeuden 

professori Heikki Niskakangas on 

osallistunut aktiivisesti verokeskus-

teluun. Hänellä oli ainoana yliopistomaa-

ilman edustajana ja varapuheenjohtaja-

na tärkeä rooli valtiovarainministeriön 

verotyöryhmässä. Kirja on suunnattu 

vero-oikeuden opiskelijoille ja muille 

aiheesta sivistystä etsiville. Siinä on hy-

viä esimerkkejä argumenttien selkeästä 

esittämisestä ja näkökulmien motivoin-

nista. 

Vaikka kirja on suunnattu vero-oikeu-

den opiskelijoille, niin ekonomistin näkö-

kulmasta se poikkeaa edukseen muista 

juristien esityksistä. Ilmeisesti oppikir-

jaluonteesta johtuen kirjallisuusluette-

lo on lähes kokonaan suomenkielinen ja 

painottuu oikeustieteeseen. Tähän jouk-

koon on mahtunut vain muutama kan-

sainvälinen viite kansantaloustieteen 

alalta. Nämä eivät ole kuitenkaan kirjalli-

suuden klassikoita, eivätkä tuohon kate-

goriaan tulle koskaan yltämäänkään.

Kirjan ensimmäinen osa esittää ylei-

sesti hyvälle verojärjestelmälle asetetta-

via tavoitteita ja vaatimuksia ja esittelee 

verotuksen taloudellisia käyttäytymis-

vaikutuksia, jotka usein ovat epätoi-

vottavia, vaikkakin vaikeasti nähtäviä. 

Toisessa osassa käsitellään yksittäisiä 

verolajeja luku kerrallaan: ansiotulojen 

verotus, pääomatulojen verotus, yritys-

verotus, osingonjaon verotus, arvon-

lisäverotus, muu kulutusverotus, kiin-

teistövero sekä perintö- ja lahjavero. 

Viimeisessä luvussa katsotaan tulevai-

suuteen. 

Esimerkki kirjoittajan napakasta ja sel-

keästä esitystavasta on perintö- ja lahja-

verotusta käsittelevä luku. Suoraviivai-

sesti hän torjuu usein esitetyt, banaalit 

argumentit, jotka valittavat verotuksen 

kaksin- tai moninkertaisuutta ja nostaa 

ongelmaksi nykyiset sukupolvenvaih-

dokseen liittyvät huojennukset, joihin 

on vaikea keksiä järkisyitä. Taloudellis-

ten argumenttien ulkopuolelta hän ai-

van oikein tunnistaa ne emotionaaliset 

näkökohdat, jotka tekevät näistä verois-

ta erityisen epäsuosittuja ja vaikeuttavat 

verojen kiristämistä. 
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vu oli OECD-maiden nopeinta. Samalla 

syntyi (horisontaalista) eriarvoisuutta 

suurituloisten palkansaajien ja amma-

tinharjoittajien välille. Jälkimmäiset 

saattoivat yhtiöittää toimintansa, mutta 

ensimainituille se oli mahdotonta. Poik-

keuksena pohjoismaisesta mallista Suo-

men järjestelmässä on ollut erityispiir-

teitä, jotka ovat lieventäneet osinkojen 

verotusta. 

Uuteen järjestelmään lisättiin listaa-

mattomista yhtiöistä nostettujen osin-

kojen osittainen verovapaus (netto-

varallisuuteen sidotuin edellytyksin, 

korkeintaan 90 000 euroa per perheenjä-

sen), jonka Niskakangas tuomitsee. Tästä 

on vain valittaen todettava nykyisen hal-

lituksen vaatimattomat toimet tämän ra-

jan laskemiseksi. Nykyisin verovapaa osa 

ei saa ylittää määrää, joka vastaa netto-

varallisuuden 9 prosentin tuottoa. Tämä 

on puhtaasti suomalainen ratkaisu, ja 

Niskakankaan mukaan ”osinkojen vero-

tusjärjestelmä on kierouttanut talouden 

rakenteita, kannustanut sorvaamaan eri-

laisia viritelmiä, joiden mielekkyys on 

ymmärrettävissä vain veroekonomisin, 

mutta ei puhtaasti taloudellisin perus-

tein.” Hän jatkaa: ”Listaamattomissa yri-

tyksissä osinkopolitiikka on ollut hyvin 

verovetoista.” 

Tasapuolisuuden nimissä on todetta-

va, että muitakin mielipiteitä on esitetty. 

Keskuskauppakamari totesi verotyöryh-

män väliraportista antamassaan lau-

sunnossa, että ”vähintäänkin nykyinen 

9 prosentin tuottotaso nettovarallisuu-

delle on säilytettävä”. Suomen kielellä 

tätä perustellaan usein omistajan riskil-

lä. Toisaalta kansainvälisessä kirjallisuu-

dessa riskillä ei ole roolia osinkovero-

tusta pohdittaessa, kuten Niskakangas 

toteaa. Verotyöryhmän osinkoveromalli, 

johon hallitus ei ole vielä tarttunut, pe-

rustui listaamattomien yhtiöiden osal-

ta normaalituottoon, joka asetetaan 

valtionlainan koron perusteella. Tällöin 

yhtiön ja osakkaan yhteenlaskettu ve-

roprosentti olisi normaalituottoon as-

ti yleisen pääomaveroprosentin mukai-

nen, mutta ylittävältä osalta osingosta 

maksettaisiin veroa sekä yhtiöverotuk-

sen että osakkaan pääomaveroprosen-

tin mukaan.  

Progressiivista verotusta olisi 
voinut korostaa enemmän

Peter Diamond, viimevuotinen talous-

tieteen Nobelin muistopalkinnon saaja, 

on argumentoinut pääomaverotuksen 

progressiivisuuden puolesta. Näin voitai-

siin lieventää sekä verotuksen vääristäviä 

vaikutuksia että toteuttaa oikeudenmu-

kaisen tulon- ja varallisuudenjakopolitii-

kan tavoitteita. Tämän Niskakangas jät-

tää liian vähälle huomiolle. 

Veroteorian perusopetus on, että ku-

lutusverotus ja (suhteellinen) tulovero-

tus ovat pohjimmaltaan sama asia pu-

ettuna vain näennäisesti eri kaapuun. 

Arvonlisäverotuksen osalta Niskakan-

gas toteaa, että periaatteessa kulutuk-

sen ja työn verotus ovat samanlaisia. Tä-

tä olisi ollut syytä korostaa enemmän, 

sillä verotyöryhmän työstä on jäänyt 

jälkiä muutamiin kohtiin, joissa löyde-

tään lähinnä marginaalisia, kulutusve-

rotusta suosivia eroja. Niinpä ei alan 

johtavien tutkijoiden laatima raportti-

kaan, Mirrlees Review, puolla verotuk-

sen painopisteen siirtämistä työn ve-

rotuksesta kulutuksen verottamiseen. 

Pikemminkin tulisi puuttua kulutusve-

rojen rakenteeseen.  Tällaisella paino-

pisteen siirrolla toki heikennettäisiin 

verojärjstelmän progressiivisuutta ja 

verotuksen kautta tapahtuvaa tulojen 

uudelleen jakoa.

Kirja torjuu nykyisen laajamittaisen 

verotuen alennetuilla arvonlisävero-

prosenteilla. Tässä ollaan hyvässä seu-

rassa. Näillä alennuksilla tavoiteltu hyvä 

voidaan saada aikaan halvemmalla esi-

merkiksi lapsiperheille ja pienituloisille 

suunnatuilla tulonsiirroilla tai mielipide-

lehdille ja ”hyvälle kirjallisuudelle” suun-

natulla tuella. 

Nykyiset arvonlisäveron porrastukset 

eivät perustu optimiveroteorian päätel-

miin. Hyödykkeen muita ankarampaa 

verotusta voidaan perustella, jos sen ku-

lutuskysyntä liittyy vapaa-ajan määrään 

esimerkiksi niin, että lisääntynyt vapaa-

aika lisää tämän hyödykkeen (golfin pe-

luu) kysyntää, toisin sanoen työn tarjon-

ta vähentää sen kysyntää. Porrastettu 

arvonlisävero vaatii kuitenkin tarkkaa 

tutkimustietoa yksittäisten hyödykkei-

den hintajoustoista. Järjestelmän hal-

linnoimiskulut olisivat suuret toistuvas-

ti tarvittavine uudelleenarviointeineen, 

ja tehokkuushyöty voisi jäädä vaatimat-

tomaksi. 

Laskettuaan kirjan tyytyväisenä käsis-

tään lukija voisi toki pohtia laajemmin 

julkisen talouden kokonaisuutta ja eri-

tyisesti sitä, miksi pohjoismainen hyvin-

vointivaltiomalli on tuottanut kansain-

välisessä vertailussa paitsi suhteellisen 

tasaisen tulonjaon myös erinomaisen 

taloudellisen suorituskyvyn huolimat-

ta korkeasta verotuksesta. Pohjoismai-

seen malliin kuuluu olennaisena tekijä-

nä laaja ja universaali, kaikille suunnattu 

julkisten hyvinvointipalveluiden tarjon-

ta. Palveluiden käyttö edistää kykyjä ja 

mahdollisuuksia toimia yhteiskunnas-

sa, kannustaa työn tarjontaan ja korvaa 

oman vapaa-ajan käyttöä tai kotityötä, 

esimerkkeinä lasten päivähoito, varhais-

kasvatus ja vanhusten hoiva. Verotusta 

ei siis tulisi tarkastella erillään julkisesta 

menotaloudesta. 
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V
iime vuosina koettu talouskriisi on ollut maailmanlaajuinen, 

mutta sen seuraukset ovat vaihdelleet paljon maasta toiseen. 

Jopa samansuuruisen tuotannon romahduksen kokeneissa 

maissa työttömyyden lisäykset ovat poikenneet selvästi toisis-

taan. Tämä on virittänyt kiinnostusta näiden erojen syihin. Suuri 

mielenkiinto kohdistuu Yhdysvaltojen pitkittyvään työttömyys-

ongelmaan. Yhdysvaltoja on pidetty joustavasti sopeutuvien työ-

markkinoiden mallimaana, mutta nyt moni eurooppalainen maa 

on selvinnyt pienemmin koettelemuksin. Tosin Euroopassakin mai-

den väliset erot ovat huomattavan suuria, ja erityisesti velkakriisin 

ja aiemman ”kuplatalouden” kokeneissa maissa työmarkkinat ovat 

pitkään syvässä kriisissä. 

Kutsun tuoretta talouskriisiä tässä Suureksi Taantumaksi, ja kar-

toitan lähinnä sen kotimaisia työmarkkinavaikutuksia. Nykykriisin 

alkuvaiheessa 1990-luvun alun laman kokemukset antoivat aiheen 

pelätä, että tälläkin kertaa nähtäisiin roima työttömyyden kasvu. Se 

Seija Ilmakunnas 

Johtaja

Palkansaajien tutkimuslaitos

seija.ilmakunnas@labour.fi

Työmarkkinat 
jälleen testissä
Viime vuosien Suuri Taantuma aiheutti pelättyä 

pienempiä työpaikkojen menetyksiä Suomessa. 

Artikkeli purkaa tämän kehityksen syitä ja hakee 

oppia myös muiden maiden taantumakokemuksista. 
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Seija Ilmakunnaksen mielestä talous-
kriisi muuttaa käsityksiä eri maiden 
sopeutumiskyvystä  

jäi kuitenkin noin �0 000–60 000 hen-

kilöön, vaikkakin pitkäaikaistyöttömyy-

den ongelma on pahentunut eikä se 

juuri näytä hellittävän. Kasvun taittu-

minen kuluvan vuoden loppupuolella 

luo lisäksi riskin työmarkkinatilanteen 

heikkenemisestä uudelleen. 

Koettu globaali talouskriisi oli Suo-

men osalta alun perin äkillinen ja lyhyt-

kestoinen vientikysynnän häiriö. Krii-

sikokemukset kertovat nyt myös siitä, 

onko meillä tällaisten häiriöiden vaiku-

tuksia lieventäviä puskureita. Ne voivat 

auttaa pahimman taantuman yli ilman, 

että kansainvälisen talouden tilapäiset 

turbulenssit heijastuvat välittömänä 

työttömyyden kasvuna suorassa suh-

teessa tuotannon pudotukseen. Nä-

mä puskurit ovat tärkeitä, koska työt-

tömyyden kasvussa piilee aina riski sen 

muuttumisesta pysyväksi pitkäaikais-

työttömyydeksi. Koetusta kriisistä on 

aina hyvä ottaa opiksi. 

Suomi pärjää kansainvälisessä 
vertailussa

Yhdysvaltojen asuntolainamarkkinoilta 

vuonna 2007 liikkeelle lähtenyt finanssi-

kriisi syveni vuoden 2008 aikana nope-

asti koko maailmantaloutta jäytäneeksi 

vakavaksi taantumaksi. Suomeen kriisi 

heijastui ennen kaikkea viennin äkilli-

senä romahduksena. Takana olivat toi-

saalta hyvin vahvan talouskasvun vuo-

det viime vuosikymmenen puolivälissä. 

Työmarkkinoilla aiemmat hyvät ajat nä-

kyivät työllisyyden paranemisena yli 

100 000 henkilöllä ja vastaavasti työt-

tömyysasteen laskuna parilla prosent-

tiyksiköllä. Kansainvälisen talouden äk-

kipysähdys katkaisi kertaheitolla tämän 

jopa poikkeuksellisen kasvujakson ja yl-
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lätti lähes täydellisesti niin päätöksente-

kijät kuin talousennustajatkin.  

Finanssikriisi hyydytti rahoitusmarkki-

nat ja siirtyi nopeasti myös reaalitalou-

teen. Kokonaistuotanto supistui liki kai-

kissa kehittyneissä maissa vuonna 2009. 

Suomen bruttokansantuotteen yli kah-

deksan prosentin romahdus oli yksi suu-

rimmista kansainvälisessä vertailussa. 

Iskun voimakkuutta selittävät sekä vien-

tisektorin suuri suhteellinen koko että 

investointitavaroiden merkittävä osuus 

viennin rakenteessa.

Kriisi koetteli liki kaikkia maita, mut-

ta sen heijastuminen työmarkkinoille 

vaihteli kuitenkin yllättävän paljon mai-

den välillä. OECD:n (2010) mukaan kriisil-

le tyypillinen piirre oli toisaalta sen hyvin 

samankaltainen ajoittuminen eri maihin 

ja toisaalta suuri hajonta sen synnyttä-

mien työttömyysongelmien syvyydessä. 

Kuviossa 1 on esitetty pahimpana kriisi-

vuonna 2009 toteutunut bruttokansan-

tuotteen lasku sekä työttömyysasteen 

kasvu vuodesta 2008 vuoteen 2010. Työ-

markkinat reagoivat tyypillisesti viiveellä, 

joten kahden vuoden aikana toteutunut 

työttömyyden kasvu kuvaa paremmin 

työmarkkinoihin kohdistuneen iskun 

voimaa. Suomi näyttäytyy maana, jossa 

työttömyyden nousu jäi pieneksi erityi-

sesti suhteessa tuotannon kehitykseen. 

Työttömyysaste kohosi jopa hieman vas-

taavaa OECD-maiden keskiarvoa vähem-

män, vaikka tuotannon pudotus oli meil-

lä yli kaksinkertainen OECD-keskiarvoon 

verrattuna.

Esimerkiksi Espanjassa työttömyys on 

kohonnut synkkiin, yli 20 prosentin luke-

miin. Näin on käynyt siitä huolimatta, et-

tä synkimmän kriisivuoden aikana toteu-

tunut tuotannon supistuminen ei ollut 

kansainvälistä keskivertoa suurempaa. 

Kaikki euroalueen velkakriisin pahiten 

runtelemat maat – Kreikka, Irlanti ja Por-

tugali – ovat kokeneet keskimääräistä 

suuremman työttömyysasteen nousun, 

ja tarkastelu piirtää myös Yhdysvaltain 

työmarkkinakehityksestä synkän kuvan. 

Naapurimaassamme Virossa on koettu 

tässä mukana olevista maista jyrkin työt-

tömyysasteen nousu, yli 10 prosenttiyk-

sikköä. 

Mitkä tekijät selittävät maiden välisiä 
eroja?

Erilaiset työttömyysluvut johtuvat toi-

saalta maiden erilaisista lähtökohdista 

kriisin iskiessä ja toisaalta enemmän tai 

vähemmän onnistuneista politiikkatoi-

mista eri maissa. Maat eroavat sen suh-

teen, miten riippuvaisia viennistä ja kan-

sainvälisen talouden kehityksestä ne 

ovat. Muutamat maat kriisi yllätti talou-

den ylikuumenemisen, asuntomarkkina-

buumin ja kotitalouksien velkaantumi-

sen tilassa. Myös julkisen talouden velan 

ja tasapainon suhteen lähtökohdat poik-

kesivat toisistaan.   

Kriisi tuotti ja tuottaa edelleen suu-

ria ongelmia maissa, joissa globaaliin ta-

louskriisiin yhdistyi jo aiempi kansalli-

nen makrovakauden horjuminen. Irlanti, 

Espanja ja Yhdysvallat ovat esimerkke-

jä maista, joissa asuntomarkkinat ja ra-

kennussektori olivat kiivaassa kasvussa. 

Samalla kotitaloudet velkaantuivat no-

peasti ja elettiin ainakin osittain ”kupla-

taloudessa”. Näissä talouksissa kokonais-

kysynnän äkillinen romahdus merkitsi 

kuplien puhkeamista ja velkaongelmi-

en tulemista näkyviin. Kuten Suuri Lama 

parikymmentä vuotta sitten Suomessa-

kin opetti, velkatalouksissa tasapainon 

saavuttaminen on pitkä prosessi. Näis-

sä maissa hyödykemarkkinoiden häiri-

öt johtivat nopeasti työvoiman irtisano-

misiin, koska laskusuhdannetta ei voitu 

tulkita lyhytkestoiseksi ja ohimeneväk-

si tilaksi. Erityisesti rakentamista kriisi on 

kouraissut kovalla kädellä asuntojen ky-

synnän tyrehtyessä, kun kotitaloudet 

pyrkivät vähentämään velkojaan. 

Mielenkiintoista on se, missä suh-

teessa eri maissa turvauduttiin toisaal-

Kuvio 1. BKT:n muutos 2009 (%) ja työttömyysasteen muutos 2008–2010 (%-yksikköä) 
eräissä maissa.

Lähde: OECD.
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ta suoriin henkilöstövähennyksiin ja toi-

saalta tilapäisiin työajan lyhennyksiin. 

Pyrkimys pitää kiinni olemassa olevas-

ta työvoimasta yhdistyi monissa maissa 

lyhennetyn työajan järjestelyihin. Sak-

san tilapäisesti lyhennetyn työajan mal-

li (Kurtzarbeit) on tunnetuin esimerk-

ki, mutta myös muissa maissa tilapäiset 

työajan lyhennykset ovat tuottaneet 

tulosta (OECD 2010). Valmiina olemas-

sa olevat työajan lyhennysmallit mah-

dollistivat työaikasopeutuksen viiveittä 

(Leschke ja Watt 2010). Toimintavalmius 

oli tärkeä tilanteessa, missä globaali krii-

si eteni nopeasti ja riskinä oli työttö-

myyden äkillinen kasvu. Kriisin aikana 

uusistakin työajan lyhennysmallista so-

vittiin työmarkkinajärjestöjen kesken 

erityisesti Euroopassa, ja ne ovat yksi 

esimerkki työmarkkinajärjestöjen välis-

ten neuvottelujen toimivuudesta myös 

kriisioloissa. 

Työttömyyden massiiviselta nousulta 
vältyttiin 

Suomessa toteutunut avoimen työt-

tömyyden kasvu oli tilastolähtees-

tä riippuen �0 000–60 000 henkeä, ja 

työttömyysaste kohosi noin parilla pro-

senttiyksiköllä. Se on vähän suhteessa 

toteutuneeseen kokonaistuotannon pu-

dotukseen. Tämä arvio voidaan tehdä ns. 

Okunin laiksi nimetyn ”peukalosäännön” 

perusteella. Okunin laki kuvaa talous-

kasvun ja työttömyys- tai työllisyyskehi-

tyksen välistä ja ainakin normaalioloissa 

varsin vakaata yhteyttä. 

Kuvioon 2 piirretty Okunin laki kertoo, 

että viime vuosikymmeninä Suomessa 

on tarvittu keskimäärin noin 2,1� pro-

sentin talouskasvu työllisyyden pitämi-

seksi ennallaan.1 Jokainen tämän rajan 

ylittävä (vast. alittava) prosenttiyksikkö 

lisää (vast. vähentää) työllisyyttä keski-

määrin noin 0,82 prosenttiyksiköllä. Työl-

lisyyskehitys on normaalisti ollut hyvin 

vahvasti sidoksissa talouskasvuun. Ta-

louskriisin aikaiset vuodet 2009–10 erot-

tuvat kuviossa siten, että työllisyys heik-

keni paljon vähemmän kuin Okunin lain 

mukaan olisi pitänyt. Noin 200 000 työ-

paikan sijasta menetettiin hieman alle 

100 000 työpaikkaa.

Avoimen työttömyyden suurelta kas-

vulta voidaan lyhytkestoisessa taantu-

massa välttyä erilaisten puskureiden 

avulla. Vaikka tilaukset vähenevät, työ-

voimasta voidaan pitää kiinni erityisesti 

silloin, kun taantuma oletetaan nopeas-

ti ohimeneväksi. Tämä näkyy tilastoissa 

tuottavuuden laskuna – tuotannon mää-

rä työtuntia kohti alenee – vaikka ky-

symyksessä on yleensä rationaalinen 

1 Kuvion vaaka-akselilla on 2 vuoden keskiarvo, 
koska BKT:n muutokset heijastuvat työllisyy-
dessä aina viiveellä.

toimi. Yritys voi näin toimien välttää kus-

tannuksia tuovat rekrytointiprosessit ja 

koulutusjaksot kasvun uudelleen käyn-

nistyttyä. Esimerkiksi henkilöstökoulu-

tuksen tai huoltotöiden ajoittaminen 

taantumajaksoon on usein perusteltua, 

jos niillä vältetään hätiköidyt irtisanomi-

set ja luodaan edellytyksiä vastata kasva-

vaan kysyntään myöhemmin. Kiinnipitä-

misilmiön kääntöpuolena on vastaavasti 

se, että kasvun käynnistyttyä lisätyövoi-

man palkkaaminen lähtee viiveellä liik-

keelle, kun taantumassa syntynyttä tuot-

tavuuskuilua ensin kurotaan kiinni. 

Työvoiman kysyntää voidaan tarkas-

tella sekä tehtyjen työtuntien että työllis-

ten määrän avulla. Kokonaistyötunneis-

sa heijastuu sekä työllisten määrän että 

työllistä kohden lasketun keskimääräi-

sen työajan kehitys, ja näin se on kattava 

tehdyn työn mittari. Kuviossa � mittari-

na on käytetty juuri työtuntien kehitys-

tä. Se kertoo tuotannon ja työtuntien 

määrän suuren laskun ohella myös tuot-

tavuuden selvästä pudotuksesta toisin 

kuin esimerkiksi 1990-luvun laman aika-

na. Kehityksessä heijastui paitsi työvoi-

man ”hamstraus” myös taantuman isku 

erityisesti pääomavaltaisiin vientialoihin 

eikä työvoimavaltaiselle kotimarkkina-

Kuvio 2. Okunin laki Suomessa 1980–2010.

y = 0,8161x - 1,7�68
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Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito ja Työvoimatutkimus.

Velkaongelmien 
koettelemissa maissa 
kriisi johti työttömyyden 
voimakkaaseen kasvuun.
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sektorille. Yritysten lähtökohtaisesti hy-

vä taloudellinen tila mahdollisti niiden 

pyrkimykset välttää perusteettomia irti-

sanomisia tilanteessa, jossa nähtiin mah-

dollisuus taantuman keston jäämisestä 

lyhyeksi. 

Työaikojen lyhentäminen ja 
lomautukset hillitsivät avoimen 
työttömyyden kasvua 

Kun kysyntä heikkenee, yritykset voivat 

vähentää joko työntekijöiden määrää tai 

lyhentää keskimääräisiä työaikoja muun 

muassa ylitöiden, lomautusten ja osa-

aikatyön osuuden kautta. Pitäytyminen 

työaikojen lyhennyksessä ylläpitää työl-

lisyyttä ja vähentää työttömyysriskiä. 

Kuvion 4 mukaan tehdyn työpanok-

sen sopeutus toteutui suurin piirtein 

puoliksi henkilöstön lukumäärää vähen-

tämällä ja työaikoja lyhentämällä. Kes-

kimääräinen työntekijää kohden las-

kettu työaika lyheni vuonna 2009 noin 

�0 tuntia eli runsaat � prosenttia edel-

lisvuoteen verrattuna. Samanaikaises-

ti työllisten määrä supistui noin 70 000 

henkilöllä. Laskennallisesti voidaan arvi-

oida, että työpaikkansa olisi menettänyt 

kaksinkertainen määrä henkilöitä, mikäli 

keskimääräinen vuosityöaika ei olisi sa-

manaikaisesti lyhentynyt. 

Tuoreen talouskriisin ja 1990-luvun 

alun laman välillä on myös vissi ero. Pari-

kymmentä vuotta sitten sopeutuminen 

tuotannon romahdukseen tapahtui vain 

vähäisessä määrin työaikojen lyhennyk-

sen avulla. Tuolloin muun muassa velka-

ongelmat ja konkurssiaallot pakottivat 

yrityksiä nopeasti irtisanomisten tielle. 

Tuoreessa talouskriisissä yritysten tilan-

ne oli lähtökohtaisesti parempi, ja voi ol-

la, että uusi huoli työikäisen väestön su-

pistumisesta kannusti yrityksiä työajan 

lyhennyksiin eikä irtisanomisiin.  

Suomalaisella lomautusmallilla oli kes-

keinen merkitys työmarkkinoiden taan-

tumasopeutuksessa.  Lomautuksessa 

työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät 

työnantajan aloitteesta mutta työsuhde 

pysyy voimassa. Lomautuksen käytän-

nön muotoja on runsaasti, sillä lomautus 

voidaan tehdä määräajaksi tai toistaisek-

si, ja se voidaan toteuttaa myös työai-

kaa lyhentämällä. Kysymyksessä voi niin 

ikään olla henkilökohtainen lomautus, 

tai työnantaja voi lomauttaa vähintään 

Kuvio �. BKT:n, työtuntien ja tuottavuuden muutokset (%) 1990–2010.

Lähde: Kansantalouden tilinpito ja Työvoimatutkimus, Tilastokeskus.
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kymmenen työntekijää ryhmänä. Ryh-

mälomautetut saavat työttömyyskor-

vauksensa työnantajan tekemän ilmoi-

tuksen perusteella eivätkä he yleensä 

ilmoittaudu työttömiksi työnhakijoiksi 

toisin kuin henkilökohtaisesti lomaute-

tut tekevät. 

Käytäntöjen monimuotoisuuden joh-

dosta on valitettavasti vaikea arvioida 

tarkasti sitä, missä määrin lomautuksiin 

turvautuminen vähensi avoimen työt-

tömyyden kasvulukuja. Työnvälityksen 

tietojen mukaan henkilökohtaisesti lo-

mautettuja ja siis työttömyystilastois-

sakin työttömiksi kirjautuvia oli vuon-

na 2009 keskimäärin runsaat �0 000. 

Samanaikaisesti ryhmämenettelyllä ko-

koaikaisesti lomautettuja oli kutakuin-

kin saman verran ja suurimmillaan yli 

40 000, ja he eivät siis pääsääntöisesti 

näkyneet työttöminä työnvälityksen ti-

lastoissa. 

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuk-

sessa työttömyysluvut sen sijaan perus-

tuvat henkilöiden omiin ilmoituksiin. Näi-

den tietojen mukaan lomautettuja olisi 

vuonna 2009 ollut keskimäärin hieman 

alle 40 000 henkilöä eli siis selvästi vä-

hemmän verrattuna työ- ja elinkeinomi-

nisteriön kokoamiin yhteenlaskettui-

hin tietoihin. Työvoimatutkimuksessa 

lomautetut voivat kirjautua paitsi työt-

tömiksi myös joko työllisiksi tai työvoi-

maan kuulumattomiksi riippuen lomau-

tuksen tavasta ja kestosta sekä työnhaun 

aktiivisuudesta. Tilastokeskuksen mu-

kaan vuonna 2009 työttömiksi kirjautui 

vain noin 20 prosenttia lomautetuista. 

Tämän osuuden ja ryhmälomautettujen 

määrän perusteella voidaan hyvin karke-

asti arvioida, että lomautuksiin turvau-

tuminen näkyi avoimen työttömyyden 

tilastoissa noin �0 000 henkilön ”kau-

nistuksena”. Pääasia oli tietenkin se, että 

suurimmalle osalle lomautetuista tarjou-

tui mahdollisuus palata takaisin entisiin 

töihin syvimmän taantuman jälkeen, ja 

toimeentulo säilyi kohtuullisena lomau-

tuksenkin ajan.

Työvoiman tarjontakin supistui

Myös työvoiman tarjonnan lasku toimi 

puskurina ja hillitsi työttömyyslukujen 

kasvua. Suuren Taantuman aikana työl-

listen määrä väheni yli 80 000 henkilöllä, 

mutta työttömyys lisääntyi selvästi tätä 

vähemmän eli  noin �0 000–60 000 hen-

kilöllä riippuen tilastolähteestä (taulukko 

1). Tämä ero kertoo siitä, että työvoiman 

tarjonta supistui eli entistä vähemmän 

väkeä oli työmarkkinoiden käytettävissä. 

Kysymyksessä ei ole uusi ilmiö. Ai-

empienkin taantumien aikana erityi-

sesti nuoret ja varttuneet ovat luopu-

neet työn etsinnästä huonojen aikojen 

lannistamina. Mahdollisuudet pitkit-

tää opintoja tai siirtyä varhaiseläkkeelle 

ovat omalta osaltaan selittäneet tällaista 

”joustavuutta”. 

Työllisyyden kiivaimman supistumisen 

jakso osui Suomessa tilanteeseen, jossa 

ikärakennesyistä eläkkeelle siirtyi ennä-

tyksellisen paljon työvoimaa. Kriisin ajoi-

tukseen liittyi siis positiivista sattumaa, 

kun ensimmäinen varsinainen suuri ikä-

luokka eli vuonna 1946 syntyneet saa-

vutti vanhuuseläkkeen alaikärajan eli 6� 

vuotta juuri kriisin keskellä vuonna 2009. 

Eläkkeelle jääneiden määrä kasvoi tuol-

loin edellisestä vuodesta liki 10 000 hen-

kilöllä, mikä yksistään selittää ison osan 

työvoiman tarjonnan laskusta tuona 

vuonna. Tämä ”eläkebuumi” tarjosi mo-

nille yrityksille mahdollisuuden hoitaa 

työvoiman vähennystarpeita tämän ns. 

luonnollisen poistuman kautta. 

Ikärakennetekijän rinnalla kannat-

taa panna merkille se, että yli ��-vuoti-

aan työvoiman työ-

voimaosuudet jopa 

kohosivat Suuren 

Taantuman aika-

na. Osaltaan tähän 

vaikutti se, että var-

haiseläkereittien 

karsimista oli toteu-

tettu ”hyvän sään 

aikana” eli 1990-lu-

vun jälkipuoliskolta lähtien. Kysymykses-

sä oli ajanjakso, jolloin työllisyys kasvoi 

vahvasti ja ikääntyneellekin työvoimalle 

oli entistä enemmän kysyntää. Varhais-

eläkkeet eivät enää tarjonneet saman-

laista suoraviivaista saneerausratkaisua 

kuin esimerkiksi 1990-luvun alun lamas-

sa. 

Koetun talouskriisin monelle maal-

le tyypillinen piirre on ollut se, että työ-

markkinoilta on kriisin aikana vetäy-

tynyt entistä harvempi (Duval et al. 

2011). Taustalla on muun muassa se, et-

tä varhaiseläkkeelle pääsyä on monissa 

muissakin maissa rajoitettu. Aiemmis-

sa taantumissa varhaiseläkkeiden run-

sas käyttö kriisilääkkeenä osoittautui 

ongelmalliseksi siitä syystä, että kysy-

myksessä oli yleensä lopullinen työuran 

päättyminen. Näin työvoiman määrä jäi 

pysyvästi alemmalle tasolle aikojen jo 

parannuttuakin. Varttunutta työvoimaa 

on pitänyt nyt työelämässä myös se, et-

tä kriisin aikana henkilökohtaiset eläke-

säästöt ovat monissa maissa kuihtuneet 

vain pieneen osaan entisestä arvostaan 

ja näin pakottaneet vastentahtoiseen 

työurien pidentämiseen. Näin on käynyt 

Työvoima Työlliset Työttömät 
/TK 

Työttömät 
/TEM

Sukupuolet yhteensä -�1 -84 �2 62

Miehet -1� -�6 41 47

Naiset -16 -28 11 1�

Taulukko 1.  Työvoiman, työllisten ja työttömien määrän muutok-
set 2008–2010 (1000 henkilöä).

Lähde: Työvoimatutkimus, Tilastokeskus. 

Eläkkeelle jääminen 
lisääntyi tuntuvasti juuri 

pahimpana taantuma-
vuonna.
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tyypillisesti maissa, missä niin sanottu-

jen maksuperusteisten eläkkeiden roo-

li on iso.

Aktiivinen työvoimapolitiikka ei 
pysynyt työttömyyden nousun 
tahdissa

Edellä on käynyt ilmi, että monessa suh-

teessa kehitys työmarkkinoilla toteutui 

vaikeaan tilanteeseen nähden otollises-

ti. Kaikessa ei kuitenkaan ole onnistuttu, 

sillä aktiivisen työvoimapolitiikan suh-

danneajoitus epäonnistui (Nio ja Sardar 

2011; Ilmakunnas 2010). Työttömyyden 

nopeaan kasvuun ei siis kyetty vastaa-

maan aktiivitoimia kasvattamalla. Vaikka 

työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 

vuonna 2009 yli 60 000 henkilöllä, tämä ei 

käytännössä näkynyt lainkaan toimenpi-

teiden määrässä kyseisenä vuonna. Vasta 

myöhemmässä vaiheessa toimenpitei-

den määrää on kasvatettu, ja selkeim-

min tämä lisäys näkyy nuorimmissa ikä-

luokissa (taulukko 2). Työmarkkinoiden 

vanhimmassa päässä tukityötä ja työvoi-

makoulutusta on harvemmin tarjolla, ja 

myös lisätoimenpiteet ovat kohdistuneet 

heihin olennaisesti heikommin. Samal-

la pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista 

työttömistä on noussut jyrkimmin juuri 

näissä varttuneimmissa ikäluokissa. 

Mitä tästä opimme? 

Viime vuosien voidaan todeta anta-

neen lisäoppia sekä talouskriiseistä it-

sestään että ympärillä olevista työmark-

kinamalleista. Kansainvälisen talouden 

tulevatkin häiriöt kurittavat erityisen 

raskaasti talouksia, jotka ovat lähtökoh-

taisesti epätasapainossa esimerkiksi 

asuntomarkkinoiden ylikuumenemisen 

vuoksi tai julkisten talouden velkaongel-

mien vuoksi. Toisaalta työmarkkinoille 

voidaan rakentaa puskureita, jotka oikein 

suunniteltuina voivat olennaisesti rajoit-

taa työttömyysongelman syvenemistä 

häiriötilanteissa. Monissa maissa työ-

ajan tilapäiset lyhennysmallit toimivat 

tehokkaina puskureina suurtyöttömyy-

den pysyvää kasvua vastaan. Parhaiten 

pärjättiin, kun valmiit olemassa olevat 

sopeutumismallit saatiin heti käyttöön 

kysynnän heiketessä. Hyvä sääntö myös 

työmarkkinoille kertoo sen, että katto 

kannattaa korjata hyvän sään aikana ei-

kä sateella.

  Suomessa lomautusjärjestelmä osoit-

ti toimivuutensa, sillä kansainvälisen ta-

louden alkaessa toipua valtaosa lomau-

tetuista saattoi palata töihin. Yrityksille 

ratkaisu osoittautuikin yleensä oikeak-

si, sillä vaihtoehtona olisi ollut pian irti-

sanomisten jälkeen uuden työvoiman 

etsintä, palkkaaminen ja perehdyttämi-

nen kaikkine kuluineen. Erityisesti vart-

tuneempien työntekijöiden kohdalla ir-

tisanominen merkitsisi helposti pysyvää 

työmarkkinoilta syrjäytymistä ja suurta 

sekä inhimillistä että taloudellista mene-

tystä. Työurien pidentämistavoitteiden 

kannalta se on myös varsin huono vaih-

toehto. 

Tiukkojenkin budjettikehysten aika-

na on syytä pitää huolta siitä, että aktii-

vinen työvoimapolitiikka pystyy reagoi-

maan nopeasti työttömyyden nousuun. 

Toteutunut kehitys opetti myös sen, et-

tä työttömyyden kasvu ei ole vain nuor-

ten ongelma. Varsinkin kun erilaisia var-

haiseläkereittejä on karsittu, on syytä 

kasvattaa myös ikääntyneille työttömille 

suunnattuja työvoimapolitiikan toimen-

piteitä samassa tahdissa työmarkkinati-

lanteen heikentymisen kanssa. 
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Ikä Osuus 
työttömistä

Pitkäaikaistyöttömien osuus* Aktivointiaste**

2010 2009 2010 muutos 2009 2010 muutos 

1�–19 �,2 0 0 0 ��,6 49,� 1�,7

20–24 9,7 � 2 -1 �9,2 ��,7 16,�

2�–29 10,6 7 8 1 �6,1 46,1 10

�0–�4 9,4 11 1� 2 �7,1 44,2 7,1

��-�9 8,7 14 18 4 �6,� 4�,1 6,8

40-44 10,� 16 20 4 �2,8 �6,6 �,8

4�–49 11,1 18 2� � 29,9 ��,9 4

�0–�4 11,4 22 26 4 26 29,� �,�

��–�9 14,8 29 �� 6 16,2 18,� 2,1

60–64 10,7 4� �� 10 4,9 �,1 0,2

64– 0,1 81 80 -1 �,� 8,7 �,4

Yhteensä 100 17 2� 6 28,8 ��,9 �,1

 * Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista ikäluokan työttömistä.
** Tukityöllistettyjen ja työvoimakoulutuksessa olevien yhteenlaskettu määrä suhteessa ikäluokan 
työttömien määrään (%). 
Lähde: Työllisyyskertomus vuodelta 2009 ja Työllisyyskertomus vuodelta 2010, TEM. 

Taulukko 2.  Työvoimapolitiikan ja työttömyyden rakenteen muutos 2009-2010.
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T
äystyöllisyydellä ei taloustieteessä tarkoiteta sitä, että kaikilla olisi 

töitä, so. että työttömyysaste olisi nolla. Suhdannevaihtelusta ja vuo-

denaikojen mukaan tapahtuvasta kausivaihtelusta riippumattakin 

on aina olemassa työnhakijoita, jotka kärsivät lyhyitä työttömyysjaksoja 

työpaikan vaihtumisen takia. Lisäksi on pitkäaikais- ja toistuvaistyöttö-

myyttä, jonka kohdalla voidaan puhua rakennetyöttömyydestä. 

Toisaalta taloustieteessä on tavallista määritellä täystyöllisyys ja si-

tä vastaava tasapainotyöttömyysaste niin, että sen saavuttamisen jäl-

keen työmarkkinat ylikuumenevat, jonka seurauksena palkkojen nou-

suvauhti alkaa kiihtyä. Tästä juontuu englanninkielinen lyhenne NAIRU 

(Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment) eli ”kiihtymätöntä 

inflaatiovauhtia vastaava työttömyysaste”. Palkkojen ja hintojen nousun 

ajatellaan tässä olevan normaalisti läheisessä yhteydessä toisiinsa.

Tilastollisesti NAIRU ei vastaa mitään keskimääräistä työttömyysas-

tetta, sillä sen ylittäminen (työttömyys) on yleensä paljon todennäköi-

sempää kuin alittaminen (”ylityöllisyys”). Vahvat voimat euroalueen ja 

Suomenkin taloudessa kääntävät kiihtyvän inflaation työttömyyden kas-

vuksi: ulkomaankaupan hintakilpailukyky huononee, nimellisarvoltaan 
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kiinteä varallisuus menettää reaaliarvo-

aan ja – mikäli koko euroalueen inflaa-

tio kiihtyy – korkotaso lähtee nousuun. 

Seurauksena on vähitellen kokonaisky-

synnän ja työllisyyden heikkeneminen. 

Tämän rinnalla talouden rakennemuu-

tos synnyttää ja ylläpitää työttömyyttä. 

NAIRU ei kuitenkaan ole ajassa muuttu-

maton, ja sitä voidaan alentaa tietyillä ta-

louspoliittisilla toimenpiteillä.

NAIRUn tasoa on Suomessa mitattu 

harvakseen. Arvostetun brittiläisen pro-

fessorin Stephen Nickellin (1999, 2006) 

estimaatit ovat erityisen kiinnostavia. 

Hänen mukaansa NAIRU oli 1980-luvun 

puolivälissä 6,6 prosenttia, 1990-luvun 

puolivälissä 8,2 prosenttia ja 2000-luvun 

puolivälissä 7,4 prosenttia. Luvun melko 

vähäistä pienentymistä 1990-luvun la-

man jälkeen selitti vain yksi tekijä, työn 

verotuksen keveneminen.

Työn verotus on Nickellin työmarkkina-

mallissa keskeinen NAIRUa selittävä teki-

jä, koska se vaikuttaa työnteon kannus-

timiin ja työpanoksen kysyntään. Se oli 

alentunut noin viidellä prosenttiyksiköllä 

1990-luvun lamasta 2000-luvun puolivä-

liin. Muita tällaisia rakenteellisia tekijöitä 

mallissa ovat työttömyysturva, työvoima-

politiikka, työmarkkinoiden sopimusjär-

jestelmä ja omistusasumisen osuus1. Näi-

tä varten on luotu erilaisia tilastollisia 

1 Listassa omistusasumisen osuus saattaa ih-
metyttää, mutta ajatuksena on, että sillä on 
alueellisia työmarkkinoita jäykistävä vaikutus. 
Toimivat vuokra-asuntomarkkinat helpottavat 
muuttamista työn perässä.

Työttömyysasteen 
painuessa alle 7 prosenttiin 
alkavat työmarkkinat 
ylikuumentua.

mittareita. Työttömyysturvaan ja työvoi-

mapolitiikkaan 1990-luvulta lähtien teh-

dyillä uudistuksilla ei Nickellin mukaan 

ollut todellista vaikutusta NAIRUun. 

Vuonna 2007 työttömyysaste alitti en-

simmäisen kerran laman jälkeen Nickel-

lin arvioiman 7,4 prosentin NAIRU-tason. 

Näin täsmälliseen rajapyykkiin voidaan 

hyvinkin suhtautua epäillen, mutta mie-

lenkiintoista on, että ansiotasoindeksin 

nousu kiihtyi samana vuonna �,4 pro-

senttiin ja seuraavana vuonna jo �,� pro-

senttiin. Samalla kuluttajahintaindeksin 

nousu kiihtyi vuoden 2007 2,� prosen-

tista vuoden 2008 4,1 prosenttiin, jos-

kin syynä oli osaksi myös monien tuon-

tituotteiden kallistuminen. Oheisesta 

kuviosta 1 näkyy selvästi tämä työttö-

myysasteen aleneminen ja ansiotason 

nousun kiihtyminen vuosina 2006–2008. 

Kuvion havaintopisteet noudattelevat 

suurin piirtein makrotaloustieteestä tut-

tua Phillipsin käyrää, jonka mukaan an-

siotason muutoksen (tai inflaation) ja 

työttömyysasteen ja välillä on kääntei-

nen yhteys.

Työttömyysasteen aleneminen ja in-

 flaation kiihtyminen jäivät kuitenkin ly-

hytaikaisiksi, sillä pian talouteen iski fi-

nanssikriisi ja syvä taantuma. Vuonna 

2009 työttömyysaste nousi yli 8 pro-

senttiin, ansiotason nousu alkoi hidas-

tua ja inflaatiovauhti putosi nollaan. 

NAIRUn kannalta tällä suhdannekään-

teellä ei ollut välttämättä mitään mer-

kitystä, mutta 2000-luvun puolivälin 

jälkeen työn verotus keveni edelleen 

jonkin verran, ja jo keväällä 2007 Elin-

keinoelämän keskusliitto irtisanoutui 

keskitetyistä työmarkkinaratkaisuista. 

Toistaiseksi meillä ei ole empiiristä tut-

kimustietoa siitä, miten tämä tulopoli-

tiikan loppuminen on vaikuttanut työ-

markkinoiden toimintaan Phillipsin 

käyrän mielessä.2

Samaan aikaan kun lomautukset, irti-

sanomiset ja lyhytaikainen työttömyys 

ovat vähentyneet, kokonaistyöttömyys 

on edelleen korkeampi kuin ennen fi-

2 Makrotaloustieteessä on tunnettu ns. Calm-
fors-Driffill-hypoteesi (Calmfors ja Driffill 1988), 
jonka mukaan siirtyminen keskitetyistä palkka-
neuvotteluista liittotasolle johtaa työllisyyden 
kannalta huonompiin tuloksiin. Suomessa on 
viime aikoina pyritty siirtämään sopimustoimin-
taa edelleen paikallistasolle, jolloin hypoteesin 
mukaan tilanne voi taas olla toisenlainen.

Kuvio 1. Phillipsin käyrä Suomessa 1980–2010.

Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus ja Ansiotasotilasto.
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kasvanut puolentoista vuo-

den ajan. Vaikean työllistymi-

sen merkitys kasvaa.

EMMA-mallin skenaario

Suomen työttömyysaste näyt-

täisi pääsevän kuluvalla vaa-

likaudella jälleen 7 prosentin 

tasolle. Kuvio 2 esittää sen to-

teutunutta kehitystä ja Pal-

kansaajien tutkimuslaitoksen 

EMMA-neljännesvuosi-mallil-

la� ennustettua uraa vuoteen 

201� asti. Malli on tavannut 

ennustaa työttömyysastetta keskimäärin 

kohtuullisen hyvin. Tässä perusskenaari-

ossa työttömyysaste laskee tänä vuonna 

keskimäärin 8 prosentin tasolle ja pysyy 

ensi vuonna samoissa lukemissa. Sen jäl-

keen se alenee asteittain ja päätyy 7 pro-

sentin tasolle vuonna 201�. 

Kuvion 2 (ks. myös taulukon 1 Pe-

russkenaario) ennusteessa kokonais-

taloudellinen kehitys on oletettu lähi-

vuosina melko tasaiseksi ilman uutta 

taantumaa. Talouden ympäristö mää-

rittyy PT:n uusimman suhdanne-ennus-

teen mukaisesti (ks. toisaalla tässä leh-

dessä). Suomen talouskasvu hidastuu 

euromaiden ja Yhdysvaltojen velkaon-

gelmien sekä koko maailmantalouden 

heikentyvän kehityksen seurauksena, 

� EMMA-mallista tarkemmin ks. Lehmus ym. 
(2006) ja Lehmus (2009).

Markku Lehmus (ylh. oik.), Heikki Taimio  
(alh.) ja Pekka Tiainen (ylh. vas.) ehdot-
tavat tuntuvaa lisäystä työllisyysmää-
rärahoihin.

nanssikriisiä. Pitkäaikaistyöttö-

myys on liki puolitoistakertais-

tunut ja vaikea työllistyminen 

kasvanut kolmanneksella. Yh-

täjaksoinen pitkäaikaistyöt-

tömyys on vuoden ajan ollut 

�7 000–�9 000 henkeä, ja vai-

keasti työllistyvien määrä pit-

käaikaistyöttömät mukaan 

lukien on noin 14� 000, työt-

tömyyseläkeläiset mukaan lu-

kien runsaat 180 000. Valtio-

varainministeriön tuoreen 

budjettiehdotuksen tavoittee-

seen saada vaikea työllistymi-

nen 1�0 000:een vuonna 2012 

ei päästä ilman lisätoimia. Pit-

käaikaistyöttömyyden osuus 

työttömyydestä on kasva-

nut kaksi vuotta. Kaksi vuotta 

työttömänä olleiden osuus on 
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mutta täysimittaiselta finanssikriisiltä 

ja lamalta vältytään. Bruttokansantuote 

kasvaa tänä vuonna vielä �,6 prosenttia 

mutta ensi vuonna vain 2,1 prosenttia. 

Vuonna 201� maailmantalouden en-

nustetaan elpyvän, minkä ansiosta Suo-

menkin talous kasvaa jo �,1 prosentin 

vuosivauhtia. Vuosina 2014–201� kasvu 

asettuu hieman hitaammalle, 2,� pro-

sentin uralle Suomen vientimaiden kas-

vun hidastuessa asteittain vuosina 2014 

ja 201�. 

Aikaisempien kokemusten perusteel-

la työttömyysasteen painumisesta alle 

seitsemään prosenttiin näyttäisi seuraa-

van palkkainflaation kiihtyminen. Viime 

aikoina kohonneet palkankorotusvaa-

timukset ovat perustuneet enemmän-

kin pyrkimyksiin suojella reaaliansioita 

inflaatiolta, joka johtuu raaka-aineiden 

hintojen noususta ja välillisen verotuk-

sen kiristymisestä, siis kustannuspai-

neista. EMMA-makromalli ottaa Phil-

lipsin käyrän mukaisesti huomioon 

työttömyyden alenemisen vaikutuk-

set ansiotason nousuun ja myös koti-

maisten työvoimakustannusten vaiku-

tukset hintakilpailukykyyn. Sen sijaan 

avoimeksi jää, missä määrin Euroopan 

keskuspankki pyrkii jatkossa torjumaan 

mahdollisesti jälleen kiihtyvää euroalu-

een inflaatiota ohjauskoron nostoilla. 

Rahapolitiikan voimakas kiristäminen 

voisi taittaa työllisyyden paranemisen 

Suomessakin.

Simulointeja EMMA-mallilla

EMMA-mallilla simuloitiin julkisessa 

keskustelussa esitetty ns. koordinoi-

tu palkkaratkaisu, jossa työntekijä- ja 

työnantajajärjestöt sopivat maltillisista 

palkankorotuksista, joita valtio tulee vas-

taan ansiotuloverotusta keventämällä 

– tässä simuloinnissa pysyvästi yhdellä 

prosenttiyksiköllä. Ansiotason nousun 

oletetaan jäävän vuosina 2012–201� 

kaksi prosenttiyksikköä hitaammak-

si kuin perus-skenaariossa. Näin ollen 

ansiotaso nousisi alle prosenttiyksikön 

vuosivauhtia vaalikauden aikana. Tä-

män seurauksena BKT:n kasvu olisi noin 

0,� prosenttiyksikköä nopeampaa kuin 

perusskenaariossa vuosina 201�–201�. 

Myös työttömyysaste laskisi nopeammin 

ja painuisi 6,� prosentin tasolle vuonna 

201�. 

Koordinoidulla palkkaratkaisulla on 

täten positiivinen vaikutus työllisyyteen 

vaalikauden aikana. Julkisen sektorin ra-

hoitusasemaa se kuitenkin heikentäi-

si noin 1,1 miljardia euroa vuositasolla. 

Jos oletetaan, että maltilliset palkanko-

rotukset koskevat koko vaalikauden si-

jasta vain ensi vuotta, mutta veronalen-

nus on silti pysyvä, jäävät positiiviset 

vaikutukset työllisyyteen pienemmik-

si: työttömyysaste olisi 6,8 prosentin ta-

solla vuonna 201�. Tässä skenaariossa 

ansiotaso nousisi hieman alle prosen-

tin verran ensi vuonna mutta palaisi sen 

jälkeen noin kolmen prosentin vuosikas-

vu-uralle. Julkisen sektorin alijäämä kas-

vaisi nyt 1,4 miljardia vuositasolla. 

Realistisin keino alentaa työttömyys-

astetta kohti hallitusohjelman � pro-

sentin tavoitetta olisi huomattavasti 

suurempi panostus aktiiviseen työvoi-

mapolitiikkaan4, joka madaltaisi NAI-

RUa. EMMA-mallilla voidaan karkealla 

tasolla mallintaa tuntuvien lisäresurssi-

en kohdentaminen työvoiman aktiivitoi-

miin. Oletetaan, että tämä näkyy julkisen 

sektorin työtunneissa ja julkisissa osto-

palveluissa niin, että työtunnit kasvavat 

6 prosenttia ja ostopalvelut � prosent-

tia nopeammin kuin perusskenaarios-

sa. Muutos on pysyvä, joten muuttujat 

jäävät korkeammille tasoilleen vuodes-

ta 2012 lähtien. Simuloinnin tuloksena 

BKT kasvaa vuonna 2012 �,1 prosent-

4 Aktiiviseen työvoimapolitiikkaan sisältyvistä 
toimista ks. tarkemmin tuonnempana. 

Aktiivisella työvoima-
politiikalla voidaan alentaa 

työttömyyttä ilman, että 
inflaatio kiihtyy.

Kuvio 2. Suomen työttömyysasteen kehitys 1990-2010 ja sen ennuste vuoteen 201�.
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tia eli 1,0 prosenttiyk-

sikköä nopeammin kuin 

perusskenaariossa. Vuon-

na 201� puolestaan BKT 

kasvaa �,0 prosenttia eli 

0,1 prosenttiyksikköä hi-

taammin kuin perusske-

naariossa. Tämän jälkeen 

kasvu on jotakuinkin yh-

tä nopeaa kuin perusske-

naariossa. 

Aktiivitoimilla on huo-

mattava vaikutus työttömyyteen, koska 

mallisimulaatiossa muutetaan suoraan 

kansantaloudessa tehtyjä työtunteja. 

Niinpä työttömyysaste laskisi heti ensi 

vuonna 6 prosentin tasolle eli 2 prosent-

tiyksikköä alemmaksi kuin perusskenaa-

riossa. Työllisten määrä lisääntyisi run-

saalla �0 000:lla. Työttömyysaste laskisi 

edelleen seuraavina vuosina ja päätyisi 

�,1 prosentin tasolle vuonna 201�, joten 

se olisi yhä 1,9 prosenttiyksikköä mata-

lampi kuin perusskenaariossa. 

Näin ollen vahva panostus aktiivi-

seen työvoimapolitiikkaan alentaisi 

työttömyyttä hyvin tehokkaasti lyhy-

ellä aikavälillä. Mikään ”ilmainen lou-

nas” ei kuitenkaan olisi kyseessä, sillä 

EMMA-mallin mukaan aktiivitoimien 

hinnaksi tulisi noin 600 miljoonaa eu-

roa vuositasolla, kun lasketaan niiden 

vaikutus julkisen talouden rahoitusyli-

jäämään vuosina 2012–201�. Velkaan-

tuminen olisi siis pienempää kuin edel-

lä koordinoidussa palkkaratkaisussa, 

mutta työttömyys alenisi huomattavas-

ti enemmän.�

Pitkän aikavälin vaikutukset mallis-

sa ovat paljolti kiinni siitä, kuinka paljon 

NAIRU laskee aktiivitoimien ansiosta. Jos 

oletetaan NAIRUn laskevan 1,�–2,0 pro-

� Julkisen velan kasvu voitaisiin luonnollisesti 
välttää kiristämällä verotusta ja/tai leikkaamalla 
muita menoja, mikä merkitsisi työllisyyden hi-
taampaa kohentumista. Tässä on useita erilaisia 
vaihtoehtoja, jotka kaikki eivät ole yhtä haitalli-
sia työllisyydelle.

senttiyksikköä, on aktiivitoimilla positii-

vinen vaikutus BKT:hen myös pitkällä ai-

kavälillä.

Simuloidaan vielä tilanne, jossa aktii-

vitoimet ovat edellä kuvattuakin tuntu-

vampia. Lisätään nyt julkisen sektorin 

työtunteja 8 prosenttia ja ostoja saman 

verran kuin edellä. Näin päästään selväs-

ti alle viiden prosentin työttömyysastee-

seen vuonna 201�. Tämä kasvattaisi jul-

kisen sektorin rahoitusalijäämää noin 

800 miljoonaa euroa vuositasolla. Pit-

källä aikavälillä työllisyy-

teen ja BKT:hen vaikut-

taa tässäkin skenaariossa 

ratkaisevasti se, kuinka 

paljon NAIRU alenee ak-

tivointitoimien ansiosta. 

EMMA-mallin laskelmat 

ovat kuitenkin väistämät-

tä ainoastaan suuntaa 

antavia, koska se ei ota 

huomioon pysyväis- ja 

toistuvaistyöttömyyden 

rakennetta eikä sitä, kuinka eri aktiivitoi-

milla on erilaisia vaikutuksia työttömyy-

teen. 

Aktiivisen työvoimapolitiikan 
täsmätoimet

Aktiivisen työvoimapolitiikan (ATP) idea 

on, että vähentämällä avoimien työ-

paikkojen ja työttömyyden samanaikai-

suutta voidaan ylläpitää korkeampaa 

Perusskenaario 2011 2012 201� 2014 201�

BKT (muutos %) �,6 2,1 �,1 2,� 2,�

Työttömyysaste (%) 8,0 8,0 7,6 7,4 7,0

Koordinoitu palkkaratkaisu 2011 2012 201� 2014 201�

BKT (muutos %) �,6 2,1 �,� 2,8 2,9

Työttömyysaste (%) 8,0 7,9 7,2 6,9 6,�

Julk. tunnit +6% ja julk. ostot +�% 2011 2012 201� 2014 201�

BKT (muutos %) �,6 �,1 �,0 2,� 2,�

Työttömyysaste (%) 8,0 6,0 �,7 �,� �,1

Taulukko 1. EMMA-mallin skenaariot.

Kuvio �.  Työvoimapolitiikan toimet, vuosi 2012 hallituksen budjettiesitys 14.9.2011, 201�–
201� arvio.

Lähde: Työnvälitystilasto, v. 2011 arvio, v. 2012 hallituksen budjettiesitys.
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TEM ATP momentti �2.�0.�1, jolle keskitetty aktiivisen työvoimapolitiikan toimet TEM:n osalta 

Lisäksi kuntouttava työtoiminta, vuorotteluvapaa, työharjoittelu ja -valmennus 
työmarkkinatuella ja omaehtoinen koulutus työttömyysturvalla
Lisäksi osa-aikatyöhön sijoitetut, TEM:n ATP:n pitkän momentin toimiin sijoitetut yhteensä

Lisäksi työvoimakoulutuksessa olevat, TEM ATP              

Työllistämistuilla työllistetyt yhteensä, TEM ATPlisätty arvio ESR-toimista

Lisäksi starttiraha, TEM ATP

0
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työllisyyttä ilman inflaatiopaineita. Yh-

distämällä aktiivisen työvoimapolitiikan 

keinot kysynnän vaihtelujen ja niiden 

seurausten tasaamiseen haetaan yhtäai-

kaista ratkaisua kysynnän riittävyyteen 

ja kysynnän ja tarjonnan vastaavuuteen. 

Keinovalikoimaan kuuluvat tällöin (vrt. 

kuvio �)

1. työllistämistuet (työnantajille ja 

työnhakijoille kohdistettuina)  

2. työvoimapoliittinen aikuiskoulutus 

työttömille ja työsuhteessa oleville (mu-

kaan lukien muutosturva) laajennuksi-

neen oppisopimuksiin ja työharjoitte-

luun 

�. monipuolinen työnvälitys 

4. työllisyysperusteiset investoinnit

�. erilaisia muita toimia.

Aktivointiasteeseen (kuvio 4) laske-

taan työllistämistuet ja työvoimapoliit-

tinen aikuiskoulutus. Työllistämistukiin 

sisältyvät tällöin työhallinnon, työ- ja 

elinkeinoministeriön (TEM) palkkatuet, 

starttirahat ja osa-aikalisät, sekä laajem-

min lisäksi vuorotteluvapaakorvaukset, 

työharjoittelu ja työelämävalmennus 

työttömyysetuudella sekä kuntouttava 

työtoiminta. Työvoimapoliittisella aikuis-

koulutuksella on tavanomaisesti tarkoi-

tettu työhallinnon järjestämää koulutus-

ta, mutta mukaan aktivointiasteeseen 

on lisätty omaehtoinen opiskelu työttö-

myysetuudella, mikä alkoi vuoden 2010 

alusta. 

Työvoimapolitiikan toimia vähentää 

vuonna 2012 määrärahojen vähenemi-

nen samalla kun työmarkkinatuen ko-

rotus nostaa tukikustannusta. Aktivoin-

tiastelaskelmassa työttömyys ei alene 

vuonna 2012. Jos työttömyysaste ale-

nee 0,� prosenttiyksikköä, nousee akti-

vointiaste prosenttiyksiköllä. Hallituk-

sen budjettiriihen määrärahalisäykset 

supistivat työhallinnon aktiivitoimien 

vähennystä. Vähennys supistui suhtees-

sa vuoden 2011 budjetin tasoon �4 mil-

joonaa euroa ja verrattuna vuoden 2011 

kokonaistasoon – kesäkuinen lisäbud-

jetti mukaan lukien – 82 miljoonaa eu-

roa. Aktiivitoimet vähenevät vuonna 

2012 noin 12 000 henkilötyövuotta, mi-

kä vastaa 12 prosentin vähennystä (vrt. 

kuvio 4).

Hallitusohjelmaan kirjatut tavoitteet 

lisätä työllisten määrää 100 000:lla, nos-

taa työllisyysaste vähintään 72 prosent-

tiin ja painaa työttömyysaste alle � pro-

senttiin ovat nykyisessä epävarmassa 

taloustilanteessa hyvin haasteellisia. On-

nistumisen välttämättömiä edellytyksiä 

ovat nuorten työttömyyden rajaaminen 

� kuukauteen ja yhtäjaksoisen pitkäai-

kaistyöttömyyden rajaaminen enintään 

vuoteen. Perusvaikeus koskee siten aina-

Kuvio �.  Vaikeasti työllistyvien eri osatekijöiden kohdalla sen estäminen, että tasot eivät 
jää pysyvästi korkeiksi, tavoite1 ja toteutunut

1 Artikkeli Kauhanen ym. (2010).

Lähde: Toteutuneen kehityksen osalta työnvälitystilasto.
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Kuvio 4. Aktivointiaste, peruskehitys, vuosikeskiarvot kolmen vaihtoehdon perusteella, %.

Lähde: Työnvälitystilaston ja hallituksen talousarvioaineiston perusteella.
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alenevat loppuvuonna. Jos määrärahoja lisätään, 
toimien alenemista voidaan ehkäistä.
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kin vuotta 2012, jolloin tyydyttävässäkin 

yleiskehityksessä työttömyyden kroo-

nistuminen pitkäaikaistyöttömyydeksi 

tulisi välttää. Tämä perustelee toimenpi-

teiden käyttöä etupainolla ja lisäämistä 

myöhemmin, jos on tarpeen, tai jos alen-

taminen onnistuu, syntyy liikkumatilaa. 

Työllisyystavoitteissa onnistuminen an-

taisi lähtökohdan työllisyysasteen nosta-

miseen 7� prosenttiin tällä vuosikymme-

nellä ja työttömyysasteen alentamiseen 

edelleen. Alimman työttömyyden mais-

sa kuten Norjassa ja Sveitsissä se on noin 

� prosenttia, Alankomaissa ja Itävallassa 

vähän korkeampi. 

Onnistuminen välttämätön edellytys 

on myös työn järjestäminen yhteiskun-

nan toimesta ja työvoimatukien mer-

kittävästi nykyisestään lisätty käyttö 

nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työl-

listämiseen ja työttömyyden pitkitty-

misen katkaisemiseen sen rinnalla, et-

tä tehdään tarvittavat toimet talous- ja 

yhteiskuntapolitiikassa muilta osin. Työ-

voimatukien käytössä kuten muissakin 

toimissa on tarpeen ottaa huomioon 

hyödyt kustannusten vastapainoksi. 

Hallitusohjelma ja työllisyyspolitiikka

Finanssikriisin ja taantuman oloissa ta-

louspolitiikan toimin ylläpidettiin mer-

kittävästi työllisyyttä keskeisimpänä 

ongelmakohtana, ettei pitkittyvää työt-

tömyyttä eikä nuorisotyöttömyyden 

nousua tarpeellisessa määrin katkais-

tu. Työllistämistä lisättiin nuorten osal-

ta vasta 1,� vuotta kriisin puhkeamisen 

jälkeen ja silloinkin mitoituksen jäädes-

sä riittämättömäksi, eikä pitkäaikais-

työttömyyden ehkäisyyn lisätty toimia 

ennen alkuvuotta 2011, runsaat kaksi 

vuotta kriisin puhkeamisesta. Toimien 

lisäyksellä vuoden 2011 alussa pysäy-

tettiin pitkäaikaistyöttömyyden lisäkas-

vu (kuvio �), ja nuorisotyöttömyys aleni 

osaksi toimien ja osaksi taloussuhdan-

teen paranemisen myötä. Ongelmaksi 

tuli varojen riittävyys, sillä varoja käy-

tettiin etupainolla vuonna 2011, kuten 

oli perusteltua. Tämä kuitenkin merkitsi 

lisärahoituksen tarvetta, mitä kesäkuus-

sa laadittu vuoden  toinen lisäbudjetti 

osaksi kattoi. Sen mukainen 28 miljoo-

nan lisäys ei estä aktivointiasteen ale-

nemista, joskin se hillitsee voimakkain-

ta pudotusta.

Työ- ja elinkeinoministeriön esitys 

vuodelle 2012 (kuvio 4) lähti siitä, et-

tä hallitusohjelman vuosittaisesta noin 

100 miljoonan euron lisäyksestä tulee 

tämä summa myös vuodelle 2012. Hal-

lituksen budjettiriihessä määrärahoja li-

sättiin �0 miljoonaa euroa ja päädyttiin 

ratkaisuun, jossa työhallinnon aktiivisen 

työvoimapolitiikan määrärahat ovat lä-

hes samoilla tasoilla vuosina 2012–201� 

eikä niitä lykätty, kun monien muiden 

määrärahojen osalta niitä lykättiin pe-

rusteluna etupainotteiset leikkaukset. 

VM:n lykkäysperustelu on lähtenyt sii-

tä, että 2,� miljardin menoleikkaukset 

ja veronkorotukset toteutettaisiin etu-

painoisesti. Tämä ei kuitenkaan raken-

teellisen työttömyyden ehkäisemises-

sä toimi, koska pitkäaikaistyöttömyyden 

päästäminen korkeaksi ja vaikeutuvaksi 

tekee sen hoitamisen vaikeammaksi ja 

kalliimmaksi. Hallituksen esityksen toi-

miin ja tässä sovelletun peruskehityksen 

mukaiseen työttömyysasteeseen perus-

tuva aktivointiaste on vuonna 2012 26,8 

prosenttia ja noussee seuraavina vuosi-

na 29 prosenttiin ja sitten lähelle �0 pro-

senttia työttömyyden alenemisen seu-

rauksena.

Kun esimerkinomaisesti 40 000 hen-

kilötyövuoden lisäys kohdistetaan vuo-

teen 2012 sen tason lisäksi, mikä oli 

työministeriön esitys vuodelle 2012, ak-

tivointiaste nousee yli 40 prosenttiin 

(kuvio 4). Se nostaisi Suomen EU1�:n ak-

Aktiivisen työvoima-
politiikan määrärahojen 
vähentäminen pahentaisi 
rakennetyöttömyyttä.

Kuvio 6.  Aktivointiaste työvoimapolitiikassa EU 1�-maissa vuonna 2009 OECD:n mukaan, 
%.
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tivointiastevertailussa yli puolenvälin 

(kuvio 6). Tällainen malli tarkoittaisi nuo-

riso- ja pitkäaikaistyöttömyyden kääntä-

mistä voimakkaaseen laskuun. Jos lisäys 

tapahtuisi pidemmällä aikavälillä, se 

vastaavasti pidentäisi laskua. Aktivoin-

tiasteen säilyttäminen suunnilleen ny-

kyisellään tai sen loiva nostaminen mer-

kitsisi ongelman säilymistä pitkään ja 

vähenemistä ainoastaan suhdannenou-

sun ja ikääntyvien osalta eläköitymisen 

kautta. Jos toimia etupainotteisesti vä-

hennetään, on riskinä nuoriso- ja pit-

käaikaistyöttömyyden nousu, ja vaikka 

toimia myöhemmin lisättäisiin, vaikea 

työllistyminen ja sen alentaminen vai-

keutuisi.

Työllistämistuet ovat useissa EU1�-

maissa keskeinen aktiivisen työvoimapo-

litiikan väline (kuvio 7). Suomea alempi 

aktivointiaste on Saksassa, Englannis-

sa ja Irlannissa, joissa menettelyt ovat 

toisenlaisia. Työllistämistukien merkitys 

työttömyyden hoitamisessa on Suomea 

suurempi myös Saksassa.  

Koska aktiivitoimet maksavat runsaat 

10 000 euroa henkilötyövuotta kohden, 

niin edellä ehdotetut 40 000 henkilön li-

sätoimet merkitsevät runsaan 400 mil-

joonan euron lisäystä. Tästä summasta 

palautuu merkittävä osa valtiolle siksi, 

että ansiotulot korvaavat työttömyystur-

vaa ja työstä maksetaan suurempi osuus 

veroina kuin työttömänä. Tästä summas-

ta palautuu runsaat 60 prosenttia valtiol-

le. Siten nettokustannus valtiolle on va-

jaa 1�0 miljoonaa euroa. 

Jos valtio ei käyttäisi työllistämistu-

kia vaan palkkaisi koko henkilömäärän 

tai lisäisi menoja yleisesti, kustannus oli-

si suurempi, koska silloin palkkataso oli-

si työllistämistukia korkeampi ja tulisi 

muita kuin palkkauskustannuksia, jotka 

nostavat työpaikan hintaa. Toisaalta ker-

rannaisvaikutuksia kansantalouteen ja 

työllisyyteen syntyy enemmän, kun on 

tällaisia hankintoja. Edellä EMMA-mallisi-

muloinnissa saatiin runsaan �0 000 työ-

paikan lisäys noin 600 miljoonan euron 

lisäyksellä julkisen sektorin rahoitusali-

jäämään. Kohdennetuissa työvoimapo-

litiikan toimissa nettokustannus jää suh-

teessa pienemmäksi. 

Mikäli aktiivisen työvoimapolitiikan 

400 miljoonan euron lisäys olisi työllis-

tämistukia, kustannus olisi työmarkki-

natuen kokoisen perustuen  mukaise-

na �14 miljoonaa euroa. Tästä ei synny 

nettokustannusta valtiontalouteen, jos 

työllisyys koko kansantalouden tasolla 

lisääntyy siten, että muiden työpaikko-

jen korvaaminen onnistutaan pitämään 

alhaisena, kun tuki menee yksityiseen 

sektoriin. Tällöin korkea verokiila ja 

säästöt työttömyyskustannuksista ylit-

tävät tuen määrän, jos tuetut työnte-

kijät syrjäyttävät muita työntekijöitä 

vähemmän kuin neljänneksen. Jos syr-

jäyttäminen on suurempaa, tulee netto-

kustannusta. Julkisen sektorin työllistä-

misessä nettokustannusta syntyy, koska 

palkkauskustannus maksetaan julkises-

ta sektorista.

Siten suoran työllisyysvaikutuksen 

osalta työvoimapolitiikan toimet ovat 

keskimääräistä kustannustehokkaam-

pia kuin valtion budjettimenojen lisäys 

keskimäärin välittömien vaikutustensa 

osalta. Ne voidaan täsmäkohdentaa mm. 

nuorten työttömyyden ja pitkäaikais-

työttömyyden vähentämiseen kaikkein 

suorimmin. Ero EMMA-mallin simuloin-

tituloksiin syntyy toimien kohdentami-

sesta.

Aktiivisen työvoimapolitiikan toimien, 

koordinoidun palkkaratkaisun, työelä-

mäkysymyksiin liittyvien työpolitiikan 

elementtien sekä  julkisten palveluiden 

tai ostojen lisääminen on eräs tapa yrit-

tää saada parannettua kokonaisvaiku-

tusta toimien yhdistelmällä.

Aktiivitoimien vaikuttavuus 

Aktiivisen työvoimapolitiikan vaikut-

tavuutta on arvioitu tutkimalla työhön 

sijoittumista toimien jälkeen avoimille 

työmarkkinoille verrattuna muihin työt-

tömiin. Joidenkin tulosten mukaan hyöty 

ei olisi ollut suuri, mitä on käytetty perus-

teluna aktiivitoimien alhaiselle mitoitta-

miselle. Tässä arvioinnissa on kuitenkin 

ollut merkittäviä heikkouksia. Vertailu-

Kuvio 7.  Työllistämistukien osuus työttömistä ja työllistetyistä EU 1�-maissa vuonna 2009 
OECD:n mukaan, %.
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ryhmää on käytännössä ollut vaikea saa-

da aktiivitoimia lukuun ottamatta muilta 

osin samanlaiseksi kuin toimien piiriin si-

joitettujen ryhmä. Käytännössä toimen-

piteiden piiriin näet valikoituu vaikeam-

min työllistyviä kuin vertailuryhmään, ja 

vertailuryhmään kuuluvissa on merkit-

tävä osa niitä, jotka ovat olleet aiemmin 

toimien piirissä. 

Vertailuryhmäongelmaa voidaan kor-

jata tarkastelemalla aktiivitoimien piiris-

sä olevien työllistymistä suoraan avoi-

mille markkinoille (Nio ja Sardar 2011). 

Tällöin �–6 kuukauden aikana sijoittuu 

neljännes tai kolmannes. Seuranta kye-

tään suorittamaan Tilastokeskuksen 

kanssa yhteistyössä, mutta sijoittumises-

ta myöhemmin ei tässä saada tietoa. Tätä 

voidaan kuitenkin arvioida seuraamalla 

pitkäaikaistyöttömyyden kehitystä. Kun 

toimia on lisätty, pitkäaikaistyöttömyys 

on vähäisempää, ja muissa Pohjoismais-

sa, joissa toimia on suhteellisesti enem-

män, pitkäaikaistyöttömyys on samoin 

vähäisempää.

Silloin kun seurataan sijoittumista 

avoimille työmarkkinoille pian aktiivitoi-

mien jälkeen joko vertailuryhmään näh-

den tai tarkastelemalla sijoittuneiden 

osuutta toimenpiteistä, vaikuttavuut-

ta käsitellään vain yhdeltä osin. Keskei-

nen kysymys on toimenpiteen aikainen 

hyöty työttömälle. Tämä on erityisen tär-

keää esimerkiksi heikossa suhdanneti-

lanteessa, koska näin voidaan ylläpitää 

työmarkkinakelpoisuutta ja mahdollis-

taa työelämään paluu tilanteen parantu-

essa. Heikon tilanteen jatkuessa pidem-

pään ehkäistään pysyvää syrjäytymistä. 

Jos toimia eli olisi, olisi helppo nähdä, 

että tilanne vaikeutuisi olennaisesti sii-

tä missä ollaan. Nettokustannuksiltaan 

toimet ovat budjettitaloudellisesti edul-

lisimmasta päästä. 

Tendenssimäisyys aktiivisen työvoi-

mapolitiikan vaikuttavuusarvioinnissa, 

so. positiivisten vaikutusten väheksymi-

nen, toimii perusteluna määrärahojen 

leikkauksille tai alhaiselle mitoituksel-

le. Se kytkeytyy laajemmin tendenssiin, 

jossa yhteiskunnan toimia arvioidaan te-

hottomiksi tai jopa haittaaviksi. Sen joh-

topäätös on, että jos kerran toimet ovat 

tehottomia tai peräti aikaansaavat vää-

ristymiä tai aiheuttavat vahinkoa, on pa-

rempi, että markkinatalouden annetaan 

toimia eikä siihen sekaannuta. Kuitenkin 

valtaosa viimeaikaisesta tutkimuksesta 

tukee päinvastaista käsitystä, so. sitä, että 

aktiivitoimilla on selviä myönteisiä vai-

kutuksia työllisyyteen.6 

Aktiivisella työvoimapolitiikalla täh-

dätään työn kysynnän ja tarjonnan vas-

taavuuteen, kuten pidemmällä aikavä-

lillä koulutuspolitiikalla. Olennainen osa 

työn kysynnän ja tarjonnan vastaavuu-

desta huolehtimisessa on, että ehkäis-

tään pitkäaikaistyöttömyyden syntyä 

ja vähennetään pitkäaikaistyöttömyyt-

tä, koska on vaikea saada avoimien 

markkinoiden työn kysyntää kohdistu-

maan pitkäaikaistyöttömyyteen ja vai-

keaan työllistymiseen ilman erityistoi-

mia. Samalla turvataan, ettei menetetä 

työvoimaa pysyvään työttömyyteen ja 

turvataan tällä tavoin työvoiman saata-

vuutta. 

Tämä puolestaan on osa politiikkaa, 

jolla alennetaan inflaatiota kiihdyttä-

mättömän työttömyysasteen (NAIRUn) 

tasoa. Aktiivinen työvoimapolitiikka on 

keskeinen osa täystyöllisyyteen tähtää-

6 Sihto (2010) on katsaus tähän tutkimukseen. 
Ks. myös Holmlundin artikkeli tässä lehdessä.

Tutkimusten mukaan 
aktiivitoimilla on selviä 
myönteisiä vaikutuksia 
työllisyyteen.

vää talous-, työllisyys- ja elinkeinopo-

litiikkaa. Tämän lähtökohdan omaksu-

misessa on tärkeä ymmärtää toimien 

vaikuttavuus tehottomuusperustelui-

den sijaan. 
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N
äissä kahdessa kirjassa keskitytään 

kehitysavun ruohonjuuritason on-

gelmiin. Molemmat pohjautuvat 

sellaiseen uuteen kehitystalouden tut-

kimukseen, jossa keskeiseksi on tullut 

metodi: kontrolloidut satunnaiskokeet. 

Nämä koe-asetelmat, jotka ovat tuttuja 

luonnontieteistä ja lääketieteestä, tarjo-

avat periaatteessa vedenpitävän asetel-

man syy-seuraussuhteen tutkimiseen: 

kun sadasta identtisestä kylästä puolet 

valitaan arvalla kehitysapuhankkeen 

kohteeksi ja mitataan huolella elinolojen 

kehitys hankkeen aikana, mahdolliset 

kylien väliset kehityserot johtuvat silloin 

yksinomaan avusta. Tällaisia kokeita on 

nyt noin kymmenen vuoden ajan järjes-

tetty kehitysavun erilaisista teemoista.

Tämän tieteenalan kärkinimet ovat nyt 

koonneet havaintojaan kahteen myös 

suurelle yleisölle tarkoitettuun kirjaan. 

Näistä ehkä alan tunnetuimpien tutkijoi-

den, Banerjeen ja Duflon kirja on hiukan 

vaativampaa ja perusteellisempaa luet-

tavaa kuin Karlanin yhdessä kehitystyötä 

kentällä tekevän Appelin kanssa tekemä, 

varsin lennokkaasti kirjoitettu teos. 

Molemmat kirjat alkavat samalla lail-

la: ne tyrmäävät ääripään näkemykset 

(”avusta on vain haittaa”) ja joidenkin ke-

hitysaktivistien optimismin (”tarvitaan 

vain lisää apua”) ja vetoavat siihen, että 

tarvitsemme lisää tietoa, millainen apu 

toimii milloinkin, ja sen jälkeen lisäpa-

nostuksia toimiviin apumuotoihin. Tieto 

toimivasta avusta saadaan vain luotetta-

van arviointitutkimuksen avulla. Tämän 

jälkeen molemmissa kirjoissa käydään 

läpi kehitystyön osa-alueita terveyden-

huollosta mikrorahoitukseen. 

Molempien kirjojen tekijöiden tutki-

mus perustuu teoriapohjaltaan suurel-

ta osin psykologiseen taloustieteeseen. 

Käyttäytymispsykologiselle tietämyksel-

le on tarvetta köyhienkin maiden tutki-

muksessa, sillä niissä ihmiset ovat usein 

vähän koulutettuja ja kärsivät köyhyy-

den mukanaan tuomasta stressistä, ei-

kä heidän puolestaan ole tehty valmiita 

valintoja (hanasta ei tule puhdasta juo-

mavettä, vaan kaivovesi pitää itse muis-

taa puhdistaa; kukaan ei automaattises-

ti säästä heidän eläkettään varten jne.). 

Tämä tervetullut tutkimussuunta on jo 

tuottanut paljon hyödyllisiä tuloksia, joi-

ta molemmissa kirjoissa esitellään. Alla 

on joitakin esimerkkejä.

Mikroluotot ovat olleet suuri innostuk-

sen aihe kehitysavussa – niin suuri, että 

ne on palkittu Nobelin rauhanpalkinnol-
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lakin. Huolellinen arviointi on kuitenkin 

osoittanut, että mikroluotot ovat autta-

neet sellaisia yrittäjiä, joilla on järkevä 

bisnesidea, mutta laajamittaisen köyhyy-

den poistaminen niiden avulla on ongel-

mallista: suuri osa meistä ei ole kyvyil-

tään eikä luonteiltaan sopivia yrittäjiksi, 

ja kehitysmaissa monet ovat yrittäjiä sik-

si, että työpaikkoja ei ole. Mikroluotto-

jen rajoitteena on myös pyrkimys siihen, 

että niiden takaisinmaksuprosentti oli-

si mahdollisimman korkea. Kuitenkin ai-

toon yrittämiseen kuuluu epäonnistu-

misen riski, ja tällaista riskirahaakin tulisi 

olla tarjolla kehitysmaissa.

Banerjee ja Duflo käsittelevät pal-

jon köyhyysloukun ideaa: pienet paran-

nukset köyhän elämässä eivät riitä nos-

tamaan häntä köyhyydestä pois, vaan 

tarvitaan radikaalimpaa muutosta. Jos 

köyhyysloukut ovat yleisiä, tarve ulkoisel-

le kehitysavulle on suurempi. Yksi mah-

dollinen köyhyysloukku syntyisi huo-

nosta ravitsemuksesta. Jos ei ole rahaa 

ruokaan, ei pysty työskentelemään, eikä 

saa työtä, mistä syystä ei ole rahaa ruo-

kaan, ja noidankehä on valmis. Kuiten-

kin kun äärimmäisessä köyhyydessä elä-

vien rahankäyttöä on seurattu tarkasti, 

osoittautuu, että jos he saavat lisärahaa, 

vain pieni osa siitä kuluu parempaan ra-

vintoon. Tämä ei tarkoita, etteikö ravitse-

mus olisi ongelma, mutta se voi tarkoit-

taa sitä, että ravitsemusköyhyysloukut 

eivät ole kovin yleisiä. Kaloreiden mää-

rää suurempi ongelma on vitamiinien ja 

hivenaineiden riittävä saanti; siinä yksi 

hyvä apukohde. 

Huono terveys voisi muodostaa toi-

sen samanlaisen köyhyysloukun, ja ter-

veydentilan edistämiseen onkin ke-

hitysavussa panostettu. Halu käyttää 

ilmaiseksi tai lähes ilmaiseksi saata-

via rokotteita tai muita halpoja terve-

yttä edistäviä keinoja (kuten juomave-

den puhdistusta) jää joskus vähäiseksi, 

vaikka niillä voisi olla suuri merkitys esi-

merkiksi lasten terveydelle ja ansain-

tamahdollisuuksille myös aikuisena. 

Yksi mahdollinen syy on, että lasten 

vanhemmat eivät usko lastensa hyö-

tyvän paremmasta terveydestä, koska 

tulevaisuus näyttää joka tapauksessa 

synkältä, ja terveydestä huolehtiminen 

vaatii tahdonvoimaa, joka on vaikeaa yl-

läpitää köyhissä oloissa. Tästä muodos-

tuu rooli korjaavalle toiminnalle: yrittää 

saada lasten terveys joka tapauksessa 

kuntoon, riippumatta vanhempien tah-

donvoimasta. 

Samat pessimistiset odotukset voivat 

heikentää vanhempien sitoutumista las-

tensa, erityisesti tyttöjen koulutukseen. 

Jokaisella lapsella tulisi kuitenkin olla oi-

keus oppia tarvittavat perustaidot. 

Karlan ja Appel lopettavat kirjansa seit-

semään toimivaksi todettuun keinoon 

parantaa köyhien asemaa. Ne ovat tuki 

1.  mikrosäästämiselle

2.  säästämisestä muistuttaville toimil-

le

�.  kupongeille, joiden avulla maanvil-

jelijät voivat sitoutua ostamaan lannoit-

teita seuraavaa vuotta varten heti sa-

tokauden jälkeen, jolloin heillä on vielä 

rahaa

4.  suolistomatojen hoitoon

�.  tukiopetukseen

6.  automaattisiin vedenpuhdistajiin, 

esimerkiksi kyläkaivoihin

7.  sitoutumismahdollisuuksien lisää-

miseen (tahdon heikkoutta vastaan)

Karlanin ja Appelin mukaan nämä ei-

vät ole suinkaan ainoita keinoja, ja he 

ovatkin yhdessä kollegoidensa kanssa 

alkaneet ylläpitää nettisivustoa1, jonne 

kootaan tietoa toimivista ratkaisuista. 

Banerjeen ja Duflon johtopäätökset 

liikkuvat jonkin verran yleisemmällä ta-

solla. Heidän mukaansa talouskasvu al-

kaa helpommin maassa, jossa työvoima 

on koulutettua ja tervettä, jolloin pa-

nostus näihin alueisiin on oleellista. Sa-

moin on selvää, että ihmisten toivoa ja 

1 Ks. www.poverty-action.org/provenimpact .

elämänhalua tulee pitää yllä ennen kuin 

kasvu alkaa, esimerkiksi rakentamalla 

sosiaalisia turvaverkkoja. He korostavat 

viittä havaintoa:

1. Ihmisiltä köyhissä maissa puuttuu 

informaatiota esimerkiksi koulutuksen ja 

rokotteiden hyödyistä. 

2. Köyhille on tehtävä helpommak-

si tehdä heidän oman pitkän aikavälin 

etunsa mukaisia ratkaisuja, esimerkiksi 

helpottamalla säästämistä.

�. Markkinatalous ei toimi täydellisesti 

köyhissä maissa, jolloin valtiovallalle jää 

suuri korjaava rooli.

4. Vaikka köyhässä maassa olisikin 

huono hallinto tai korruptiota, on ole-

massa esimerkkejä, kuinka pienten as-

kelten politiikalla saadaan parannuksia 

talouspoliittisissa oloissa.

�. Joskus tarvitaan myös odotusten 

ja asenteiden muuttamista. Esimerkiksi 

naisjohtajien määrän kasvu on näkynyt 

siinä, että kehitysmaiden miehetkin us-

kovat naisten kykenevän johtajiksi.

Jotkut satunnaiskoeasetelmien to-

teuttajat pyrkivät sulkemaan muunlai-

sen todistusaineiston käytön kokonaan 

pois, mitä monet tunnetuimmista kehi-

tystaloustieteilijöistä ovat kritisoineet. 

Satunnaiskokeilla ei voi saada tietoa 

makrotalouspoliittisista valinnoista, ja 

liian moni arviointitutkimus on keskitty-

nyt tutkimaan, toimivatko tietyt politii-

kat, eikä siihen, miksi ne toimivat tai ei-

vät toimi. Samoin evaluointitutkimus on 

keskittynyt yksittäisiin kehitysprojektei-

hin, kun entistä suurempi osa avusta on 

kokonaisia sektoreita koskevaa tai suo-

raa budjettitukea. Siksi on selvää, että 

satunnaistetut kokeet ovat yksi muttei-

vät ainoa tutkimuskeino. Tätä varteen-

otettavaa kritiikkiä olisi voitu kirjoissa 

käsitellä. 

Kokonaisuutenaan kuitenkin näistä 

kahdesta mainiosta kirjasta paistaa lä-

pi halu käyttää modernin taloustieteen 

parhaita saavutuksia yhteisen hyvän 

edistämiseen. 
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G
lobalisaation kiihtyminen, tekni-

nen kehitys ja väestön ikäänty-

minen ovat asettaneet haasteita 

työmarkkinoiden sopeutumiskyvylle ja 

joustavuuden lisäämiselle niin Suomessa 

kuin muissakin EU-maissa. Joustavuuden 

vaatimukset näkyvät myös joustavien 

työsuhteiden kuten määrä- ja osa-aika-

työn yleisyydessä. Tilastokeskuksen työ-

voimatutkimuksen mukaan määrä- tai 

osa-aikaista työtä teki vuonna 2010 yli 

viidennes suomalaisista palkansaajista. 

Huolimatta siitä, että määrä- ja osa-ai-

kaisuudet tarjoavat joustavuutta työvoi-

man käyttöön yrityksille ja myös omaan 

elämän tilanteeseen sopivaa joustavuut-

ta työntekijöille, kaikille joustavat työ-

suhteet eivät ole toivottu valinta. Suo-

messa vuonna 2010 noin 64 prosentille 

määräaikaisista palkansaajista ja 27 pro-

sentille osa-aikaisista palkansaajista näi-

den työsuhteiden tekeminen oli pakko-

rako, kun pysyvää tai kokoaikaista työtä 

ei ollut saatavilla. 

Merja Kauhanen

Tutkimuskoordinaattori

Palkansaajien tutkimuslaitos

merja.kauhanen@labour.fi

Jouko Nätti

Professori

Tampereen yliopisto

jouko.natti@uta.fi

Vastentahtoinen 
määrä- ja osa-aikainen työ, 
työpaikkojen laatu ja 
hyvinvointi

Pysyvän ja kokoaikaisen työn 

puutteen takia määrä- tai osa-aikaista 

työtä tekevillä palkansaajilla on 

keskimäärin suurempi riski työsuhteen 

heikommasta laadusta.
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Määrä- ja osa-aikaisen työn yleistyminen 

on lisännyt kiinnostusta tutkia näiden työ-

suhteiden taloudellisia ja sosiaalisia seu-

rauksia. Yksi keskeinen kysymys tässä yh-

teydessä on ollut määrä- ja osa-aikaisten 

työntekijöiden työpaikkojen laatu ja koet-

tu työhyvinvointi. Työpaikkojen laadulla ja 

työntekijöiden hyvinvoinnilla on suora yh-

teys tuottavuuteen (esim. Zelenski ym. 2007; 

Buhai ym. 2008). Hyvinvoinnilla on puoles-

taan yhteys työssä jaksamiseen ja sitä kautta 

työurien pituuteen.  

Aiemmasta tutkimuskirjallisuudesta löytyy 

näyttöä siitä, että määrä- ja osa-aikaiseen työ-

hön liittyy myös työpaikkojen laadun eroo-

siota verrattuna pysyviin ja kokoaikaisiin työ-

paikkoihin (esim. De Graaf-Zilj 200�; Lehto 

ja Sutela 2004, 2006; Kauhanen 2007, 2009; 

Boeri 2008). On kuitenkin olemassa vähän tie-

toa siitä, poikkeavatko vastentahtoisesti mää-

rä- ja osa-aikaista työtä tekevät muista syistä 

näitä työsuhteita tekevistä työsuhteiden laa-

dun ja työhyvinvoinnin suhteen. 

Vaikka vastentahtoisen määrä- ja osa-aikai-

sen työn osuudet (erityisesti määräaikaisen 

työn osalta) ovat kansainvälisesti verrattu-

nakin varsin korkeita Suomessa, ei-toivotun 

määrä- ja osa-aikatyön seurauksiin keskitty-

nyttä tutkimusta on hyvin vähän. Tämä kir-

joitus pohjautuu Suomen Akatemian ra-

hoittamaan tutkimushankkeeseen, jossa 

pureudutaan nimenomaan vastentahtoisten 

määrä- ja osa-aikaisten palkansaajien työ-

paikkojen laatuun ja työhyvinvointiin verrat-

tuna muihin ryhmiin.1 

1 Tutkimushankkeen työpaikkojen laatua koskevia 
tuloksia esitetään tarkemmin ilmestyvässä työpape-
rissa (Kauhanen ja Nätti 2011).

Merja Kauhasen ja Jouko Nätin mukaan muuttuvassa 
maailmassa elinikäisen oppimisen merkitys on kasvamassa 

ja työllistyvyyden näkökulmasta koulutusmahdollisuudet 
ovat tärkeitä. Tämä korostaa kaikille työntekijöille yhtäläisten 

koulutus- ja kehittymismahdollisuuksien tärkeyttä.

Työhyvinvointi vaikuttaa 
työssä jaksamiseen ja siten 
myös työurien pituuteen.
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Greenin (200�) mukaan työpaikan laa-

tu koostuu työn piirteistä, jotka edis-

tävät työntekijöiden hyvinvointia. Se-

kä työhyvinvoinnissa että työpaikkojen 

laadussa on kyse hyvin moniulotteises-

ta ilmiöstä, johon kuuluu monta eri osa-

aluetta sekä subjektiivisia ja objektiivisia 

indikaattoreita2 (ks. tarkemmin Kauha-

nen 2009). Tässä artikkelissa keskitytään 

kuvaamaan vastentahtoisten määrä- ja 

osa-aikaisten työntekijöiden työpaikko-

jen laatua seuraavien keskeisten indi-

kaattoreiden avulla: koulutusmahdolli-

suudet työssä ja työpaikkakoulutukseen 

osallistuminen, etenemis- ja kehittymis-

mahdollisuudet, vaikutusmahdollisuu-

det työssä sekä työhön liittyvät epä-

varmuudet. Vertailuryhminä käytetään 

muista syistä määrä- ja osa-aikaista työ-

tä tekeviä palkansaajia sekä pysyvissä ja 

kokoaikaisissa työsuhteissa työskentele-

viä palkansaajia. 

Tulokset perustuvat Tilastokeskuksen 

tuottamiin laajoihin ja edustaviin työolo-

tutkimuksen aineistoihin vuosilta 1997, 

200� ja 2008 (�800–6�00 haastateltua 

palkansaajaa kunakin kertana). Työolo-

tutkimukset sisältävät paljon työhön ja 

työympäristön ominaisuuksiin sisälty-

viä tietoja (ks. tarkemmin aineistokuva-

us Lehto ja Sutela 2008). Pääosin saman-

laisina toistuneet kysymykset tekevät 

mahdolliseksi tarkastella myös ajallisia 

muutoksia vastentahtoisesti määrä- ja 

osa-aikaista työtä tekevien työpaikkojen 

laadussa ja työhyvinvoinnissa suhteessa 

muihin ryhmiin. 

2 Eri tahot (esimerkiksi Euroopan elin- ja työolo-
jen kehittämissäätiö, OECD ja ILO) ovat käyttä-
neet työelämän laadun kuvaamiseen erilaisia 
kehikoita ja indikaattoreita, eikä kirjallisuudes-
sa ole olemassa mitään konsensusta sille, mitä 
kaikkia muuttujia työelämän laadun kuvailussa 
pitäisi käyttää. Esimerkiksi tunnettu työelämän 
tutkija Francis Green (200�) pitää työn laadun 
avainindikaattoreina seuraavia työn piirteitä: 
palkkaus, osaaminen ml. elinikäinen oppiminen 
ja urakehitys, työn autonomia ml. harkintavalta 
tehtävien ja ajankäytön suhteen, työsuorituk-
sen intensiivisyys, työllisyyden ja terveyden tur-
va (riskit) ja oikeudenmukaisuus. 

Millaisia vertailtavat ryhmät ovat 
taustaominaisuuksiltaan? 

Taulukko 1 esittää vertailtavien ryhmien 

taustaominaisuudet joidenkin keskeis-

ten muuttujien suhteen erikseen vuosille 

1997, 200� ja 2008. Valtaosa määrä- ja osa-

aikaisissa työsuhteissa työskentelevistä 

palkansaajista on naisia, kun taas pysyvi-

en ja kokoaikaisten työsuhteiden ryhmäs-

sä naisten osuus on noin puolet. Naisten 

osuudet ovat hieman suurempia vasten-

tahtoisten määrä- ja osa-aikaisten pal-

kansaajien kohdalla. Osa-aikaiset sekä 

pysyvät ja kokoaikaiset palkansaajat ovat 

keskimäärin hieman vanhempia verrattu-

na määräaikaisten palkansaajien ryhmiin. 

Koulutustasoltaan eniten vain perus-

asteen koulutuksen suorittaneita on 

osa-aikaisten palkansaajien ryhmissä. 

Korkea-asteen koulutuksen suorittanei-

den suurimmat osuudet ovat pysyvissä 

ja kokoaikaisissa työsuhteissa työsken-

televillä ja vastentahtoisesti määräai-

kaisat työtä tekevien palkansaajien ryh-

missä. Sosioekonomiselta asemaltaan 

työntekijöiden osuudet ovat suurimmat 

osa-aikaisten palkansaajien ryhmissä, ja 

vastaavasti ylempien toimihenkilöiden 

osuudet ovat suurimmat määräaikaisilla, 

pysyvillä ja kokoaikaisilla palkansaajilla. 

Myös työelämässä oloajan mukaan 

löytyy eroja: työelämässä oloaika on ly-

hyin muilla määräaikaisilla (keskiarvo 

Taulukko 1. Palkansaajien ominaispiirteet työsuhteen tyypin mukaan.

Vuonna 1997:

Vastentahtoi-
nen määrä-

aikainen

Muu määrä-
aikainen

Vasten-
tahtoinen 

osa-aikainen

Muu  osa-
aikainen

Pysyvä  ja 
koko-

aikainen

Nainen 64,4 �6,� 7�,1 69,0 49,�

Ikä (ka.) �4,6 26,2 �8,� ��,4 41,�

Naimisissa 6�,� 40,� 71,6 �8,� 76,�

Työelämässä oloaika 
(ka, v.)

1�,1 6,0 16,� 14,2 21,2

Perusaste 22,� 22,9 �0,6 28,0 24,0

Keskiaste �8,4 �9,� �7,� ��,4 ��,�

Korkea-aste 19,4 17,6 11,9 16,7 20,7

Julkinen sektori �1,6 �1,� �8,1 29,2 �1,4

Työntekijä �7,2 24,� ��,8 �0,4 �8,�

Alempi toimihenkilö 4�,� 40,� �2,2 �0,6 �8,6

Ylempi toimihenkilö 17,� ��,1 11,9 �0,� 22,9

Vuonna 200�:

Vastentahtoi-
nen määrä-

aikainen

Muu määrä-
aikainen

Vasten-
tahtoinen 

osa-aikainen

Muu  osa-
aikainen

Pysyvä  ja 
koko-

aikainen

Nainen 67,� �6,6 81,7 69,0 48,2

Ikä (ka.) �6,2 �2,0 �9,1 40,9 42,7

Naimisissa 64,0 61,1 6�,2 60,8 76,2

Työelämässä oloaika 
(ka, v.)

12,7 10,1 1�,� 19,6 21,8

Perusaste 14,7 16,8 26,2 26,1 17,2

Keskiaste 48,2 ��,1 ��,0 �0,� 42,�

Korkea-aste �7,0 �0,1 20,7 2�,4 40,�

Julkinen sektori 62,7 �7,� 26,2 40,0 �4,4

Työntekijä 29,4 24,8 �6,0 �2,8 ��,7

Alempi toimihenkilö 4�,9 49,6 ��,6 48,� �6,4

Ylempi toimihenkilö 26,7 2�,6 10,4 18,8 27,8
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kainen�) lisäksi malleissa huomioitiin 

vastaajien sukupuoli, ikä, siviilisääty, al-

le 18-vuotiaiden lasten lukumäärä, kou-

lutusaste, sosioekonominen asema, toi-

mipaikan koko, toimiala ja sektori. 

Kuvio 1 esittää mallin perusteella las-

ketut ennustetut todennäköisyydet sille, 

kuinka erilaisissa työsuhteissa työsken-

televät arvioivat koulutusmahdollisuu-

tensa hyviksi, kun muut muuttujat ovat 

keskiarvoissaan6. Tulosten mukaan 

vuonna 2008 vastentahtoisesti määrä-

aikaista työtä tekevien palkansaajien 

todennäköisyys arvioida koulutusmah-

dollisuutensa hyviksi oli selvästi alhai-

sempi (29 %) kuin muista syistä määrä-

aikaista työtä tekevillä (44 %). Vuonna 

1997 ero oli samaa luokkaa mutta vuon-

na 200� pienempi. Muista syistä määrä-

aikaista työtä tekevillä oli myös selväs-

ti suurempi todennäköisyys osallistua 

työnantajan maksamaan koulutukseen 

vuosina 1997 ja 2008 (kuvio 2). 

� Vastentahtoinen määräaikainen – pysyvän 
työn puute syy määräaikaisen työn tekemiseen, 
muu määräaikainen – tekee määräaikaista työtä 
jostakin muusta syystä, vastentahtoinen osa-ai-
kainen – osa-aikatyön syy kokoaikatyön puute, 
muu osa-aikainen – syy osa-aikaisen työn teke-
miseen jokin muu. 
6 Samalla menetelmällä selvitettiin työsuhteen 
tyypin vaikutusta kehittymismahdollisuuksiin 
työssä ja etenemismahdollisuuksiin.

Vuonna 2008:

Vastentahtoi-
nen määrä-

aikainen

Muu määrä-
aikainen

Vasten-
tahtoinen 

osa-aikainen

Muu  osa-
aikainen

Pysyvä  ja 
koko-

aikainen

Nainen 72,6 68,7 80,9 76,9 49,1

Ikä (ka.) �6,� ��,4 �8,� 40,1 4�,4

Naimisissa 66,6 �8,0 66,7 67,� 7�,�

Työelämässä oloaika 
(ka, v.)

12,� 11,0 16,� 19,4 22,7

Perusaste 14,7 16,4 26,2 20,2 1�,2

Keskiaste 47,6 �0,� �4,7 46,� 4�,8

Korkea-aste �7,7 ��,1 19,0 ��,� 42,9

Julkinen sektori 62,7 �7,� 26,2 40,0 �4,4

Työntekijä 2�,4 2�,4 �0,1 24,2 �2,1

Alempi toimihenkilö 44,4 44,4 �7,1 �7,9 �7,2

Ylempi toimihenkilö 29,7 29,7 11,9 17,� �0,4

10–11 vuotta�) ja pisin pysyvissä ja koko-

aikaisissa työsuhteissa työskentelevillä 

palkansaajilla (keskiarvo 21–22 vuotta). 

Kannattaa huomata, että ominaispiir-

teissä on tapahtunut muutoksia yli ajan. 

Esimerkiksi koulutustaso on noussut kai-

kissa ryhmissä.  

Työsuhteen tyypin yhteys 
koulutus-, kehittymis- ja 
etenemismahdollisuuksiin työssä

Mahdollisuus kehittyä ja oppia työssä 

on yksi keskeisimpiä työn laadun piir-

teitä ja työhyvinvointiin vaikuttavia te-

kijöitä (Gallie 200�; Kalleberg ym. 2009). 

Mahdollisuus kehittyä työssä on myös 

yhdistetty organisaatioiden tuottavuu-

teen ja menestykseen (Nätti ym. 2011). 

Muuttuvassa maailmassa elinikäisen 

oppimisen merkitys on kasvamassa ja 

työllistyvyyden näkökulmasta koulu-

tusmahdollisuudet ovat tärkeitä. Työ-

paikkakohtaiseen koulutukseen pääsyl-

lä ja myöhemmällä palkkakehityksellä 

on myös osoitettu olevan selvä posi-

tiivinen yhteys (Nätti ym. 2011). Myös 

EU:n politiikkalinjauksissa on koros-

� Vuosien 200� ja 2008 tiedot, mutta vuoden 
1997 keskiarvo on alhaisempi.

tettu kaikille työntekijöille yhtäläisten 

koulutus- ja kehittymismahdollisuuksi-

en tärkeyttä.

Käyttämissämme työolotutkimusten 

aineistoissa työntekijöiden kehittymis- 

ja etenemismahdollisuuksista tiedustel-

tiin seuraavilla kysymyksillä: i) Onko teillä 

nykyisessä työpaikassa hyvät, jonkinlai-

set vai heikot mahdollisuudet saada am-

mattitaitoa kehittävää koulutusta?; ii) 

Oletteko osallistunut työnantajan mak-

samaan koulutukseen viimeisen 12 kuu-

kauden aikana ja kuinka monta päivää 

olette yhteensä ollut koulutuksessa vii-

meisten 12 kuukauden aikana?; iii) Onko 

teillä nykyisessä työpaikassanne hyvät, 

jonkinlaiset vai heikot etenemismahdol-

lisuudet?; sekä iv) Onko teillä työpaikas-

sanne hyvät, jonkinlaiset vai heikot mah-

dollisuudet kehittää itseänne? 

Työsuhteen tyypin vaikutusta kou-

lutusmahdollisuuksiin selvitettiin ti-

lastollisella mallilla4, jossa selittävänä 

muuttujana oli arvio koulutusmahdol-

lisuuksista (1=heikot, 2=jonkinlaiset, 

�=hyvät). Työsuhteen tyypin (pysyvä ja 

kokoaikainen, vastentahtoinen määrä-

aikainen, muu määräaikainen, vasten-

tahtoinen osa-aikainen, muu osa-ai-

4 Ordinaalinen probit-malli.

Vapaaehtoisesti osa- tai
määräaikaisten palkan-
saajien kouluttautumis-

mahdollisuudet olivat 
selvästi paremmat kuin 

vastentahtoisesti osa- 
tai määräaikaisten 

palkansaajien.
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Kaikkina tarkasteluvuosina vasten-

tahtoisesti osa-aikaisten palkansaajien 

todennäköisyys osallistua työnantajan 

maksamaan koulutukseen oli alhaisem-

pi kuin muiden osa-aikaisten. Verrattuna 

pysyvissä ja kokoaikaisissa työsuhteissa 

työskenteleviin palkansaajiin määrä- ja 

osa-aikaisissa työsuhteissa työskentele-

vien todennäköisyydet arvioida koulu-

tusmahdollisuutensa hyviksi ja osallistua 

työnantajan maksamaan koulutukseen 

olivat selvästi alhaisempia (lukuun ot-

tamatta ryhmää muut määräaikaiset 

vuonna 1997). 

Samanlaisia tuloksia on saatu myös 

muista maista (esimerkiksi Arulampa-

lan ja Booth 1998; Jonker ja de Griep 

1999; Aronsson ym. 200�), joskaan näis-

sä tutkimuksissa ei ole tehty eroa vas-

tentahtoisen määräaikaisen/muun 

määräaikaisen ja vastentahtoisen osa-

aikaisen/muun osa-aikaisen työn välillä. 

Tulokset eivät ole yllättäviä määräaikais-

ten palkansaajien kohdalla. Työnanta-

jan kannustimet kouluttaa määräaikai-

sia työntekijöitä voivat olla pienet, jos 

määräaikainen työsuhde kestää lyhyen 

aikaa eikä työnantaja ehtisi hyötyä kou-

lutuksen tuotoista.

Pysyvissä ja kokoaikaisissa työsuhteis-

sa työskentelevillä ja muista syistä mää-

rä- ja osa-aikaista työtä tekevillä pal-

kansaajilla koulutusmahdollisuuksien 

kehityssuunta näyttäisi olleen positiivi-

nen 2000- luvulla, vastentahtoisesti mää-

rä- ja osa-aikaista työtä tekevillä palkan-

saajilla sitä vastoin ei.

Kuvioissa � ja 4 esitetään ennustetut 

todennäköisyydet hyville kehittymis-

mahdollisuuksille ja etenemismahdolli-

suuksille. Kuviosta � näkyy, että kaikissa 

työsuhdetyypeissä arviot etenemismah-

dollisuuksista olivat parantuneet tar-

kastelujakson aikana. Muiden määräai-

kaisten palkansaajien todennäköisyys 

arvioida etenemismahdollisuutensa hy-

viksi oli jopa korkeampi kuin pysyvissä ja 

kokoaikaisissa työsuhteissa työskentele-

villä kaikkina tarkasteluvuosina. Vasten-

tahtoisesti määräaikaista työtä tekevillä 

palkansaajilla todennäköisyys on selväs-

ti alhaisempi kuin muilla määräaikaisilla. 

Osa-aikaisten palkansaajien ryhmien vä-

liset erot olivat pienempiä. 

Kuviosta 4 käy ilmi, että suurimmat 

todennäköisyydet arvioida kehittymis-

mahdollisuutensa työssä hyviksi olivat 

muilla määräaikaisilla ja pysyvissä ja ko-

koaikaisissa työsuhteissa työskentelevil-

lä (41–49 % ja �6–4� %) ja alhaisimmat 

puolestaan osa-aikaista työtä tekevillä 

palkansaajilla (27–�4 %). 

Mahdollisuudessa kehittyä työssä 

näyttäisi tapahtuneen myönteistä kehi-

tystä vuodesta 200� vuoteen 2008 kai-

kissa ryhmissä lukuun ottamatta muita 

osa-aikaisia palkansaajia. Positiivisesta 

Kuvio 1. Hyvät koulutusmahdollisuudet.

Kuvion ennustetut todennäköisyydet erilaisia työsuhteita tekeville on laskettu ordinaalisen probit-
mallin perusteella. Ryhmät eivät sisällä päällekkäisiä tapauksia, joten osa- ja määräaikaista työtä 
samanaikaisesti tekevät eivät ole mukana kuvion tarkastelussa.
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Kuvio 2. Työnantajan maksamaan koulutukseen osallistuminen.

Kuvion ennustetut todennäköisyydet erilaisia työsuhteita tekeville on laskettu probit-mallin pe-
rusteella. 
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kehityksestä huolimatta erot ryhmien 

välillä ovat huolestuttavia. Työolotutki-

muksissa vastaajilta kysytään myös sitä, 

kuinka tärkeänä he pitävät etenemistä 

parempaan asemaan työpaikalla ja kuin-

ka tärkeänä he pitävät sitä, että he voivat 

kehittyä nykyisessä työssä. Vuoden 2008 

työolotutkimuksen mukaan työsuhteen 

tyypistä riippumatta vastaajat pitivät sel-

västi yleisemmin tärkeänä mahdollisuut-

ta kehittyä työssä verrattuna arvioihin 

etenemismahdollisuuksien tärkeydestä. 

Työntekijöiden tyytyväisyydellä kehitty-

mismahdollisuuksiinsa on myös merkit-

tävä vaikutus työtekijöiden kokemaan 

työtyytyväisyyteen7.  

Koulutus-, kehittymis- ja etenemis-

mahdollisuuksien tarkastelu osoitti, että 

yhtäläiset koulutus-. kehittymis- ja ete-

7 Omat estimointitulokset vuoden 2008 työolo-
tutkimuksen aineistosta.

nemismahdollisuudet työssä eivät vie-

läkään toteudu suomalaisilla työmarkki-

noilla. Tässä suhteessa vastentahtoisesti 

määrä- ja osa-aikaista aikaista työtä te-

kevät sekä muut osa-aikatyötä tekevät 

palkansaajat ovat selvästi heikommassa 

asemassa verrattuna pysyvää ja kokoai-

kaista työtä tekeviin palkansaajiin. 

Työsuhteen tyyppi ja 
vaikutusmahdollisuudet 
työssä

Greenin (200�) mukaan työn itsenäisyys 

ja vaikutusmahdollisuudet työhön vai-

kuttavat myös työpaikan laatuun ja hy-

vinvointiin. Näitä on pidetty työn piir-

teinä, jotka voivat auttaa selviytymään 

vaativissakin olosuhteissa (Lehto ja Su-

tela 2008). Empiirisissä tutkimuksissa on 

havaittu työn autonomian vaikuttavan 

positiivisesti työtyytyväisyyteen (esim. 

Bauer 2004). Appelbaumin ym. (2000) 

mukaan työn autonomialla on positiivi-

nen yhteys työntekijöiden luottamuk-

seen ja työn sisältöön perustuvaan mo-

tivaatioon. 

Työolotutkimuksissa vastaajia on 

pyydetty arvioimaan vaikutusmahdolli-

suuksia työssä useiden työn piirteiden 

osalta: kuinka paljon voitte vaikuttaa 

mitä työtehtäviinne kuuluu, missä jär-

jestyksessä teette työnne, työtahtiinne, 

Kuvio �. Hyvät etenemismahdollisuudet.

Ks. kuvion 1 selitysteksti.
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Kuvio 4. Hyvät mahdollisuudet kehittää itseään.

Ks. kuvion 1 selitysteksti.
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Kehittämis- ja etenemis-
mahdollisuudet olivat 

heikoimmat vasten-
tahtoisesti osa- tai

määräaikaisissa työ-
suhteissa työskentelevillä 

palkansaajilla.
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työmenetelmiin, töiden jakoon ihmis-

ten kesken ja kenen kanssa työsken-

telette. Näistä muodostettiin summa-

muuttuja, jonka avulla kuvataan työn 

itsenäisyyttä.

Kuviossa � esitetään ennustetut to-

dennäköisyydet sille, että voi vaikuttaa 

paljon tai melko paljon työhönsä erilai-

sissa työsuhteissa työskenteleville pal-

kansaajille vuosina 200� ja 2008. Par-

haimmat vaikutusmahdollisuudet työssä 

olivat pysyvissä ja kokoaikaisissa työsuh-

teissa työskentelevillä (vuonna 2008) ja 

muista syistä määräaikaisia työsuhteita 

tekevillä palkansaajilla. 

Löytyykö erilaisten työsuhteiden 
välillä eroja työn varmuudessa?

Yksi keskeinen tekijä työntekijöiden hy-

vinvoinnille on myös työn varmuus. Työn 

epävarmuuden kokemisen ja stressin 

kokemisen välillä on tutkimuksissa ha-

vaittu olevan vahva yhteys (Virtanen ym. 

200�) ja siten työn koettu epävarmuus 

voi vaikuttaa hyvinvointia alentavasti. 

Sosiologisessa kirjallisuudessa on koros-

tettu myös työn varmuuden merkitystä 

sosiaaliselle integraatiolle (Paugaum ja 

Chow 2010). 

Turvattomuuden tunne, taloudellinen 

epävarmuus ja tulevaisuuden suunnitte-

lun hankaluus ovat nousseet esiin mää-

räaikaisiin työsuhteisiin liittyvinä hait-

tatekijöinä työolotutkimusten tuloksia 

käsitelleissä tutkimuksissa eri vuosina 

(mm. Lehto ja Sutela 1998, 2004, 2008; 

Lehto ym. 2006). Työsuhteiden tarkempi 

käyttö kysynnän ja suhdanteiden vaih-

teluiden mukaan on merkinnyt työnte-

kijöiden työmarkkinariskien kasvua ja 

epävarmuuden kasvua (Kauhanen 2007, 

2009). 

Vuosien 200� ja 2008 työolotutki-

muksissa vastaajilta kysyttiin työn epä-

varmuudesta mm. seuraavasti: Liittyykö 

työhönne seuraavia epävarmuustekijöi-

tä? Irtisanomisen uhka? Työttömyyden 

uhka? 

Kuviosta � käy ilmi, että vastentahtoi-

sesti määräaikaisia työsuhteita tekevi-

en todennäköisyys kokea työttömyyden 

uhkaa on 6-7 kertaa suurempi kuin pysy-

vissä ja kokoaikaisissa työsuhteissa työs-

Kuvio �. Hyvät vaikutusmahdollisuudet työssä (voi vaikuttaa paljon tai melko paljon).

Ennustetut todennäköisyydet erilaisia työsuhteita tekeville on laskettu probit-mallin perusteella. 
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Kuvio 6. Työttömyyden uhka.

Ennustetut todennäköisyydet erilaisia työsuhteita tekeville on laskettu probit- mallin perusteella. 
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Todennäköisyys kokea 
työttömyyden uhka 

oli paljon muita suurempi 
vastentahtoisesti määrä- 

aikaisissa työskentelevillä  
palkansaajilla.
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kentelevillä ja noin 1,7-kertainen verrat-

tuna muihin määräaikaisiin palkansaajiin. 

Vastentahtoisesti osa-aikaista työtä teke-

villä työttömyyden uhka on 2–� kertaa 

suurempi kuin pysyvissä ja kokoaikaisis-

sa työsuhteissa työskentelevillä.

Niin ikään erot eri ryhmien välillä työt-

tömyyden uhan kokemisessa näyttäisi-

vät pysyneen melko samanlaisina 2000-

luvulla pois lukien vastentahtoisesti 

osa-aikatyötä tekevät palkansaajat, joilla 

työttömyyden uhka on laskenut vuodes-

ta 200� vuoteen 2008. 

Myös aikaisemmat työttömyysjaksot 

ovat yleisempiä määräaikaisilla palkan-

saajilla ja vastentahtoisesti osa-aikatyötä 

tekevillä. Työttömänä tai lomautettuna 

edellisen viiden vuoden aikana oli ollut 

�8–80 prosenttia pysyvän työn puutteen 

vuoksi määräaikaisia työtä tekevistä, �1–

71 prosenttia vastentahtoisesti osa-ai-

katyötä tekevistä ja ��–�0 prosenttia 

muista määräaikaisista palkansaajista. 

Osuudet ovat moninkertaisia verrattuna 

pysyvissä ja kokoaikaisissa työskentele-

viin (1�–2� prosenttia) ja muihin osa-ai-

kaisiin palkansaajiin (12–29 prosenttia)8. 

Myös työn epävarmuuden suhteen po-

larisaatiokehitys erilaisissa työsuhteissa 

työskentelevien välillä näyttäisi siis Suo-

messa jatkuneen.   

Lopuksi

Työolotutkimuksista saadut tulokset ker-

tovat, että yksi tärkeä jako työpaikkojen 

laadussa ja työhyvinvoinnissa liittyy työ-

suhteen tyyppiin, mutta myös siihen mik-

si näitä työsuhteita tehdään. Niiden mää-

rä- ja osa-aikaisten palkansaajien, joilla 

määräaikainen tai osa-aikainen työ on 

pakkorako, kun pysyvää tai kokoaikaista 

työtä ei ole löytynyt, kokemukset olivat 

8 Vuosien 1997, 200� ja 2008 työolotutkimuksiin 
perustuvat tulokset. Kaikissa ryhmissä työttö-
mänä/lomautettuna viiden edellisen vuoden 
aikana olleiden osuudet olivat suurimmat 
vuonna 1997 ja pienimmät vuonna 2008. 

lähes poikkeuksetta heikompia monien 

keskeisten työn laatua kuvaavien indi-

kaattorien suhteen (kehittymismahdol-

lisuudet, etenemismahdollisuudet, epä-

varmuus, vaikutusmahdollisuudet työssä 

jne.). Näyttäisi siltä, että vastentahtoisilla 

määrä- ja osa-aikaisilla palkansaajilla on 

suurempi epäsuhta toivottujen ja toteu-

tuneiden työolojen välillä (ks. myös Le-

vashina ja Hundler 2004).

 Proseduraalisesta hyödystä tehdyn 

havainnon mukaan ihmiset eivät ai-

noastaan välitä lopputulemista kuten 

palkasta tai työajasta, vaan myös olo-

suhteista ja prosesseista, jotka johta-

vat näihin lopputuloksiin, eli myös työ-

oloilla on suuri merkitys. Ihmiset voivat 

kokea korkeampaa hyvinvointia silloin, 

kun he kokevat tulleensa kohdelluksi oi-

keudenmukaisesti (Frey ja Stutzer 2004). 

Oikeudenmukaiseen kohteluun liittyy 

myös yhdenvertainen kohtelu (Kauha-

nen 2009). 
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Korkeasti koulutettujen työllistyminen 
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Korkeasti koulutettujen työttömyys 

on noussut puheenaiheeksi erityises-

ti taloudellisen taantuman myötä. Ai-

emmin korkea koulutustaso on taannut 

työpaikan ja työn. Nykypäivänä korkeas-

ti koulutettujen työttömyyttä ei voida 

erottaa muusta työttömyydestä. Yleisen 

koulutustason kasvaessa myös korkeasti 

koulutettujen työllistyminen on epävar-

mempaa. Korkeasti koulutettujen työl-

listyminen tulisikin nähdä aikaisempaa 

vahvemmin myös kohtaantokysymykse-

nä työnhakijan ja työpaikkojen välillä.

Korkeasti koulutettujen työttömyys 
tilastojen valossa

Yleinen työttömyys laski vuonna 2008 

noin 6,� prosentin tasolle, ja useat alat 

kärsivät jopa työvoimapulasta. Taantuma 

nosti työttömyysasteen vuonna 2009 yli 

8 prosenttiin. Vuonna 2010 Suomessa oli 

työttömiä keskimäärin 224 000.

Korkeasti koulutettujen työllisyysti-

lanne heikkeni vuonna 2009. Kun vasta-

valmistuneiden työllistymistä mitataan 

vuoden kuluttua valmistumisen jälkeen, 

niin ammattikorkeakouluista valmistu-

neista työllistyi 8� prosenttia, mikä oli 

neljä prosenttiyksikköä vähemmän kuin 

vuonna 2008. Ylemmän korkeakoulutut-

kinnon suorittaneista työhön sijoittui 86 

prosenttia, mikä oli kaksi prosenttiyksik-

köä vähemmän kuin vuonna 2008. Toh-

torit työllistyivät yhtä hyvin kuin vuonna 

2008 (Tilastokeskus 2011). Kaiken kaikki-

aan korkeasti koulutettujen työttömien 

määrä kasvoi taantuman aikana selväs-

ti (kuvio 1).

Korkeakouluihin hakeutuneiden mää-

rä nousi neljänneksellä lukuvuodesta 

2006–2007 lukuvuoteen 2009–2010. Sa-
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ryhmä muodostui raportissa alemman 

ja ylemmän korkeakouluasteen suo-

rittaneista sekä tutkijakoulutusasteen 

ryhmästä. Raportissa käsiteltiin aihetta 

neljän lähestymistavan kautta: tutkimal-

la tilastoja, kirjallisuuskatsauksella, sosi-

aalisen median sisällönanalyysilla sekä 

asiantuntijoiden haastatteluilla. Tiedot 

kerättiin marras-joulukuussa 2010 ja 

tammi-helmikuussa 2011.

Kirjoittajat kiittävät Innolink Research Oy:n tut-
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teluista ja kommenteista.
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malla ajanjaksolla ammattikorkeakou-

luihin hakeutuneiden määrä nousi vie-

lä enemmän, kolmanneksella. Määrään 

vaikutti se, että vieraskieliseen koulu-

tukseen hakeneiden määrä nousi mer-

kittävästi. Lukuvuonna 2009–2010 kor-

keakouluihin hakeneita oli kaikkiaan 

172 221 (Kumpulainen 2010, 16).

Vuonna 2008 valmistui ennätysmää-

rä yliopisto-opiskelijoita (kuvio 2). Mer-

kittävänä tekijänä valmistuneiden kas-

vussa vuonna 2008 oli siirtymävaihe 

200�–2008, jossa yliopistojen opintora-

kennetta uudistettiin vastaamaan uutta 

yliopistolakia. Uudistuksen taustalla oli 

eurooppalainen Bolognan prosessi, jol-

la samanlaistettiin tutkinnot kansainväli-

sesti vertailtaviksi esimerkiksi opintopis-

teiden avulla. Suomessa kuitenkin useilla 

aloilla suoritetaan suoraan maisterintut-

kinto. Useat opintorakenneuudistuksen 

yhteydessä korkeakouluista valmistu-

neet olivat jo työelämässä olevia, joilta 

oli jäänyt lopputyö puuttumaan.

Työttömyyden kehitys koulutus-
aloittain ja asteittain 200�–2010

Työttömien tohtoreiden määrä on kas-

vanut erityisesti kemian muiden luon-

nontieteiden aloilla. Lisäksi valtiotieteen 

työttömien tohtoreiden määrä on nous-

sut vuodesta 200�. Kokonaisuudessaan 

työttömien tohtoreiden määrä on pieni, 

jos verrataan lukemia alemman ja ylem-

män korkeakoulututkinnon suorittanei-

den työttömien määrään.

Vuosina 2008–2010 ylemmällä korkea-

kouluasteella suurimman työttömien 

määrän Suomessa muodostavat filoso-

fian kandidaatit ja maisterit kielitieteistä 

(taulukko 1). Toiseksi suurimman ryhmän 

koko maassa muodostivat kauppatietei-

den kandidaatit ja maisterit. Kolman-

neksi suurimman työttömien määrän 

muodostivat opettajankoulutuksesta 

valmistuneet kasvatustieteiden kandi-

daatit ja maisterit. Diplomi-insinööreistä 

korkeimmalla työttömyysluvuissa olivat 

prosessi- ja materiaalitekniikan sekä ko-

ne-  ja energiatekniikan diplomi-insinöö-

rit. Tilastoista huomioitavaa oli suhteelli-

sen pieni työttömyys terveydenhoidon 

ja sosiaalipalveluiden koulutusryhmissä.

 Alemmalla korkeakouluasteella sekä 

tarkasteltaessa koko korkeakoulutettu-

jen ryhmää liiketalouden tradenomit pi-

tivät yksinäistä kärkisijaa työttömyysti-

lastoissa. Alemman korkeakouluasteen 

insinööreillä oli tasainen korkea työt-

tömyys. Insinöörien työttömyys kone-, 

energia- ja kuljetustekniikassa oli neljän-

neksi korkein. Koko maan tasolla 40:stä 

eniten työttömänä olleista alemman 

Tradenomit ovat suurin 
korkeakoulutettujen 
työttömien joukko.

Kuvio 1. Korkeasti koulutettujen työttömyyden kehitys Suomessa, vuosina 200�–2010.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto. 
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Kuvio 2. Suomen korkeakoulujen valmistuneet vuosina 200�–2009.

Lähde: Neittaanmäki ja Ärje (2010, 2).
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korkeakoulututkinnon koulutusaloista 

insinöörien osuus oli suurin (12 eri kou-

lutustaustaa). 

Työttömyystaulukoita tarkasteltaessa 

tulee huomioida, että insinöörien koulu-

tusluokat ovat eriytettyjä koulutusaloit-

tain, kun taas sosiaalialan ammattikor-

keakoulututkinto pitää sisällään useita 

eri aloja. Koko maassa matkailu-, ravit-

semis- ja talousalan ammattikorkeakou-

lututkinnon suorittaneiden työttömien 

määrä on myös kasvanut lähes vuosit-

tain. Lastentarhanopettajien työttömyys 

on vastaavasti pudonnut nopeasti vuo-

desta 200�. Myös terveydenhuollon am-

mattikorkeakoulututkinto on kokenut 

rajun pudotuksen työttömyystilastois-

sa viimeisen seitsemän vuoden aikana. 

Vuonna 200� terveydenhuollon ammat-

tikorkeakoulututkinnon suorittaneita 

työttömiä oli Suomessa lähes 4 000, mut-

ta joulukuussa 2010 työttömyyslukema 

oli 610.

Mediakatsaus ja asiantuntija-
haastattelut

Media-analyysissa valotettiin käsityksiä 

korkeakoulutettujen työttömyydestä 

yritysten tukeminen tai mahdollistami-

nen olisi tärkeää. 

Työelämän muutosten myötä tulisi 

luopua ajatuksesta, että ura on eteen-

päin menevä jatkumo. Uran voitaisiin 

ennemminkin nähdä liikkuvan jousta-

vasti myös sivulle, ihmisen ja ympäristön 

tilanteista riippuen. Tällaisessa ajattelu-

tavassa ei ole sijaa vanhanaikaiselle aja-

tukselle epäonnistuneesta urasta.

Sekä sosiaalisen median keskusteluis-

ta että asiantuntijahaastatteluista nou-

si voimakkaasti esille viesti, että yksilön 

on otettava vastuu omista opinnoista 

ja tulevaisuudesta. Ei voida enää ajatel-

la, että koulutus mahdollistaa ammatin, 

vaan koulutus mahdollistaa taitoja, joita 

voi aktiivisesti ja itse tarjota työnantajil-

le. Tarvitaan myös rohkeutta tehdä pää-

töksiä, jotka edesauttavat omaa työllis-

tymistä. 

Koska tulevaisuuden korkeakoulutetut 

ovat yhä monitieteellisemmin koulutet-

tuja, monitieteellisyyden ja työtehtävi-

en monimuotoistumisen ongelmana voi 

olla ammatti-identiteetin puute. Voisiko 

ammatti-identiteetti termin hylätä? Sen 

sijaan opiskelijan (ja korkeakoulujen) 

tehtävänä on tulevaisuudessa kasvat-

taa osaamisidentiteettiä. Oman osaami-

sen hahmottaminen kasvattaa mahdol-

lisuuksia työllistyä. 

Työelämätaitojen merkitys korostuu 
työnhaussa 

Sekä keskustelut Internetissä että haas-

tattelut nostivat esille sen, että korkea-

Tulevaisuuden 
korkeakoulutettu on 

monitieteellinen osaaja.

Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusluokittain, vuosina 2008–2010

2008 2009 2010

Alempi korkeakouluaste

1 Tradenomi, liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto 4 492 � 4�2 � 914

2 Terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto 2 �76 2 �2� 2 896

� Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto 1 ��2 1 �1� 1 ���

Ylempi korkeakouluaste

1 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kielitieteet 1 86� 1 8�6 1 891

2 Kauppatieteiden maisteri, kauppatieteiden kandidaatti (ylempi) 1 472 1 7�� 1 848

� Kasvatustieteen maisteri, kasvatustieteiden kandidaatti (ylempi), 
opettajankoulutus

1 706 1 ��6 1 �61

Tutkijakoulutusaste

1 Filosofian tohtori, biologia, biotieteet ja ympäristötiede 1�4 1�� 14�

2 Filosofian tohtori, kemia �� 47 49

� Filosofian tohtori, muu luonnontieteellinen ala 49 �� 66

Taulukko 1. Suurimmat korkeasti koulutettujen koulutusluokat työttömyysmäärien mu-
kaan Suomessa, vuosina 2008–2010.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto. 

Internetistä poimittujen kommenttien 

avulla. Kommentit kerättiin keskuste-

lupalstoilta, blogeista, mielipidesivuilta 

ja sanomalehtien uutiskommenteista. 

Asiantuntijahaastatteluissa puolestaan 

pyrittiin keräämään näkemyksiä mah-

dollisimman laaja-alaisesti, aina Tampe-

reen yliopiston ylioppilaskunnan edus-

tajasta suuren kansainvälisen yrityksen 

rekrytoinneista vastaavaan henkilöön. 

Korkeakoulutettujen työttömyys näyt-

täytyy kovin erilaisena erilaisissa asemis-

sa toimivien silmissä.

Keskusteltaessa tulevaisuuden suun-

tauksista haastatellut asiantuntijat us-

koivat tulevaisuuden korkeakoulutet-

tujen olevan monitieteellisiä osaajia. 

Tämän vuoksi korkeakoulujärjestel-

män tulisi olla mahdollisimman jousta-

va niin, että opintokokonaisuudet ovat 

ikään kuin hedelmiä, joita opiskelija tai 

jo työelämässä oleva voi poimia osaa-

misen koriinsa. Tulevaisuudessa tulisi 

luopua ajatuksesta, että koulutuslinja 

johtaa tiettyyn ammattiin, koska työn-

kuvat ovat monimuotoistuneet ammat-

teja vastaamattomiksi. Yhteiskunnan on 

puolestaan vastattava tarpeeseen luo-

da uusia, joustavampia yritysmuotoja, 

jotka tukevat tällaista osaamista. Tiimi-
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koulutuksen tulisi tarjota osaamisen 

ohella myös työelämätaitoja, sillä tällä 

hetkellä moni korkeakoulutettu on työ-

elämässä ”hukassa”. Tulevaisuudessa kor-

keakoulut eivät tarjoa opiskelijalle usein-

kaan ammattia vaan työelämätaitoja ja 

syväosaamista opiskellusta aihealuees-

ta. Näin ollen yksilöllisen ja laadukkaan 

opintojen ohjauksen sekä uraohjauksen 

tarve korostuu. Se tulisi aloittaa jo var-

hain peruskoulussa, ja lähtökohtana voi-

si olla ajatus siitä, että lasta kannustettai-

siin asioihin, joista hän on kiinnostunut, 

samalla kun vahvistetaan heikompia 

osa-alueita.

 Etenkin Internetin keskusteluissa pe-

räänkuulutettiin korkeakoulujen vas-

tuuta opintojen tasosta. Oppilaitokset 

voisivat olla ylpeitä siitä, että ne pysty-

vät tarjoamaan opiskelijalle laadukkaita 

työelämätaitoja ja kontakteja työmark-

kinoille. Opinnot voisivat kannustaa 

yrittäjyyteen jo varhaisesta vaiheesta 

lähtien. Laadukkaat yrittäjäopinnot ja 

kontaktit yritysmaailmaan (mentorointi 

yms.) voisivat toimia oppilaitoksille valt-

tina saada motivoituneita opiskelijoita. 

Yrittäjyyden positiivinen esille tuonti ja 

jo yrittäjänä toimivien malli on opiskeli-

joille tärkeää.

Ennen kaikkea korkeakoulupolitii-

kassa ei pitäisi unohtaa tärkeimpiä asi-

oita eli opiskelijaa ja hänen työelämä-

valmiuksiensa tukemista. Tällä hetkellä 

voidaankin kysyä, onko korkeakoulupo-

litiikka onnistunutta, jos korkeakoului-

hin hakijat kokevat tarpeellisiksi käydä 

valmennuskurssin päästäkseen opiske-

lijaksi korkeakouluun ja korkeakouluista 

valmistuvat tarvitsisivat työelämän val-

mennuskurssin, jotta he oppisivat työn-

haku- ja työelämätaitoja. 

Yhteiskunnan vastuu 
korkeakoulutettujen työllistymisestä

Kun mietitään korkeasti koulutettujen 

työllistymistä, tärkeää olisi myös suuryri-

tysten määrän nostamisesta Suomessa. 

Suuryrityksillä on mahdollisuus koulut-

taa työntekijöitä sisäisesti ja luoda näin 

täsmäosaajia. Yhteiskunnan tulisi kehit-

tyä entistä suuryritysystävällisemmäk-

si. Erilaisten koulutusten työelämään si-

joittuminen on myös lainsäädännöllinen 

kysymys. Tiukat kelpoisuusvaatimukset 

ajavat työmarkkinoita määräaikaisiin so-

pimuksiin, joka haittaa henkilön työssä 

kehittymistä, kuin myös työnkuvan ke-

hittämistä. 

Käytäessä keskustelua korkeasti kou-

lutettujen työttömyydestä tulisi ottaa 

huomioon myös työnantajien näkökul-

ma. Tutkimalla sitä, kuinka työantajat ha-

kevat korkeakoulutettuja työntekijöitä, 

voitaisiin saada todellista tietoa rekry-

tointiprosesseista. Tämä antaisi tietoa 

siitä, kuinka tukitoimia tulisi suunnata oi-

kein eivätkä ne käyttäisi resursseja toimi-

mattomiin prosesseihin.   

Verkostoituminen korostuu tulevai-

suudessa korkeakoulutettujen keskuu-

dessa entisestään. Verkostoituminen ei 

tarkoita tulevaisuudessa pelkästään sitä, 

että verkostojen avulla voidaan hyötyä 

(esimerkiksi saamalla työpaikka), vaan 

työ tehdään verkostoissa. Tiettyyn pro-

jektiin parhaan osaamisen tuovat henki-

löt kokoontuvat yhteen projektin ajaksi, 

ja projektin päättymisen myötä henki-

löt siirtyvät työskentelemään muihin 

verkostoihin. Työllistämistoimissa tämä 

näkymä voitaisiin ottaa huomioon tar-

joamalla mahdollisuuksia verkostoitua. 

Työnantaja voisi etsiä työvoimaviran-

omaisten kautta projektiin sopivaa työ-

tiimiä suorittamaan projektin. Erityises-

ti nuorten verkostoitumista tulisi tukea 

voimakkaasti.

Työmarkkinoilla tulisi miettiä myös 

ammattiliittojen vastuuta korkeakou-

lutettujen työttömyydessä. Ammatti-

liittojen velvollisuus on toimia alojen 

edunvalvojina, ei pelkästään palkkojen 

ja työolosuhteiden, vaan myös hallitun 

työvoimapolitiikan kannalta. 

Tukitoimissa työllistymisen laatu 
tärkeää

Tukitoimissa tulisi kiinnittää huomiota 

työllistymisen laatuun. Parhaimmillaan 

tukitoimet (esimerkiksi tukityöllistämi-

nen) eivät katkaise osaamisen kehit-

tymistä, vaan henkilökohtaisen suun-

nitelman avulla tukitoimet saadaan 

räätälöityä juuri sopiviksi ajatellen oppi-

misketjua. Tässä mentorointia korosta-

vassa mallissa mentori toimii välikätenä 

esimerkiksi työnantajien, aikuiskoulu-

tuksen ja työttömän välillä. Tämä malli 

kannustaa löytämään henkilöitä, jotka 

muuten putoaisivat kokonaan pois työ-

elämästä. Osittaisella tai tuetulla työllä 

on arvokas panos yhteiskunnassa. 

Koska tulevaisuuden työ on pirstaloi-

tuneempaa ja projektiluontoisempaa, 

tulisi työllistymisen tukitoimien tukea 

tätä huomiota mahdollistamalla nopeat 

Opiskelijoiden olisi 
tärkeää saada yksilöllistä 
ja laadukasta ohjausta 
opinnoissa ja ura-
suunnittelussa.

Mentorit voisivat toimia 
välikäsinä työttömän, 
aikuiskoulutuksen ja 

työnantajien välillä.
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muutokset, lyhyet työsuhteet tai työsuh-

teiden kirjavuus mahdollisimman hyvin. 

Tukitoimien tulisi mahdollistaa jousta-

vat siirtymät yrittäjyyden, palkkatyön ja 

opiskelujen välillä. Monimutkaistunut 

yhteiskunta ja työelämä uhkaavat siir-

tää osan työvoimasta työmarkkinoiden 

ulkopuolelle, ja ilmiö koskee myös kor-

keakoulutettuja. Tukitoimissa pitäisi teh-

dä yhteistyötä myös terveydenhuollon 

kanssa. Yhdessä voitaisiin pohtia mm. 

mielenterveysongelmien ja päihderiip-

puvuuden ennaltaehkäiseviä toimenpi-

teitä yksilön kannalta.

Internetin keskusteluista nousi esil-

le voimakkaasti viesti siitä, että nykyi-

set työnvälityspalvelut eivät palvele 

korkeasti koulutettua työnhakijaa, päin-

vastoin palvelut voidaan kokea jopa es-

teeksi tai hidasteeksi työtä hakiessa. 

Työvälityspalveluiden tehtävänkuvan 

muutos onkin välttämätön. Työnvälitys-

palvelut voivat tarjota työttömille, opis-

kelijoille ja työnantajille alustan, jonka 

avulla he voivat verkostoitua. 

Haastatteluissamme kävi ilmi, että 

työnvälitystoiminta voi tulevaisuudes-

sa olla auktorisoitujen työnvälitystoi-

mistojen hallinnoimaa kuten esimerkik-

si asunnonvälitystoiminta nykyisellään. 

Tässä mallissa työnvälityspalvelun palk-

kio muodostuu työnvälityksen onnistu-

misesta. 

Avoin keskustelu – avain ongelman 
ratkaisemiseen

Keskustelu korkeasti koulutettujen työt-

tömyydestä on liian asiantuntijakeskeis-

tä. Keskusteluun tulisi ottaa mukaan 

myös työttömät korkeakoulutetut. Tutki-

muksessa tämä näkyi mm. suurina näke-

myseroina haastateltujen ja Internetistä 

kerättyjen keskustelujen välillä. 

Keskustelussa vallitseva ilmapiiri on 

usein lähes toivoton ja pelokas. Kirjoituk-

set heijastavat todellisuutta, mutta niillä 

myös luodaan sitä. Tässä valossa avoin, 

suora keskustelu ja tieto vähentäisivät 

pelkoja ja uskomuksia. Avoin keskuste-

lu parantaa lisäksi yksilön mahdollisuuk-

sia reagoida.

Avoin keskustelu asenteista korkea-

koulutusta kohtaan voisi olla hedelmäl-

listä. Käytännönläheisiä ammatteja ku-

ten sairaanhoitajat ja poliisit ei nähdä 

korkeakoulutettuina, vaikka he valmis-

tuvat ammattikorkeakouluista. Toisaal-

ta korkeakoulujen toivotaan lähestyvän 

työelämää ja tarjoavan työelämän-

taitoja. Voitaisiinko korkeakoulut ja-

kaa tieteellisemmin painottuneisiin ja 

käytännöllisemmin painottuneisiin op-

pilaitoksiin? Tulisi myös pohtia, ovatko 

ammattikorkeakoulut tarkoituksenmu-

kaisia suomalaisille työmarkkinoille, vai 

voisivatko yliopistot kouluttaa vastaa-

via taitajia alemmilla korkeakoulutut-

kinnoilla. 

Aineistosta nousi vahvasti esille mo-

nien tekijöiden vaikutus työllistymiseen 

ja työttömyyteen. Tässä valossa halu en-

nustaa tulevaisuuden aloja ja työllisty-

mismahdollisuuksia eri aloilla voi olla 

jopa vahingollinen, koska se voi ohjata 

nuoria ”trendikkäille” aloille, jotka tule-

vaisuudessa eivät palvele työmarkkinoi-

ta. Tulevaisuudessa tarvitaan monenlai-

sia osaajia. Työllistymiseen liittyvien eri 

tahojen tulisi hyväksyä jatkuva muu-

tos ja mukauttaa toimensa vastaamaan 

muutosta.

Tutkimusaihe vaatii avointa keskus-

telua eri yhteistyötahojen kanssa. Think 

Voisivatko yliopistojen 
alemmat tutkinnot 

korvata ammattikorkea-
koulututkinnot?

tank-tyyppinen lähestyminen ja paneeli-

keskustelut tästä ongelmasta voisivat ol-

la hedelmällisiä. 
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Ikäsyrjintä
työelämässä 
– organisaatiotason 
näkökulma

Uusi ikäpolitiikka pyrkii pidentämään työuria 

nostamalla ikääntyneiden työllisyyttä. Sen 

tiellä on ikäsyrjintä rekrytoinneissa.

Anna Pärnänen

Tutkija 

Tilastokeskus (vv.) 

annaparnanen@gmail.com
T

yöurien pidentäminen ja ikääntyneiden ��–64-vuotiaiden työl-

lisyysasteiden nostaminen ovat sekä EU:n että kansallisen tason 

tärkeimpiä yhteiskuntapoliittisia tavoitteita. Tämä työurien piden-

tämiseen tähtäävä uusi ikäpolitiikka� kulminoitui Suomessa vuosituhan-

nen vaihteessa tavoitteeksi pidentää työuria 2–� vuodella. Ikääntyneiden 

työllisyyden parantaminen on edelleen keskeinen yhteiskuntapoliittinen 

tavoite. Uutta ikäpolitiikkaa on toteutettu Suomessa laajalla toimenpitei-

den repertuaarilla, joista tärkeimpänä keinona edistää ikääntyneiden 

1 Käsitteeseen ”vanha ikäpolitiikka” tiivistän sen työvoima- ja eläkepolitiikan, jossa 
työvoiman tarjontaa säädeltiin eläkepolitiikan kautta. Varhaiseläkkeet toimivat ra-
kennemuutoksen ja työttömyyden säätelyn välineenä siten, että työvoiman tarjon-
taa vähennettiin nimenomaan vanhimmasta ikäluokasta päin (Ilmakunnas ja Rantala 
200�).
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Anna Pärnänen osoitti väitös-
tutkimuksessaan, että ikäsyrjintä 
ilmenee ennen kaikkea nuorten 
suosimisena rekrytoinneissa.

TALOUS &  YHTEISKUNTA  � l2011 ��
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työllisyysasteiden nostoa voi pitää elä-

kejärjestelmään tehtyjä muutoksia (Il-

makunnas ja Rantala 200�; Julkunen ja 

Pärnänen 200�).

Uudella ikäpolitiikalla on myös tasa-ar-

votavoitteita: pyrkimys eri-ikäisten tasa-

arvoiseen kohteluun työmarkkinoilla. Se 

korostaa ikääntyneiden osaamista ja ar-

vostusta työntekijöinä ja kiinnittää huo-

miota työmarkkinoilla esiintyvään ikä-

syrjintään (Ikäohjelman…2002). Vaikka 

ikäsyrjintää kokevat myös nuoret (Lehto 

ja Sutela 2008), on ikääntyneiden koke-

ma syrjintä työelämässä nähty merkittä-

vämpänä ongelmana. 

Ikäsyrjintä näyttää olevan erityisesti 

työtä etsivien ikääntyneiden työttömi-

en ongelma, vaikka yksittäisen työnha-

kijan olisikin vaikea todistaa kohdattua 

ikäsyrjintää (Kouvonen 1999). Mikään 

toinen tekijä kuten koulutustaso, suku-

puoli tai alue ei selitä ikääntyneiden suu-

rempaa työttömyyttä (Järnefelt 1999). 

Syrjinnän – myös ikään perustuvan syr-

jinnän – kohteeksi joutuneen oikeussuo-

jaa onkin pyritty tehostamaan vuonna 

2004 voimaan tulleen yhdenvertaisuus-

lain avulla.

Uuden ikäpolitiikan merkittävä kohde-

ryhmä ovat olleet työnantajat, joiden on 

toivottu yhtäältä välttävän varhaiseläke-

reittien käyttöä ja toteuttavan sellaista 

henkilöstöpolitiikkaa, joka tukee pitkiä 

työuria. Toisaalta työnantajilta on toivot-

tu aikaisempaa suurempaa halukkuutta 

palkata ikääntyneitä työttömiä.

Toiseksi ikäpolitiikan kohteena ovat ol-

leet ikääntyneet itse. Työllisiä ikääntynei-

tä on kannustettu pysymään työssä ai-

na vanhuuseläkeikään saakka. Työttömiä 

ikääntyneitä on tuettu uudelleentyöllis-

tymisessä palkkatuin, työnantajamak-

sun muutoksin ja erillisin ammattitaitoa 

kohottavin ohjelmin. Heitä on niin ikään 

kannustettu pitämään huolta sekä terve-

ydestään että oman osaamisensa ajanta-

saisuudesta kouluttautumisen kautta. 

Väitöstutkimuksessani (Pärnänen 

2011) tarkastelin, miten uuden ikäpoli-

tiikan tavoitteet pidemmistä työurista ja 

ikääntyneiden palkkaamisesta otetaan 

työpaikkatasolla vastaan. Lähtökohtana 

oli ajatus siitä, että työntekijät ja työn-

antajat eivät tee valintojaan erillisinä yk-

sikköinä, vaan työorganisaatiot luovat 

sen mikrokontekstin, jossa molemmat– 

työnantajat ja ikääntyneet itse – valinto-

jaan tekevät. Tutkittaessa ikäpoliittisen 

käänteen edellytyksiä katse on käännet-

tävä työpaikoille, sillä lopulta päätökset 

niin työurien pidentämisestä kuin uusi-

en työntekijöiden palkkaamisesta teh-

dään organisaatiotasolla, kullekin työ-

paikalle ominaisin reunaehdoin.

Tässä artikkelissa keskityn tutkimustu-

loksiini ikäsyrjinnän osalta. Artikkelissa 

tarkastellaan, miten ja missä tilanteissa 

ikäsyrjintä ilmenee työorganisaatioissa 

henkilöstöpäälliköiden, luottamushen-

kilöiden ja ikääntyneiden työntekijöiden 

kertomana.

 Tutkimuksen yksi keskeinen tulos oli, 

että ikä on osa strategista henkilöstöpo-

litiikkaa. Ikäpolitiikat voidaan tunnistaa 

organisaatioiden toiminnasta niiden te-

kemien ikäsidonnaisten henkilöstöpoliit-

tisten valintojen kautta. Ikäpolitiikat ovat 

osa organisaatioiden kilpailustrategiaa, 

tehokkuuden tavoittelua, työn muutok-

seen sopeutumista ja pitkän tähtäimen 

henkilöstöresurssien suunnittelua. Ikä-

politiikkoja ei siten voida erottaa omak-

si erityisalueekseen organisaation sisällä, 

vaan ne muotoutuvat osana yleistä toi-

mintaympäristön muutokseen sopeutu-

mista. Myös ikäsyrjintää tulee tarkastella 

tässä viitekehyksessä. 

Tutkimusaineisto koostuu kymmenes-

sä organisaatiossa tehdyistä laadullisis-

ta haastatteluista. Jokaisessa organisaa-

tiossa haastateltiin henkilöstöpäällikköä, 

luottamushenkilöä ja kahta tai kolmea 

ikääntynyttä työntekijää. Organisaati-

oista kolme edusti julkista sektoria, kak-

si teollisuutta ja viisi yksityisiä palvelui-

ta. Haastattelut tehtiin vuosina 2000 ja 

2001. Lukijan tulee siten ottaa huomi-

oon, että eläkejärjestelmässä on tällä vä-

lin tehty merkittäviä muutoksia, kuten 

eläkeiän muuttuminen joustavaksi 6�–

68 vuoden iäksi ja työttömyyseläkkeen 

lakkauttaminen. Uusi eläkeikä tuo työ-

paikoille uusia kysymyksiä, kuten kuka 

vanhuuseläkkeelle siirtymisestä päättää. 

Työttömyysreitin käytön osalta tilanne 

on kuitenkin pysynyt samankaltaisena, 

sillä huolimatta tehdyistä muutoksista 

se on edelleen mahdollinen työstä pois-

tumisreitti. 

Työnantajat – ikäsyrjinnän 
rationaalisuus 

Työnantajaa tutkimuksessa edustavat 

henkilöstöpäälliköt, joita haastateltiin 

laajasti ikään liittyvistä teemoista. Ikä-

syrjintää ja sen esiintymistä organisaa-

tiossa ei kuitenkaan kysytty suoraan, sil-

lä oletus oli, etteivät henkilöstöpäälliköt 

todennäköisesti kertoisi, jos organisaati-

ossa esiintyisi ikäsyrjintää. Mahdollinen 

ikäsyrjintä tuli kuitenkin ilmi muutoin, 

kun haastatteluissa keskusteltiin iästä 

osana organisaatioiden henkilöstöpoliit-

tisia päätöksiä. Kaiken kaikkiaan ikä tuli 

merkityksellisenä tekijänä esille irtisano-

misten, rekrytoinnin ja työtehtävien iän 

mukaisen segmentoinnin yhteydessä. 

Näistä tilanteista ikäsyrjintä nousi esille 

henkilöstöpäälliköiden haastatteluissa 

vain silloin, kun puhuttiin rekrytoinnista. 

Kaikki kymmenen organisaatiota suo-

sivat rekrytoinnissa pääsääntöisesti nuo-

”Ikäsyrjintä näyttää olevan 
erityisesti työtä etsivien 
ikääntyneiden työttömien 
ongelma.”
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ria. Ikä menetti merkityksensä vain ti-

lanteissa, joissa etsittiin työntekijää 

johtavaan asemaan tai erikoisosaamista 

vaativaan tehtävään. Niin ikään vanhem-

pia työnhakijoita suosittiin palvelualoil-

la silloin, kun asiakaskunnan keski-ikä oli 

korkeahko ja työntekijöiden ikäraken-

teen haluttiin vastaavan asiakaskunnan 

ikärakennetta. Tällöin haussa usein oli 

kuitenkin noin 40-vuotias, harvemmin 

tätä vanhempi. 

Henkilöstöpäälliköt eivät mielellään 

myöntäneet nuorten suosimista rekry-

toinnissa, mikä on ymmärrettävää. Haas-

tateltavat olivat asemansa vuoksi hyvin 

tietoisia niin syrjintään liittyvästä lain-

säädännöstä kuin myös uuden ikäpoli-

tiikan tavoitteista. Joidenkin oli selvästi 

vaikea vastata esitettyihin kysymyksiin, 

jos rehellinen vastaus tarkoitti ikäsyrjivi-

en käytäntöjen myöntämistä.

Yhtä kaikki nuorten suosiminen rekry-

toinnissa oli ilmeistä. Mutta miksi rekry-

toinnissa suosittiin nuoria? Yhtenä syy-

nä ikääntyneiden vaikean työllistymisen 

taustalla on alan tutkimuskirjallisuudes-

sa nähty työnantajien kielteiset käsityk-

set ikääntyneistä. Tällaisia käsityksiä ovat 

muun muassa se, että ikääntyneet ovat 

nuoria vaikeammin koulutettavissa, heil-

lä on heikompi osaamistaso ja korkeam-

mat palkkavaatimukset, he ovat jous-

tamattomampia, heillä on vaikeuksia 

uuden teknologian oppimisessa ja hei-

dän fyysinen ja psyykkinen kuntonsa on 

heikentynyt (Taylor ja Walker 1994; Vaah-

tio 2002; Ilmarinen ym. 200�). Tämän ta-

paisia tuloksia työnantajien asenteista 

on käytetty selittämään ikäsyrjintää rek-

rytoinnissa, ylennyksissä ja varhaisten 

työstä poistumisreittien käytössä (Dun-

can 200�). 

Vastaavanlaisia syitä nousi esille myös 

tässä tutkimuksessa. Tutkimuksen perus-

teella syyt ikäsyrjintään rekrytoinnissa 

ovat kuitenkin pääsääntöisesti organi-

saatiolähtöisiä ja harvemmin kielteisiin 

asenteisiin nojaavia. Kaikkein tärkeim-

mäksi syyksi suosia nuoria uusia työn-

tekijöitä palkattaessa nousi organisaa-

tioiden henkilöstön korkea keski-ikä. 

”Vanha” ikärakenne ikään kuin pakotti 

suuntaamaan rekrytoinnin nuoriin, jotta 

organisaatio pystyisi turvaamaan tarvit-

tavan työvoiman tulevaisuudessa ja var-

mistamaan organisatorisen tietotaidon 

siirtymisen eteenpäin. Organisaatioissa 

katsottiin, että uusina työntekijöinä yli 

�0-vuotiaat olivat liian lähellä eläkeikää, 

jotta heidän kouluttamiseensa kannat-

taisi panostaa.

AP: Jos te palkkaatte ihmisiä, (--) niin …

onko iällä siinä merkitystä? Palkkaatteko 

ikääntyneitä ikinä?

HP: En uskalla ääneen sanoa.

AP: Ette uskalla tässäkään sanoa ää-

neen?

HP: Joo, ei, mut siis…Siis terveen organi-

saation ikärakenteen turvaamiseksi, niin 

kyllähän se varmaan se tosiasia on, että si-

tä nuorempaa porukkaa me tarvitaan. Se 

on niin ku tosiasia. (--)   Tää on niin ku se, 

että me tavallaan tarvitaan nuorempaa 

porukkaa myöskin. Uusia ajatuksia, uu-

sia, uusia…tuota niin vähän toimintata-

pojakin

(Henkilöstöpäällikkö)

Henkilöstön korkea keski-ikä oli legitii-

mi peruste ikäsyrjintään rekrytoinnissa, 

ja käytäntö sai ymmärrystä niin ikäänty-

neiltä työntekijöiltä kuin luottamushen-

kilöiltäkin (Pärnänen 2011). 

Myös muita syitä nuorten suosimiseen 

rekrytoinnissa nousi esille. Ensinnäkin 

nuorten alhaisempi palkkataso teki näis-

tä houkuttelevampaa työvoimaa. Toinen 

syy oli pyrkimys minimoida mahdolliset 

työkyvyttömyyseläkkeiden kustannuk-

set. Nuoria suosittiin, koska riski työky-

vyttömyyteen oli vanhemmilla suurem-

pi. Kolmas tekijä liittyi jaksamiseen ja 

osaamiseen. Haastatelluilla oli selkeä kä-

sitys, että nuoret jaksavat paremmin hek-

tistä työtahtia ja fyysistä rasitusta. Niin 

ikään nuorilla katsottiin olevan uudem-

man koulutuksen vuoksi uudempi tieto 

alan oppilaitoksista sekä parempi kieli-

taito. Vanhempien työntekijöiden valtti, 

pitkä kokemus, ei juuri painanut rekry-

tointipäätösten teossa, sillä työnantaja 

arvosti nimenomaan omassa organisaa-

tiossaan hankittua kokemusta ja ”hiljais-

ta tietoa”. 

HP5:  (--) Kyllä se on niin ku kokemuksen 

kautta tullu tuntuma siihen, että silloin 

kun jos ihminen vaihtaa alaa vanhem-

malla iällä ja käy sitten kurssin jollekin 

toiselle alalle, niin varsinkin tämmöselle 

alalle, joka vaatii niin ku ihmiseltä hyvin 

paljon, niin se ei taho onnistua. (--) Nimen-

omaan siitä se johtuu, ei niinkään siitä, 

etteikö pystyis oppimaan niitä kaikkia asi-

oita, vaan siitä, että se paineensietokyky ei 

oo enää niin hyvä. Että kuitenkin osittain 

tämmönen stressinsietokyky ja (--) täm-

mönen skarppina olo, niin se on kuitenkin 

osaltaan myöskin kokemuksen kautta tu-

levaa. (--)

(Henkilöstöpäällikkö)

Rekrytoinneissa suosittiin 
nuoria, tärkeimpänä syynä 
henkilöstön korkea keski-
ikä.

Nuorten suosimiseen 
työhönotossa vaikuttivat 

myös palkkataso, 
työkyvyttömyyseläkkeet, 

osaaminen ja jaksaminen.
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Näiden tekijöiden lisäksi rekrytointi-

päätöksien taustalla vaikuttaa elämän-

kulun institutionalisoituminen, siis elä-

keajan tuleminen osaksi normaalia 

elämänkulkua. Niin työntekijöillä kuin 

työnantajilla on taipumus luoda sekä ta-

loudellisia että sosiaalisia odotuksia ole-

tetun eläkeiän ympärille. Siten eläkeikä 

ja varhaisen työstä poistumisen mah-

dollistavat järjestelyt eivät vaikuta vain 

työntekijöiden valintoihin työstä poistu-

misen ajankohdasta, vaan myös työnan-

tajan käsityksiin työstä poistumisen iästä 

ja näin ollen yritysten toimintaan rekry-

toinnissa. 

Tutkimuksen valossa kielteiset ikäasen-

teet eivät saaneet niin suurta painoarvoa 

rekrytointipäätösten perusteissa kuin or-

ganisatoriset syyt. Rekrytointilinjasta vas-

taavilla henkilöstöpäälliköillä to-

ki oli myönteisten ikäkäsitysten 

ohella myös kielteisiä ikäasentei-

ta, mutta ennen kaikkea ikä vah-

vasti yksilöllistettiin. Informantit 

huomauttivat, että vaikka he te-

kivät ikään perustuvia yleistyk-

siä, ei tietyn ikäisiä kuitenkaan 

voinut yleistää tietynlaisiksi, sil-

lä ominaisuudet olivat kuitenkin 

lopulta yksilöllisiä eikä niinkään 

ikään sidottuja. 

Merkittävin syy nuorten suosi-

misen rekrytoinnissa oli organi-

saation vanha ikärakenne, tarve 

varmistaa organisaation toimin-

nan jatkuvuus sekä tiedon siir-

täminen uusille työntekijöille. 

Organisaatioilla on ikäsyrjiviä 

käytäntöjä rekrytoinnissa, kos-

ka se on niille rationaalista toi-

mintaa.

Luottamushenkilöt ja 
ikäsyrjintä

Luottamushenkilöitä haastatel-

tiin tutkimuksessa, koska hei-

dän katsottiin omaavan yksit-

täisiä työntekijöitä laajemmin tietoa 

organisaation ikäkäytännöistä. Ovathan 

luottamusmiehet asemansa kautta tie-

toisempia konflikteista ja ongelmista 

kuin keskivertotyöntekijä. Kuinka luot-

tamushenkilöt sitten näkivät ikäsyrjin-

nän? 

Valtaosa luottamushenkilöistä ei ol-

lut havainnut ikäsyrjintää, eivätkä he si-

ten nähneet syrjintää isona ongelma-

na. Luottamushenkilöillä oli kuitenkin 

kertoa kaksi selkeää ikäsyrjintätilannet-

ta. Ensimmäinen tapaus liittyi palkkauk-

seen; nuorempien palkkoja oli nostettu 

roimasti, jotta heitä ei parempien palk-

kojen avulla olisi vedetty julkiselta sekto-

rilta yksityiselle sektorille tilanteessa, jos-

sa atk-alan osaajista oli työmarkkinoilla 

kova kysyntä. Vastaavaa palkankorotusta 

ei kuitenkaan ollut annettu vanhemmille 

työntekijöille, koska arveltiin heidän py-

syvän nykyisessä työpaikassa joka tapa-

uksessa. Selkeää näyttöä palkkaikäsyrjin-

nästä luottamushenkilöllä ei kuitenkaan 

ollut, sillä palkankorotukset perusteltiin 

”ammatissa kehittymisellä”. 

Toinen tapaus liittyi uralla etenemi-

seen, jossa vanhemmalle hakijalle oli 

selkeästi sanottu, että nuorempi hakija 

valittiin, ei sopivamman pätevyytensä, 

vaan ikänsä vuoksi. Tämä oli ainoa tapa-

us, jossa ikäsyrjintää kokenut harkitsi asi-

an riitauttamista. 

Yllättävää oli, että vain yksi luottamus-

henkilöistä nosti esille ikäsyrjinnän rek-

rytoinnissa. Joko rekrytointia ei nähty 

luottamushenkilöille kuuluvan alueena 

tai heillä oli hyvin vähän tietoa rekrytoin-

tiprosesseista. 

Muitakin mahdollisia ikäsyrjintätilan-

teita nousi esille, jos kohta ne olivat syr-

jinnän osalta epäselvempiä tapauksia. 

Kolmas tilanne, jossa mahdollinen ikä-

syrjintä nousi esille, liittyi henkilöstön 

vähentämiseen eläkereittiä pitkin. Kym-

menestä luottamushenkilöstä kaksi otti 

tässä yhteydessä esille ikäsyrjinnän. 

AP: (--) Missä tilanteissa tai miten te oot-

te havainnu ikäsyrjintää?

LH��: Ensinnäkin (--) vähentämisjärjes-

tys on se, et tuota sieltä lähtee vanhem-

masta päästä ulos, olipa sitten -- työteho, 

työtaito (--) mitä tahansa.

                       (Luottamushenkilö)

Luottamushenkilöillä 
oli yllättävän vähän 

havaintoja ikäsyrjinnästä.
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Se, onko eläkeputken käyttö sanee-

rausten tilanteissa ikäsyrjivä käytäntö 

vai ei, riippuu siitä, kokeeko henkilö itse 

sen ikäsyrjintänä vai ei. Työttömyysreit-

ti suuntaa irtisanomisia ikääntyneisiin, 

jolloin poislähtijöiden listalle joutumi-

sen perusteena on ensisijaisesti ikä. Toi-

saalta tutkimuksen haastatteluaineisto 

tuo esille tapauksia, joissa työnantajan 

vetäytyminen eläkeputken käytöstä on 

koettu epäoikeudenmukaisena käytän-

tönä ikääntyneitä kohtaan. Työttömyys-

reitin käyttö merkitsi vanhuuseläkeikää 

varhaisempaa työstä poistumista, ja si-

ten se koettiin myös eräänlaisena saa-

vutettuna etuna, jota työnantajan tulisi 

käyttää, vaikkei suurta tarvetta irtisano-

misiin olisi ollutkaan. Siten eläkeputken 

käyttöä ei voi yksin nimetä ikäsyrjinnäk-

si. 

Muutoin luottamushenkilöiden esil-

le nostamat tapaukset olivat sellaisia, 

joiden osalta he itse empivät, oliko ky-

seessä ikäsyrjintätapaus vai ei. Ensim-

mäisessä tapauksessa oli kyse vanhem-

man työntekijän ”savustamisesta ulos” 

uuden nuoremman päällikön toimes-

ta. Luottamushenkilö päätyy kuitenkin 

pohtimaan, oliko kyse sittenkin ”henkilö-

kemioista” eikä ikäsyrjinnästä, kun myös 

lähteneen tilalle valittu oli ”iäkkäämpi” 

(LH2). Toisessa tapauksessa uudelleen-

organisoinnin yhteydessä vanhemmal-

le ennen päällikkötason töitä tehneelle 

oli vaikea löytää vastaavaa esimiestason 

tehtävää. Luottamushenkilö kysyy kui-

tenkin, onko kyse ikääntyneiden syrjään 

laittamisesta vai henkilöstä, jota työnte-

kijät eivät toivo esimiehekseen.

Nämä kaksi viimeksi mainittua tapa-

usta kuvaavat hyvin kuinka ikäsyrjintää 

on vaikea tunnistaa ja nimetä. Useinkaan 

kyse ei ole vain tai ensisijaisesti iästä, ei-

vätkä tapahtumien havainnoitsijat pys-

ty suoraan nimeämään epäkohtaa juuri 

ikäsyrjinnäksi.

 Ikäsyrjinnän havaitseminen työpai-

koilla näyttää kuitenkin liittyvän työstä 

poistumiseen. Työpaikallaan ikäsyrjintää 

havainneiden osuus on suurempi silloin, 

jos työttömyyseläkeputkea on käytetty 

työpaikalla irtisanomisväylänä (Pärnä-

nen ja Kontiainen 2007). Ikäsyrjinnän ha-

vaitseminen työpaikalla myös lisää elä-

kehalukkuutta (Viitasalo 2009). Voidaan 

sanoa, että työttömyysreitillä on ikäsyrji-

vä aspektinsa, jota ei voi kiistää.

Työntekijöiden kokema ikäsyrjintä 

Itse koettu vanhaan ikään perustuva ikä-

syrjintä on varsin marginaalinen ilmiö. 

Tilastokeskuksen työolotutkimuksen 

2008 mukaan vanhaan ikään perustuvaa 

syrjintää oli itse kokenut vain 1,6 pro-

senttia palkansaajista. Noin 10 prosent-

tia palkansaajista oli havainnut työpai-

kallaan ikäsyrjintää, mikä on vähemmän 

kuin suosikkijärjestelmiin tai työsuhteen 

tyyppiin perustavan syrjinnän kokemi-

nen (Lehto ja Sutela 2008). 

Kun survey-tutkimusten tulokset ker-

tovat vain harvan itse kokeneen ikäsyr-

jintää, ei ole yllätys, että haastatellut eivät 

yhtä lukuun ottamatta olleet kokeneet 

ikäsyrjintää. Usein he kielsivät sen hyvin 

jyrkästi. Ainoa ikäsyrjinnän kokemus liit-

tyi lähiesimiehen toimintaan, joka syrjin-

tää kokeneen mukaan ei arvostanut van-

hempien työntekijöiden osaamista.

Työntekijöiden osalta kysymys ikäsyr-

jinnästä kääntyi sellaisten ikäsyrjintään 

liitettyjen tilanteiden kuten koulutuk-

seen pääsyn, urakehityksen tai palkan 

sijaan kysymykseksi ikätasa-arvoises-

ta kohtelusta työtovereiden kesken. Jos 

nuoremmat kollegat pyysivät heitä mu-

kaan töiden jälkeen kaljalle tai muualle 

vapaa-aikaa viettämään eli työyhteisössä 

ei ollut jakoa vanhempiin ja nuorempiin 

työntekijöihin, ei myöskään ikäsyrjintää 

koettu. Ikääntyneille itselleen ikäsyrjin-

nässä ei siten ollut kysymys työnanta-

jan politiikasta, vaan suhteista lähimpiin 

työtovereihin ja lähiesimieheen.

Tulos osoittaa, että lähiesimiehellä ja 

työyhteisöllä on merkittävä rooli siinä, 

kuinka ikätasa-arvoiseksi työpaikka koe-

taan. Työntekijätasolla ikäsyrjinnän pai-

kantaminen työtovereiden ja lähiesimie-

hen käytökseen korostaa lähityöyhteisön 

suhtautumisen tärkeyttä työnantajan 

yleisiin linjauksiin nähden. Organisaatio-

tason linjaukset ja esimiesten koulutus 

ikäsensitiivisiksi kuitenkin tukee ja opas-

taa yksikkötason toimintaa ja siten se on 

tärkeää. 

Lopuksi 

Tutkimus osoittaa, että ilmiönä ikäsyrjin-

tä on nimenomaan työmarkkinoille tu-

loon tai sieltä poistumiseen liittyvä ilmiö 

– siis pikemminkin työmarkkina- kuin 

työolokysymys. Myös survey-tutkimus-

ten antama kuva ikäsyrjinnästä tukee tä-

tä näkemystä.

 Yksittäisen ikääntyneen työnhaki-

jan kannalta tämän tutkimuksen tulok-

set ovat varsin karuja. Kun syyt nuorten 

Työntekijöistä vain 
harva on kokenut 

ikäsyrjintää.

Ikääntyneet työntekijät 
saattavat pitää saavutettuna 
etuna sitä, että heidät 
voidaan irtisanoa 
työttömyyseläkeputkeen.
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on harvinaista: uusimpien lukujen 

mukaan kokonaan keskeyttänei-

tä lukiolaisia olisi ollut alle kaksi 

prosenttia. Ammatillinen tutkinto 

on murheenkryyni. Vuosi vuodel-

ta keskeyttäneiden osuudet ovat 

kyllä laskeneet, ja kokonaan kes-

keyttäneiden osuus on viimeisim-

pien tietojen (noin 8 prosenttia) 

mukaan lähes puolittunut 2000-

luvun aikana. Kuitenkin kun muu-

tetaan tarkastelun näkökulmaa 

yli 20-vuotiaiden todellisiin suo-

ritettuihin tutkintoihin tai vaik-

kapa aloitusvuosikohtaisiin kou-

lutuksen läpäisyasteisiin, ei voida 

olla tyytyväisiä. Ammatillisen kou-

lutuksen aloittaneista 4,� vuoden 

kuluttua tutkinnon on suorittanut 

alle 70 prosenttia.

 Miksi näin käy? Pitkällä 20 vuo-

den perspektiivillä voi sanoa, että 

yksi syy on hyvät ajat. Hyvinä ai-

koina osa nuorista saa ilman tut-

kintoakin työtä. Työllistyminen si-

nällään ei kuulosta ongelmalta. 

Ongelmaksi se kuitenkin muo-

dostuu usein siinä vaiheessa, kun 

huonot ajat koittavat työmark-

kinoilla, sillä kouluttamattomil-

le nuorille tarjotut työt katoavat 

helposti laskusuhdanteissa. Meil-

lä ei vielä ole tietoa finanssikrii-

sin opiskelemaan houkuttelemi-

en nuorten jaksamisesta koulun 

penkillä tutkinnon loppuun saak-

ka. Aikaisempi kokemus 1990-lu-

vun laman ajalta kuitenkin osoitti, 

että huonoina aikoina tutkinnot 

vietiin loppuun saakka.  

Kaikille ei koulu maistu. Perus-

koulun päättötodistuksen keski-

arvo antaa pikaennusteen riski-

ryhmistä. Jos katsotaan viisi vuotta 

peruskoulun päättymisen jälkeen 

niitä nuoria, joilla ei ole lukio- eikä 

suosimiseen rekrytoinnissa ovat orga-

nisaation henkilöstörakenteessa, omal-

la toiminnalla voi vain varsin rajoitetus-

ti vaikuttaa uudelleentyöllistymiseensä. 

Rekrytointikäytäntöjen soisi kuitenkin 

muuttuvat tulevaisuudessa. Työnantaji-

en tulisi nähdä yli �0-vuotiaat potenti-

aalisena työvoimana, joilla useimmilla 

on yli 10 vuotta työikää jäljellä. 
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J
o yli kymmenen vuoden ajan 

peruskoulujärjestelmäm-

me on saanut loistaa kerta 

toisensa jälkeen kansainvälises-

sä Pisa-vertailussa. Koulutuksen 

keskeyttämisluvutkin tuntuvat 

pienenevän vuosi vuodelta, ja 

ammatillisen koulutuksen haki-

jamäärät kasvavat tavoitellulla 

tavalla. Korkeasti koulutettujen 

osuus on lisääntynyt ikäluokasta 

toiseen. Näiden valoisien uutisot-

sikoiden jälkeen on vaikea aja-

tella, että meillä olisi suuria on-

gelmia koulutuksessa. Perusasiat 

näyttävät olevan kunnossa.

 Yksi tavoite karkaa meiltä kui-

tenkin koko ajan käsistä. Tiesit-

kö, että joka viides 21-vuotias ei 

ole suorittanut toisen asteen tut-

kintoa? Tai jos tarkasteluikä on 

mielestäsi liian aikainen, vastaa-

va osuus 2�-vuotiaissa on vajaa 

18 prosenttia. Miehillä osuus on 

korkeampi kuin naisilla. Osuudet 

ovat suuria sitä taustaa vasten, et-

tä vain kaksi promillea jää ilman 

peruskoulun päättötodistusta ja 

vain pari prosenttia vuosittain 

jättää hakematta toisen asteen 

koulutukseen heti peruskoulun 

jälkeen. 

Muutokset toisen asteen tut-

kintoa vaille jääneiden osuuk-

sissa ovat yllättävän pieniä vii-

meisten 20 vuoden ajalta. Näin 

on käynyt, vaikka politiikkalinja-

uksissa lähdetään aina siitä, että 

kaikki suorittavat joko lukion tai 

toisen asteen ammatillisen tut-

kinnon. Toisen asteen koulutuk-

semme siis vuotaa. 

Koulutuksen keskeyttäneiden 

osuuksia eri koulutusasteilla on 

seurattu koko 2000-luvun ajan. Lu-

kiossa kokonaan keskeyttäminen 
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ammatillista tutkintoa, niin kolmella nel-

jästä päättötodistuksen keskiarvo oli jää-

nyt alle seitsemän. Kolmivuotisen tutkin-

non suorittaminen loppuun saakka vaatii 

pitkää sitoutumista niiltä, joille jo perus-

koulu on ollut vaikea. 

Kolmas selitys on se, että kun opiske-

lupaikka osoittautuu vääräksi ja nuori 

päättää keskeyttää tutkinnon suoritta-

misen, hän jää kokolailla oman aktiivi-

suutensa varaan. Tähän on puututtu ku-

luvan vuoden alusta voimaan astuneella 

nuorisolain muutoksella, joka parantaa 

ennen näkemättömällä tavalla kuntien 

tiedonsaantia opintonsa keskeyttäneistä 

nuorista. Etsivän nuorisotyön on tarkoi-

tus ottaa koppi näistä nuorista ja ohjata 

opintojen tai muiden tukitoimien pariin. 

Mikäli tietoisuus laista lisääntyy kunnissa 

ja oppilaitoksissa, tässä voi olla mahdol-

lisuus kääntää ilman tutkintoa olevien 

nuorten osuus laskuun. Jos laki oppilai-

tosten ilmoitusvelvollisuudesta toimii ja 

jos kunnista löytyy osaamista nuorten 

ohjaukseen, tuloksena voi olla loppuun 

saatettuja tutkintoja. 

Oppilaitosten kannustimet vai 
oppivelvollisuuden pidennys?

Kun tämä lehti ilmestyy, ammatillisissa 

oppilaitoksissa lasketaan kuumeisesti 

nuppilukuja, sillä ammatillisen koulutuk-

sen rahoitus perustuu yksikköhintoihin 

ja opiskelijoiden määrään 20. syyskuuta. 

Oppilaitosten tuloksellisuusrahoitusta 

on kehitetty siihen suuntaan, että opis-

kelijoiden tutkintoon valmistuminen ja 

työllistyminen otetaan huomioon yksik-

köhinnoissa. Vuoden 2011 alussa tämän 

tuloksellisuusrahoituksen osuus koko-

naispotista nousi kahdesta prosentis-

ta kolmeen. Taloudellinen kannustin ei 

ole suuren suuri, mutta läpäisyasteen ja 

työllistymisen koulukohtaisten erojen 

seuranta voi osoittautua vaikutuksiltaan 

tärkeämmäksi kuin itse kannustin.

Koulutuksen luvatussa maassa yllät-

tävän moni kompastuu matkalla am-

mattiin. Monille näistä nuorista työ-

markkinat näyttävät huonot puolensa. 

Koulutuksen keskeyttämisiin pyritään 

vaikuttamaan monella rintamalla, mutta 

vielä on epäselvää, saadaanko näillä pie-

nillä askelilla aikaan suuria muutoksia. 

Rohkeampi ja kokonaisvaltaisempi mal-

li olisi laajentaa oppivelvollisuusikää yli 

nivelvaiheen. USA:ssa lähes puolet osa-

valtioista on nostanut oppivelvollisuus-

iän yli 16 vuoden, eikä nuorten aikuisten 

oppivelvollisuus ole tavaton asia Euroo-

passakaan. Suurinta osaa nuoria oppi-

velvollisuuden jatkaminen ei koskisi mil-

lään tavalla: he jatkaisivat kuten tänäkin 

päivänä. Sen sijaan nuoria ympäröivän 

järjestelmän tulisi muuttua merkittäväs-

ti nykymenosta, jossa eri järjestelmien 

väliin on täysin mahdollista kadota. Jos 

oppivelvollisuutta laajennettaisiin, kes-

keyttäjistä olisi jonkun pakko ottaa to-

dellinen vastuu. 

Ulla Hämäläinen

Johtava tutkija

Kela

ulla.hamalainen@kela.fi

Ulla Hämäläinen toimi tutkijana Palkansaajien 

tutkimuslaitoksessa vuosina 1999-2006.

Moni kompastuu matkalla ammattiin
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Ruotsin 
työmarkkinat 
kahden eri kriisin aikana

Bertil Holmlund pitää todennäköisenä, että Ruotsin 
työmarkkinauudistukset ovat alentaneet pitkän 

aikavälin tasapainotyöttömyyttä, mutta se on tapah-
tunut toimeentuloturvan kustannuksella. 2000-luvun finanssikriisissä Ruotsin työttömyys 

ei pahentunut yhtä paljon kuin 1990-luvun alun 
lamassa. Viime aikojen työmarkkinauudistukset eivät 
kuitenkaan ole parantaneet työttömien ja avoimien 
työpaikkojen kohtaantoa.

Ajanjaksoon sisältyy kaksi suurta kriisiä, 

90-luvun alun kriisi ja 00-luvun lopun fi-

nanssikriisi. Anders Borgin luonnehdinta 

Ruotsin työmarkkinoista finanssikriisin 

aikana poikkeustapauksena on tuskin 

perusteltu, jos verrataan Ruotsia muihin 

maihin. Mutta Borg on oikeassa siinä, että 

finanssikriisin aikana työttömyys lisään-

”R
uotsin työmarkkinat näyttävät uh-

maavan painovoiman lakia.” Näin 

lausui valtiovarainministeri Anders 

Borg heinäkuun alussa 2010 samalla kun 

hän esitteli uusia ennusteita Ruotsin ta-

loudesta.1 Hän viittasi siihen, että BKT:n 

dramaattisesta laskusta finanssikriisissä 

ei ollut seurannut mitään työllisyyden 

dramaattista vähenemistä.

Luon seuraavassa yleiskatsauksen 

Ruotsin työmarkkinoiden kehitykseen 

kahden viime vuosikymmenen aikana. 

1 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?progr
amid=�61�&artikel=�8�4010 .

Käännös ruotsinkielisestä käsikirjoituksesta: 
Heikki Taimio. Tämä kirjoitus perustuu osittain 
julkaisuun Fredriksson ja Holmlund (2011) sekä 
EEA:n konferenssiesitelmään ”The Swedish 
labor market in the financial crisis” (www.ucls.
nek.uu.se/publications/Conference_presenta-
tions/ ).
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tyi vähemmän kuin mitä olisi odottanut 

BKT:n ja työttömyyden aikaisemman yh-

teyden perusteella ja erityisesti 90-luvun 

kriisin yhteydessä.

Työmarkkinoiden makrotaloudelli-

sen kehityksen pääpiirteet voidaan ki-

teyttää työttömyyteen (kuvio 1) sekä 

työllisyysasteeseen ja osallistumisastee-

seen eli työvoimaosuuteen (kuvio 2).2 � 

1980-luvulla työttömyysaste heilahteli 2 

ja 4 prosentin välillä. 1990-luvun alussa 

Ruotsin työttömyys lisääntyi hyvin voi-

makkaasti – 2 prosentista 11 prosenttiin 

vuosina 1990–9�. Samaan aikaan myös 

osallistumisaste aleni voimakkaasti. Osal-

listumisasteen aleneminen yhdistetty-

nä kohoavaan työttömyyteen merkitsi 

työllisyyden dramaattista laskua. Vuon-

na 1990 16–64-vuotiaiden työllisyysaste 

kohosi noin 8� prosenttiin. Kolme vuotta 

myöhemmin työllisyysaste oli alentunut 

vajaalla 10 prosenttiyksiköllä, mikä vas-

tasi yli puolta miljoonaa henkeä.

1990-luvun lopulla seurasi ajanjakso, 

jolloin talouskasvu oli suhteellisen voi-

makasta ja työttömyys aleni nopeasti. 

Työttömyys likimain puolittui – 11 pro-

sentista vajaaseen 6 prosenttiin – vuosi-

na 1997–2001, ja työllisyysaste kohosi 71 

prosentista 76 prosenttiin.

1990-luvun kriisin tausta

Kuten kuviosta 1 ilmenee, vuosina 1989-

90 työttömyys oli hyvin alhainen, kaikel-

2 Ruotsin työvoimatutkimusten määritelmien ja 
mittausmenetelmien muutokset vaikeuttavat 
vertailuja yli ajan. SCB (Ruotsin Tilastokeskus) 
on linkittänyt useita aikasarjoja vuoteen 1987, 
ja olen käyttänyt näitä aineistoja työttömyydes-
tä, työvoimaosuudesta ja työllisyysasteesta ke-
säkuuhun 2011 asti. Ikäryhmä on 16–64-vuoti-
aat, koska tietoja 1�–74-vuotiaista on saatavana 
ainoastaan viimeisiltä vuosilta.
� Työvoimaan kuuluvat työlliset ja työttömät. 
Työttömyysaste on työttömien osuus työvoi-
masta. Työvoimaosuus on työvoiman suhde työ-
ikäiseen väestöön. Työllisyysaste on työllisten 
osuus samanikäisestä väestöstä. (Toim. huom.)

1990 välillä huomattavasti, noin 4 pro-

sentista noin 10 prosenttiin. Sekä palkat 

että hinnat nousivat Ruotsissa nopeam-

min kuin tärkeimmissä kilpailijamaissa. 

Syitä voidaan etsiä kulutusjohteisesta 

kotimaisesta kysyntäekspansiosta, jota 

stimuloi se, että luottomarkkinoita va-

pautettiin aikana, jolloin verojärjestel-

la todennäköisyydellä matalampi kuin 

tasapainotyöttömyys4. Sen seurauksena 

inflaatiovauhti kohosi vuosien 1986 ja 

4 Tässä artikkelissa tasapainotyöttömyys viittaa 
ns. luonnolliseen tai NAIRU-työttömyyteen, joi-
ta käsitellään hieman tarkemmin Lehmuksen, 
Taimion ja Tiaisen artikkelissa tässä lehdessä. 
(Toim. huom.)

Kuvio 1. Työttömyysaste (16–64-vuotiaat) Ruotsissa 1987–2011, kausipuhdistettu ja -ta-
soitettu. 

Lähde: SCB AKU ja kirjoittajan omat laskelmat. 
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Kuvio 2. Työvoimaosuus ja työllisyysaste (16–64-vuotiaat) 1987–2011, kausipuhdistettu 
ja -tasoitettu. 

Lähde: SCB AKU ja kirjoittajan omat laskelmat. 
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mää luonnehtivat edelleen korkeat mar-

ginaaliverot ja runsaat mahdollisuudet 

tehdä lainojen korkovähennyksiä. Laaja 

ottolainaus pankkijärjestelmästä tähtä-

si kiinteistöjen ostamiseen, ja sitä kan-

nustivat odotukset jatkuvasti nousevista 

kiinteistöjen hinnoista. 

Nouseva inflaatiovauhti merkitsi sitä, 

että Ruotsin palkkakustannukset koho-

sivat jatkuvasti suhteessa ulkomaisiin 

kilpailijoihin. Keskuspankin tavoittee-

na oli ylläpitää kiinteää valuuttakurssia, 

mikä merkitsi sitä, että devalvointeja 

ei voitu käyttää neutraloimaan nope-

an palkkainflaation kielteisiä vaikutuk-

sia kilpailukykyyn. Tämän seurauksena 

vientiin perustuvan teollisuuden tuo-

tannon kasvu pysähtyi 1980-luvun lo-

pulla ja putosi lähes 10 prosenttia vuosi-

en 1989–90 suhdannehuipulta vuoden 

1992 pohjalle.

Vuosina 1990–91 toteutettiin vero-

järjestelmässä suuri uudistus, jonka 

keskeisiä tekijöitä olivat alemmat mar-

ginaaliverot ja pienemmät vähennys-

mahdollisuudet. Veroreformi teki lai-

nanotosta olennaisesti kalliimpaa, mikä 

osaltaan vaikutti kiinteistöhintojen las-

kuun ja kotitalouksien säästämisen hy-

vin voimakkaaseen kasvuun. Vuosien 

1988 ja 1992 välillä kotitalouksien sääs-

täminen käytettävissä olevista tulois-

ta lisääntyi miinus viidestä prosentista 

plus seitsemään prosenttiin, mikä mer-

kitsi 12 prosenttiyksikön nousua. Tässä 

piilee keskeinen selitys kotimaisen ky-

synnän voimakkaalle laskulle vuosina 

1990–9�.

Näiden tekijöiden lisäksi tuli huonon-

tunut kilpailukyky, jonka saivat aikaan 

1980-luvun palkkainflaatio ja Riksbankin 

päättäväisyys suojella kiinteää valuutta-

kurssia. Suunnilleen vuodesta 1990 läh-

tien voidaan myös havaita Ruotsin halli-

tuksen talouspolitiikan tavoitteiden uusi 

priorisointi hintavakauden olennaisesti 

vahvemman painotuksen suuntaan. Tä-

mä politiikan uudelleenmuotoilu tapah-

tui samaan aikaan kun kansainväliset 

suhdanteet kääntyivät laskuun.

Merkittävä lisätekijä oli julkisen sek-

torin työvoiman kysynnän kehitys. Yksi-

tyisen sektorin aiempien työmarkkina-

kriisien aikana olivat julkisen sektorin 

työpaikat lisääntyneet ja siten vaimen-

taneet kokonaistyöllisyyden alenemista. 

1990-luvun kriisissä tapahtui sen sijaan 

julkisen sektorin työpaikkojen voimakas 

alasajo samalla kun yksityisen sektorin 

työpaikat vähenivät.

Yhteenvetona voidaan todeta, että 

pääasiassa kokonaistaloudelliset sokit 

laukaisivat 1990-luvun alun työttömyys-

kriisin, mutta osittain myös sellaiset, jot-

ka voidaan nähdä kotimaisina politiik-

kavirheinä. On epätodennäköistä, että 

kriisi olisi perustunut työmarkkinoiden 

toimintatapojen rakenteellisiin heiken-

tymisiin vuoden 1990 tienoilla; on vaikea 

osoittaa sellaisia muutoksia 1990-luvun 

alussa. Tämä ei luonnollisestikaan sulje 

pois sitä, etteikö tasapainotyöttömyys-

aste olisi trendimäisesti noussut 1960-

luvulta lähtien mm. sen seurauksena, et-

tä työttömyysvakuutuksesta oli tullut 

yhä anteliaampi.

Ei voida myöskään sulkea pois sitä, et-

tä ohimenevällä makrotaloudellisella 

häiriöllä voi olla pysyviä vaikutuksia ta-

sapainotyöttömyyteen. On vaikea löy-

tää vahvoja empiirisiä todisteita tälle hy-

poteesille, mutta tosiasia on, että arviot 

tasapainotyöttömyysasteesta näyttävät 

korreloivan suhteellisen voimakkaasti 

toteutuneen työttömyysasteen kanssa. 

Toinen seikka, jonka takia hypoteesi kan-

nattaa ottaa vakavasti, on vaikeus tun-

nistaa rakenteellisia syitä työttömyyden 

nousulle. Ruotsin työttömyyden pysy-

vän nousun, joka näyttää tapahtuneen 

1990-luvun alussa, pitäisi näin ollen olla 

osittain tulosta makrotaloudellisista so-

keista, joille talous altistui noina vuosina. 

Mossfeldtin ja Österholmin (2010) ana-

lyysit tukevat käsitystä, että kohonneel-

la suhdannetyöttömyydellä voi olla py-

syviä vaikutuksia.

Nousu 90-luvun kriisistä

Työmarkkinoiden parantunut tilanne 

1990-luvun lopulla voidaan tietyiltä osin 

nähdä suhdanneluontoisena norma-

lisoitumisena. 1990-luvun puolivälissä 

harjoitettiin kireää raha- ja finanssipo-

litiikkaa. Rahapolitiikan tavoitteena oli 

saavuttaa uskottavuus uudelle matalan 

inflaation kaudelle, joka lyötiin lukkoon 

vuonna 199�, ja finanssipolitiikan oli hoi-

dettava julkisen talouden rahoitusvaje, 

joka vuonna 199� kohosi 12 prosent-

tiin suhteessa bruttokansantuotteeseen. 

Vuosikymmenen puolivälissä aloitettu 

vakauttamisohjelma merkitsi veronko-

rotusten ja menoleikkausten yhdistel-

mää – toimenpiteitä, joilla yhdessä oli 

supistava vaikutus kokonaiskysyntään ja 

jotka viivyttivät täystyöllisyyden saavut-

tamista. Finanssipolitiikka kehittyi elvyt-

Kokonaistaloudelliset 
sokit ja politiikkavirheet 
syöksivät Ruotsin lamaan 
1990-luvun alussa.

”Kohonneella suhdanne-
työttömyydellä voi olla 

pysyviä vaikutuksia.”
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tävämpään suuntaan samassa tahdissa 

kuin rahoitusalijäämä alkoi pienentyä. 

Rahapolitiikastakin tuli asteittain elvyt-

tävämpää sitä mukaa kun onnistuttiin 

luomaan uskottavuutta matalan inflaati-

on politiikalle.

1990-luvulla tapahtui myös politiikan 

ja instituutioiden muutoksia, jotka ovat 

voineet myötävaikuttaa jonkin verran 

alempaan tasapainotyöttömyysastee-

seen. Nämä muutokset koskivat työttö-

myysvakuutusta, palkanmuodostusta, 

työmarkkinoiden säännöstöä ja kilpailu-

politiikkaa.

Työttömyyskorvauksista tuli yhä anteli-

aampia 1960-luvulta 1990-luvun alkuun, 

mikä todennäköisesti kohotti tasapai-

notyöttömyyttä. 1990-luvulla tapahtui 

joukko muutoksia vastakkaiseen suun-

taan. Ensinnäkin korvaussuhdetta� alen-

nettiin 90 prosentista 80 prosenttiin ja 

sen jälkeen 7� prosenttiin. Vuonna 199� 

alennettiin myös työttömyyskorvausten 

kattoa, ts. korkeinta maksettavaa korva-

ussummaa. Vuosikymmenen lopulla pa-

lattiin anteliaampiin ehtoihin, mm. 80 

prosentin korvaussuhteeseen. Kaiken 

kaikkiaan kuitenkin työttömyysvakuu-

tus oli 1990-luvun lopulla vähemmän 

antelias kuin mitä se oli ollut 10 vuotta 

aiemmin.

Mitä palkanmuodostukseen tulee, niin 

Ruotsin palkkaneuvottelut on jo 1980-

luvun alusta lähtien käyty pääasiassa 

liittotasolla. On luultavaa, että siirtymi-

nen keskitetyistä neuvotteluista liittota-

solle on vähentänyt kannustimia ottaa 

huomioon palkkojen muutosten vaiku-

tukset työttömyyteen, minkä pitäisi olla 

vaikuttanut korkeamman työttömyyden 

suuntaan. Viime vuosina olemme kuiten-

kin nähneet suuntausta suurempaan yh-

teistyöhön tietyillä aloilla. Ennen kaikkea 

tämä ilmeni ns. teollisuussopimuksessa 

vuodelta 1997, jolloin teollisuuden työn-

� Työttömyyskorvauksen suhde työttömyyttä 
edeltävään palkkaan. (Toim. huom.)

tekijä- ja työnantajajärjestöt sopivat yh-

teistyöstä. Yksittäiset liitot hoitivat so-

pimusneuvottelut, mutta osapuolten 

toiminta neuvotteluissa seurasi yhdes-

sä sovittuja suuntalinjoja sen suhteen, 

mitä pidettiin pitkällä aikavälillä kestä-

vänä palkkakehityksenä. Sellainen kehi-

tys merkitsee todennäköisesti, että työl-

lisyysnäkökohdille annetaan suurempi 

paino palkkaneuvotteluissa, mikä puo-

lestaan on omiaan alentamaan työttö-

myyttä.

Työmarkkinoiden säännöstön olennai-

nen muutos koski vuokratyövoimayri-

tyksiä, ts. yrityksiä, jotka palkkaavat hen-

kilöstöä vuokratakseen tätä työvoimaa 

muille yrityksille. Vuonna 199� toteutet-

tiin pitkälle menevä uudistus, joka yhdel-

lä iskulla loi perustamisoikeudet sellaisil-

le yrityksille. Tämä sektori on edelleen 

pieni (muutama prosentti työvoimas-

ta) mutta on kasvanut nopeasti. On 

luultavaa, että vuokratyömarkkinoiden 

vapauttaminen on helpottanut työnha-

kijoiden ja avointen työpaikkojen koh-

taantoa, mutta määrällinen vaikutus on 

todennäköisesti ollut hyvin rajallinen.

Finanssikriisi ja työllisyys

Syksyllä 2008 Ruotsia kohtasi globaali ja 

voimakas taantuma. Suhdannelasku lähti 

liikkeelle amerikkalaisten rahoitusmark-

kinoiden ongelmista, mutta niistä seu-

rasi pian maailmanlaajuisia negatiivisia 

vaikutuksia tuotantoon ja työllisyyteen. 

Finanssikriisin aiheuttama kysynnän me-

netys iski lujasti Ruotsin ulkomaankau-

pasta riippuvaiseen talouteen. Kysynnän 

vähenemisen erään osoittimen saa tut-

kimalla ns. BKT-kuilua, so. suhdetta to-

teutuneen BKT:n ja potentiaalisen BKT:n 

(BKT:n trendikehityksen) välillä. Kuvio � 

näyttää BKT-kuilun kehityksen vuoden 

2011 toiseen neljännekseen asti.6 Yh-

täläisyydet 90-luvun kriisin ja finanssi-

kriisin välillä ovat ilmeisiä. Molemmilla 

ajanjaksoilla BKT väheni dramaattises-

ti. Vuoden 2008 toisen neljänneksen ja 

vuoden 2009 toisen neljänneksen välil-

lä BKT supistui runsaat 7 prosenttia. Eri-

tyisesti vienti ja yksityiset investoinnit 

vähenivät vuoden 2008 lopulta alkaen. 

Myös yksityinen kulutus putosi suhtees-

sa potentiaaliseen BKT:hen. Teollisuus-

tuotanto väheni yli 20 prosenttia vuo-

sien 2008 ja 2009 toisten neljännesten 

välisenä aikana.

Kuinka Ruotsin työmarkkinat reagoi-

vat tähän kysyntäsokkiin? Työttömyyden 

ja BKT-kuilun vertailu (kuviot 1 ja �) viit-

taa hyvin suuriin eroihin 90-luvun kriisin 

ja finanssikriisin välillä. Vaikka BKT supis-

tui suunnilleen yhtä paljon näissä kah-

dessa kriisissä, on työttömyyden kasvu 

viimeisimmän kriisin aikana ollut paljon 

rajoitetumpi. Näemme saman kaavan, 

jos tutkimme työllisyysastetta, joka aleni 

lähes kolme prosenttiyksikköä vuoden 

2008 puolivälistä vuoden 2009 loppuun, 

ja joka laski 10 prosenttiyksikköä vuosi-

en 1990 ja 199� välillä. Edelleen on mer-

killepantavaa, että finanssikriisin aikana 

työvoimaosuus on pysynyt suhteellisen 

vakaana runsaassa 80 prosentissa; 90-lu-

6 BKT-kuilu voidaan laskea suhteellisina (logarit-
misina) poikkeamina toteutuneen BKT:n ja po-
tentiaalisen BKT:n välillä, missä potentiaalinen 
BKT arvioidaan ns. Hodrick-Prescott-suotimen 
avulla.

Muutamat politiikan 
ja instituutioiden 

muutokset 1990-luvulla 
saattoivat alentaa 

tasapainotyöttömyyttä.
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vun kriisin yhteydessä työvoimaosuus 

aleni noin � prosenttiyksikköä.7

Työajan lyhentäminen on voinut ol-

la mahdollinen syy finanssikriisin vä-

häisiin vaikutuksiin työttömyyteen. Mm. 

Saksassa politiikka on aktiivisesti vai-

kuttanut tilapäisiin työajan lyhentämi-

siin siten, että työttömyysvakuutusta 

ovat voineet hyödyntää ne työntekijät, 

jotka ovat siirtyneet lyhennettyyn työ-

viikkoon. Ruotsissa työttömyysvakuu-

tusta ei voida käyttää tällä tavalla eikä 

ole tehty poliittisia aloitteita työajan ly-

hentämisen tai muiden irtisanomisia 

ehkäisevien toimenpiteiden rohkaise-

miseksi. Jotkut teollisuuden ammatti-

liitot ovat neuvotteluissa työnantajien 

kanssa esittäneet lyhennettyä työviik-

koa, mutta sellaisilla sopimuksilla on ol-

lut vain vähäistä merkitystä.

Työttömyyden melko kohtuullinen 

nousu finanssikriisissä on voinut myös 

olla tulosta siitä, että yritykset ovat päät-

7 1990-luvun työvoimaosuuden vähenemisellä 
oli useampia syitä kuin vain huonontunut työ-
markkinatilanne, mm. koulutuksen voimakas 
laajentuminen.

täneet suuremmassa mittakaavassa pi-

tää kiinni työntekijöistään, vaikka he 

eivät osallistu tuotantoon normaalipa-

noksella (ns. työvoiman hamstraus). Sii-

nä tapauksessa meidän pitää pystyä 

havaitsemaan hitaampaa – ellei suoras-

taan negatiivista – tuottavuuskehitystä 

finanssikriisin seurauksena. Tämä myös 

nähdään tilastoaineistosta. Finanssikrii-

sin aikana tapahtui huomattava pudo-

tus tuottavuudessa suhteessa trendike-

hitykseen (kuvio �)8. 90-luvun kriisissä 

pudotus oli paljon pienempi. Näin ollen 

vaikuttaa siltä, että finanssikriisissä yri-

tykset usein pidättäytyivät irtisanomisil-

ta. Työnvälityksen tilastot irtisanomisva-

roitusten määristä viittaavat myös tähän 

suuntaan. 90-luvun kriisissä esiintyi hy-

vin suuri määrä irtisanomisvaroituksia 

useiden vuosien ajan, kun sen sijaan vii-

me kriisin aikana varoitusten voimakas 

nousu jäi melko lyhytaikaiseksi.

8 Tuottavuus lasketaan reaalisen BKT:n suhteena 
työtuntien kokonaismäärään.

Kuvio 4. Työttömyysaste 2008 ja 2010 eräissä maissa. 

Lähde: OECD.

0

2

4

6

8

10

12

Itä
va

lta

Su
om

i

Sa
ks

a

N
or

ja

Yh
di

st
yn

ee
t

Ku
ni

ng
as

ku
nn

at

O
EC

D
-

Eu
ro

op
pa

2008

2010

%

Ta
ns

ka

Ra
ns

ka

A
la

nk
om

aa
t

Ru
ot

si

Yh
dy

sv
al

la
t

O
EC

D
 

yh
te

en
sä

Kuvio �. BKT-kuilu ja tuottavuuskuilu 1987–2011, kausipuhdistettu ja -tasoitettu. 

Lähde: SCB ja kirjoittajan omat laskelmat. 
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Ei ole olemassa mitään ilmiselvää se-

litystä sille, miksi työttömyys on kasva-

nut niin paljon vähemmän finanssikriisin 

aikana kuin 1990-luvun kriisissä. Viit-

teet laajasta työvoiman hamstrauksesta 

osoittavat kuitenkin, että yritykset ovat 

odottaneet suhteellisen lyhytaikaista ky-

synnän puutetta. Sellaiset optimistiset 

odotukset ovat ehkä olleet mahdollisia 

ajatellen sitä suhteellista yksimielisyyt-

tä, joka on vallinnut niin Ruotsissa kuin 

ympäröivässä maailmassakin tarpeesta 

toimia aktiivisesti kriisiä vastaan elvyt-

tävällä finanssi- ja rahapolitiikalla. Kriisi 

näyttää myös jääneen huomattavasti ly-

hyemmäksi kuin 90-luvulla. Taantuman 

pohja saavutettiin vuoden 2009 puoli-

välissä, ja vuosina 2010–11 tapahtui no-

peaa BKT:n kasvua, joka vähitellen sulki 

BKT-kuilun. Kesästä 2009 lähtien myös 

työllisyysaste nousi, ja vuodesta 2008 

lähtien tapahtuneista työllisyyden me-

netyksistä suuri osa oli saatu takaisin ke-

sään 2011 mennessä. Työttömyys on las-

kenut suhdannenousussa mutta melko 

hitaaseen tahtiin.

Finanssikriisin vaikutukset työttömyy-

teen ovat vaihdelleet huomattavasti eri 

maiden välillä. Ruotsin työttömyyske-

hitys on suhteellisen hyvin seurannut 

OECD-maiden keskiarvoa. Eräissä mais-

sa, erityisesti Espanjassa on työttömyy-

den nousu ollut dramaattinen samal-

la kun mm. Saksassa työttömyys ei ole 

kohonnut juuri lainkaan. Kuvio 4 esittää 

työttömyyden muutamissa maissa vuo-

sina 2008 ja 2010. Syitä maiden välisiin 

suuriin eroihin ei ole vielä tutkittu.

Rahapolitiikka keveni, finanssi-
politiikka kireää

Finanssikriisi johti Riksbankin nopeisiin 

interventioihin (kuvio �)9. Ohjauskorkoa 

(repokorkoa) alennettiin 4,7� prosentista 

0,2� prosenttiin 10 kuukauden kuluessa. 

Tämä myötävaikutti myös Ruotsin kruu-

nun huomattavaan heikkenemiseen; 

vuoden 2008 toisella puoliskolla hei-

kentyminen vastasi yli 20 prosentin de-

valvoitumista suhteessa muiden valuut-

tojen ulkomaankauppapainotteiseen 

keskiarvoon. Suhdannenousun aikana 

Riksbank on nostanut korkoja asteittain. 

Kruunu on vahvistunut, ja sen kurssi vuo-

den 2010 lopulla oli samalla tasolla kuin 

ennen finanssikriisiä. Inflaatiovauhti on 

pysynyt lähellä kahden prosentin tavoi-

tetta tai niukasti alle sen.

9 Alexius ja Holmlund (2008) on tutkimus raha-
politiikan ja työttömyyden välisistä yhteyksistä 
Ruotsissa.

Finanssipolitiikka on vaikuttanut pää-

asiassa automaattisten vakauttajien10 

mutta myös tietyssä määrin aktiivis-

ten (harkinnanvaraisten) toimenpitei-

den kautta. Harkinnanvaraisen finanssi-

politiikan erään osoittimen muodostaa 

julkisyhteisöjen suhdannevaihteluista 

puhdistetun rahoitusylijäämän muutos. 

Tämä vastasi (Konjunkturinstitutin las-

kelmien mukaan) yhtä prosenttia poten-

tiaalisesta BKT:stä vuonna 2010. Kokonai-

suutena finanssipolitiikan on katsottava 

olleen suhteellisen kireää taantuman sy-

vyyteen nähden.

Aktiivinen työvoimapolitiikka

Aktiivinen työvoimapolitiikka vaikut-

taa useiden eri ohjelmien kautta. Työn-

välityspalvelu on keskeinen osa. Toinen 

tärkeä osa on työvoimakoulutus. Henki-

löt, jotka ovat työttömiä tai joilla on ris-

10 Finanssipolitiikan automaattiset vakauttajat 
toimivat ilman eri päätöksiä (harkintaa) voimas-
saolevan lainsäädännön perusteella. Esimerkiksi 
taantumassa tulojen pudotessa verorasitus ke-
venee ja sosiaalimenot kasvavat. (Toim. huom.)

Kuvio �. Työttömyysaste ja rahapolitiikka 2000–2011.

Lähteet: SCB AKU ja Riksbanken.
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ki joutua työttömiksi, voivat osallistua 

työvoimakoulutukseen. Koulutuksen ai-

kana he saavat saman korvauksen kuin 

ollessaan työttöminä. Erityyppiset työlli-

syystuet ovat (ja ovat olleet) tärkeä työ-

voimapoliittinen väline. Vuoden 2009 

laajin toimenpide kulki nimellä ”uuden 

alun työpaikka”11. Se merkitsee sitä, että 

työnantaja, joka palkkaa pitkäaikaistyöt-

tömän tai -sairaan, saa tukipalkkion, jota 

maksetaan yhtä kauan kuin henkilö oli 

ollut työtön tai sairaana.

1980-luvulla nuorisotyöttömyyteen 

kohdistettiin erityisiä toimenpiteitä, ja 

panostuksilla nuorisotyöttömyyttä vas-

taan on siitä lähtien ollut jatkuvasti kor-

kea prioriteetti. Kyseiset toimenpiteet 

ovat pyrkineet yhdistämään työharjoit-

telun tiettyyn työvoimakoulutukseen. 

Näiden nuorisotoimenpiteiden viimei-

simmässä versiossa (”työpaikkatakuu 

nuorille”) korostetaan työpaikan hakua 

enemmän kuin ennen.

Suhdanneperusteisten työvoimapo-

liittisten toimenpiteiden koskettama 

henkilömäärä on 1960-luvulta lähtien 

noudattanut nousevaa trendiä. 1990-

luvun alun äärimmäisessä matalasuh-

danteessa nousi toimenpiteissä olevien 

henkilöiden määrä enimmillään neljään 

prosenttiin suhteessa työvoimaan. Pin-

11 Ruotsinkielinen termi on ”nystartsjobb”. (Toim. 
huom.)

nallisen tarkastelun perusteella oli toi-

menpiteiden volyymi vuoden 2010 

ensimmäisellä puoliskolla samaa suu-

ruusluokkaa kuin 1990-luvun alussa. Täl-

laisia vertailuja yli ajan pitää toki tehdä 

varovasti. Syy tähän on se, että Ruotsin 

työvoimapolitiikan luonne on muuttu-

nut 1990-luvun alusta. Nyttemmin si-

tä hallitsevat ns. takuut – ”sateenvarjo-

ohjelmat”, joihin yksilöt astuvat oltuaan 

työttöminä tietyn ajan (nuoret � kk ja 

muut 14 kk).12 Takuut alkavat työpaikan 

etsintätuesta ja siirtyvät sitten intensii-

visempiin toimenpiteisiin kuten työhar-

joitteluun ja työvoimakoulutukseen.

Työvoimapolitiikan vaikutuksista on 

saatavilla tietoja mm. erilaisista tutki-

muksista, jotka valaisevat yksilövaiku-

tuksia, esimerkiksi vaikutuksia ohjelmiin 

osallistuneiden palkkoihin tai työllisty-

mismahdollisuuksiin. Ruotsalaisten mik-

rotaloudellisten tutkimusten tulokset 

ovat vaihdelleet ajan mukaan. 1990-lu-

vun työvoimapolitiikan arvioinnit viitta-

sivat usein siihen, että sillä ei ollut mi-

tään vaikutuksia yksilöihin tai että sillä 

oli ollut negatiivinen vaikutus toimen-

piteeseen osallistuneisiin. Myöhempien 

aikojen arvioinnit antavat valoisamman 

kuvan; 2000-luvun arvioinnit viittaavat 

siihen, että työvoimakoulutus lyhentää 

työttömyysjaksoja.

Se, että jollakin toimenpiteellä on 

myönteisiä yksilövaikutuksia, ei kuiten-

kaan välttämättä merkitse, että mak-

rotasolla vaikutukset ovat positiivisia. 

Työllisyystuki, joka lisää pitkäaikaistyöt-

tömän mahdollisuuksia, voi heikentää 

jonkun muun mahdollisuuksia. On ole-

massa tutkimuskirjallisuutta, joka pyr-

kii arvioimaan työvoimapolitiikkaa mak-

rotasolla käyttämällä aikasarjoja useista 

maista (Nickell ja Layard 1999, Bassanini 

ja Duval 2006). Nämä tutkimukset osoit-

tavat säännönmukaisesti, että panostuk-

12 Kyseiset takuut ovat työpaikkatakuu nuorille 
sekä työpaikka- ja kehitystakuu.  

sesta aktiiviseen työvoimapolitiikkaan 

seuraa matalampi työttömyys.

Ruotsin työvoimapolitiikan painopis-

te on viime vuosina ollut toimenpiteissä, 

jotka ovat omiaan vahvistamaan aktiivis-

ta työnhakua, työnhakijoiden ”valmen-

taminen” mukaan lukien. Matalasuhdan-

teen syvyyden takia on epävarmaa, onko 

sellaisilla toimenpiteillä ollut mainittavia 

vaikutuksia työttömyyden kehitykseen.

Työttömyysvakuutus ja 
verouudistukset

Syksyllä 2006 valtaan astunut Ruotsin 

uusi hallitus aloitti joukon toimia, jot-

ka tähtäsivät työnteon kannustinten li-

säämisen luomalla suurempia tuloeroja 

työssä käyvien ja työttömien välille. Toi-

met vaikuttivat osittain verojärjestelmän 

ja osittain työttömyysvakuutuksen kaut-

ta.

Tuloverojärjestelmää uudistettiin otta-

malla käyttöön työtulovähennyksiä. Näi-

tä vähennyksiä voidaan lähinnä kuvata 

muunnelmana siitä, mitä brittiläisessä ja 

amerikkalaisessa tutkimuskirjallisuudes-

sa kutsutaan ”ansiotulovähennyksiksi” 

(”earned income tax credits”). Ruotsalai-

nen muunnelma merkitsee veronalen-

nuksia henkilöille, joilla on matalat an-

siotulot. Veronalennukset eivät sitä 

vastoin koske työttömyys- tai muista so-

Ruotsin viime vuosien 
työmarkkinauudistuksista 

huolimatta työttömien 
määrän suhde avointen 

työpaikkojen määrään on 
kohonnut selvästi.

Empiiristen tutkimusten 
mukaan aktiivinen työ-
voimapolitiikka lyhentää 
työttömyysjaksoja.
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siaalivakuutuksista saatuja tuloja.1� Työ-

tulovähennys tulee näin ollen kasvat-

tamaan verojen jälkeisten tulojen eroja 

työssä olevien ja työtä vailla olevien vä-

lillä. Yleisesti hyväksytyn teorian mukaan 

vaikutus tulee olemaan se, että useam-

mat henkilöt näkevät kannattavaksi 

osallistua työmarkkinoille, ehkä myös et-

tä työttömät henkilöt etsivät työpaikko-

ja aktiivisemmin.

Työttömyysvakuutukseen on tehty 

joukko muutoksia, jotka ovat merkin-

neet alempia korvaustasoja, lyhyempiä 

korvausjaksoja ja tiukempia kelpoisuus-

ehtoja. Kaiken kaikkiaan verojen jäl-

keiset korvaussuhteet ovat alentuneet 

työttömyyden kestosta riippuen 10–20 

prosenttiyksikköä. Vakuutuksen sään-

nöstön muutokset ovat myös johtaneet 

siihen, että vakuutus kattaa yhä harvem-

mat työttömät. Vakuutuksesta korvaus-

ta saavien työttömien osuus on tänä 

päivänä selvästi pienempi kuin �0 pro-

senttia.

1� Sosiaalivakuutuksesta saatuja tuloja (työttö-
myyskorvausta, sairauspäivärahaa, eläkkeitä) 
verotettiin aiemmin samalla tavalla kuin ansio-
tuloja.

Viime vuosien työmarkkinauudistus-

ten vaikutukset työmarkkinoiden toi-

mintatapoihin ovat yhä pääasiassa 

arvioimatta. Työtulovähennys voi olla li-

säselitys nousseelle työvoimaosuudelle. 

Ei kuitenkaan ole olemassa selviä merk-

kejä siitä, että uudistukset olisivat pa-

rantaneet työttömien työnhakijoiden ja 

avointen työpaikkojen välistä kohtaan-

toa. Kuvion 6 mukaan ns. Beveridge-käy-

rä – yhteys työttömyyden ja avointen 

työpaikkojen välillä – näyttää siirtyneen 

ulospäin viime vuosina. Annetulla avoin-

ten työpaikkojen määrällä on työttö-

myys vuonna 2011 korkeampi kuin mi-

tä se oli kolme vuotta aiemmin - tosiasia, 

joka ennemminkin viittaa huonontunee-

seen kohtaantoon.14

Lopuksi

On tehty lukuisia yrityksiä arvioida pit-

kän aikavälin kestävää työttömyysas-

tetta, ts. tasapainotyöttömyysastetta. 

14 Tilastot avoimista työpaikoista ovat peräisin 
SCB:n yrityskohtaisista neljännesvuositutki-
muksista. 

Kuvio 6. Työttömien ja avointen työpaikkojen määrä suhteessa työvoimaan 2001–2011. 

Lähteet: SCB ja omat laskelmat.
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Konjunkturinstitut on laskenut tasapai-

notyöttömyysasteeksi noin 6 prosenttia. 

Valtiovarainministeriön virkamiesraport-

ti (Finansdepartementet 2011) arvioi, 

että tasapainotyöttömyys tulee alene-

maan huomattavasti hallituksen uudis-

tusten seurauksena; vuonna 2020 sen 

arvellaan alentuneen � prosenttiin. On 

selvää, että tällä alueella vallitsee suurta 

epävarmuutta.

Viime vuosien työmarkkinareformit, 

erityisesti työtulovähennys ja uudistettu 

työttömyysvakuutus, ovat todennäköi-

sesti myötävaikuttaneet matalampaan 

tasapainotyöttömyyteen. On tietys-

ti toinen kysymys, ovatko uudistukset 

myös kohottaneet hyvinvointia. Työn-

teon vahvemmat kannustimet on saa-

tu aikaan pienemmän vakuutusturvan 

hinnalla. Uudistusten hyvinvointianalyy-

sin onnistuminen ei riipu pelkästään sen 

työttömyysvaikutuksista vaan myös sii-

tä, kuinka kansalaiset arvostavat suojaa 

odottamattomia tulonmenetyksiä vas-

taan. 
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Saako EMUssa 
nuijia naapureita?
Saksa on harrastanut sisäistä devalvaatiota, ja sen pankit 

ovat välittäneet maan kilpailukykyedun tuomia varoja 

luotoiksi euroalueen kriisimaille, jotka eivät kuitenkaan 

pysty pelastautumaan palkkoja alentamalla. Saksa itse 

tuskin taipuu palkkojen nostoon kriisimaiden 

kilpailukyvyn ja velanmaksukyvyn palauttamiseksi.

T
alous- ja rahaliitto (EMU) on historiansa 

pahimmassa kriisissä. Kreikka, Portuga-

li ja Irlanti ovat ajautuneet kuilun par-

taalle, ja isommista maista ainakin Espanja 

ja Italia ovat vaarassa joutua samaan paik-

kaan. Kreikan, Irlannin ja Portugalin velka-

kriisejä on hoidettu kriisipaketeilla, joiden 

toivotaan pysäyttävän näiden maiden julki-

sen velan rajun kasvun. Pakettien keskeisen 

osan muodostavat vyönkiristysohjelmat, 

joiden toteuttaminen näkyy erityisesti sel-

laisten tavallisten ihmisten arjessa, jotka 

ovat jo etukäteen keskimääräistä heikom-

massa taloudellisessa asemassa. 

Pelkkä vyönkiristys ei kuitenkaan auta 

tarpeeksi. Velkojen maksamiseksi tarvitaan 

myös lisää verotuloja. Paras verotulojen 

kasvun lähde on kansantulon eli kokonais-

tuotannon kasvu. Ilman talouskasvua jul-

kisen sektorin alijäämien ja velkataakan 

merkittävä pienentäminen on mahdoton-

ta. Kriisimaiden kannalta olisi ensiarvoisen 

tärkeätä, että maailmantalous kasvaisi edes 

kohtuullista vauhtia. Tämäkään ei kuiten-
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kaan riitä, vaan kriisimaissa kilpailukyvyn 

tulisi parantua oleellisesti. Niissä kilpailu-

kyky heikkeni 2000-luvun kasvun vuosina 

niin paljon, ettei niillä ole ehkä Irlantia lu-

kuun ottamatta edellytyksiä vientivetoi-

seen kasvuun ilman huomattavaa kilpai-

lukyvyn parantumista. 

Koska EMU-maiden kilpailukykyä ei voi-

da parantaa devalvaatioiden avulla, jäljel-

le jäävät palkkojen muutokset. Jos kriisi-

maiden kilpailukyvyn parantamisen tulisi 

perustua pelkästään palkkojen alentami-

seen näissä maissa, tehtävä olisi mahdo-

ton. Viimeisten kymmenen vuoden aikana 

kilpailukyky on heikentynyt kriisimaissa 

niin paljon, että tarvittavat palkanalen-

nukset veisivät ne deflaatiokierteeseen, 

joka vain pahentaisi tilannetta. Liittyisihän 

deflaatiokierteeseen muun muassa reaali-

korkojen nousu, josta tulisi talouden syök-

syn vauhdittaja.  

Jos palkkoja ei voida alentaa kriisimaissa 

riittävästi, niiden kilpailukykyä voidaan pa-

rantaa nostamalla palkkoja niiden viennin 

kannalta tärkeissä kilpailijamaissa. Näistä 

maista ylivoimaisesti tärkein on Saksa. 

Saksan osuus nykykriisin kehittymises-

sä ansaitseekin erityishuomion. Kilpailu-

kyky kriisimaissa ei ole heikentynyt rajus-

ti ainoastaan sen takia, että palkat olisivat 

nousseet näissä maissa keskimääräistä 

nopeammin. Heikentymisen oleellinen 

syy on ollut palkkojen hyvin vaatimaton 

nousu Saksassa.  

Palkkojen vähäistä nousua Saksassa voi 

luonnehtia sisäiseksi devalvaatioksi. Talous-

tieteellisessä kirjallisuudessa devalvaatiota 

kutsutaan nuiji naapuria -politiikaksi, koska 

sen avulla oman maan talouskehitystä pa-

rannetaan naapurimaiden kustannuksella. 

Vaikka Saksassa toteutunut palkkakehitys 

ei olisikaan seurausta tietoisesti harjoite-

Pekka Sauramon mielestä EMUssa ei 
saisi nuijia naapureita.
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tusta nuiji naapuria -palkkapolitiikkasta, 

sen vaikutukset euroalueella ovat olleet 

joiltakin osin samanlaiset kuin devalvaa-

tiopolitiikalla.

Tarkastelen tässä kirjoituksessa lähem-

min saksalaisen palkkapolitiikan merki-

tystä nykykriisin taustatekijänä. Korostan 

sen olleen yksi tekijä, joka EMU-maiden 

talouksien epätahtista kehitystä vahvis-

taessaan ruokki kriisin syntyä ja hanka-

loittaa parhaillaan oleellisesti kriisistä 

selviämistä.  

Miten kilpailukyky eriytyi?

Euroopan keskuspankin (EKP) ensisijai-

sena tehtävänä on hintavakauden ylläpi-

täminen. Käytännössä tämä on merkin-

nyt sitä, että EKP on pyrkinyt pitämään 

euroalueen keskimääräisen inflaatio-

vauhdin kahden prosentin tuntumassa. 

Koska palkkojen nousu on yksi oleelli-

nen inflaatiovauhtiin vaikuttava tekijä, 

työvoimakustannusten nousun tulisi eu-

romaissa olla normaalioloissa sopusoin-

nussa tämän tavoitteen kanssa.

Näin ei ole käynyt. Toisissa maissa työ-

voimakustannukset ovat nousseet lii-

an paljon, toisissa liian vähän. Nykyisissä 

kriisimaissa työvoimakustannukset yk-

sikkötyökustannuksilla1 mitattuna ovat 

nousseet 2 prosentin tavoitetta nope-

ammin (kuvio 1). Eniten ne ovat nous-

seet Kreikassa, keskimäärin �,2 prosent-

tia vuodessa. Italia, Espanja, Irlanti ja 

Portugali ovat seuraavilla sijoilla. Saksas-

sa yksikkötyökustannukset ovat nous-

seet kaikkein vähiten, noin 0,6 pro-

senttia vuodessa eli selvästi kahden 

prosentin tavoitetta vähemmän. Suo-

messa yksikkötyökustannukset nousivat 

ennen kriisiä keskimäärin 1,7 prosenttia 

vuodessa, mutta kokonaistuotannon ro-

mahtaminen vuonna 2009 nostaa ajan-

jakson 2000-2010 keskiarvon kahteen 

prosenttiin.

Kuvion 1 luvut kuvastavat myös näi-

den maiden (kustannus)kilpailukyky-
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Kuvio 1. Yksikkötyökustannusten kehitys seitsemässä euromaassa 2000–2010 (2000=100).

Huomautus: Yksikkötyökustannukset on saatu jakamalla koko kansantalouden palkansaajakorva-
ukset, joihin luetaan palkkojen lisäksi työnantajan sosiaaliturvamaksut, kokonaistuotannon mää-
rällä.   
Lähde: Euroopan komissio, AMECO-tietokanta. 

1 Tietyn tuoteyksikön, esimerkiksi sellutonnin 
työkustannukset koostuvat palkansaajakorva-
uksista, joihin luetaan palkkojen lisäksi työn-
antajan sosiaalivakuutusmaksut. Tuoteyksikön 
hintaan vaikuttavat lisäksi muut kustannukset 
(esim. energia-, raaka-aine- ja pääomakulut) 
sekä yrityksen voitto. Koko kansantalouden 
tasolla yksikkötyökustannukset saadaan jaka-

malla koko kansantalouden palkansaajakor-
vaukset kokonaistuotannon määrällä. Yleensä 
kustannusinflaatiosta ja kilpailukyvystä puhut-
taessa kuitenkin keskitytään työkustannuksiin, 
mikä on perusteltua etenkin silloin, kun muut 
kustannukset kehittyvät eri maissa suunnilleen 
samaan tahtiin.

Kuvio 2. Yksikkötyökustannukset teollisuudessa seitsemässä euromaassa 2000–2010 
(2000=100).

Huomautus: Espanjan osalta tuorein tieto on vuodelta 2009, Portugalin vuodelta 2008 ja Irlannin 
vuodelta 2007.
Lähde: Euroopan komissio, AMECO-tietokanta.
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Kuvio �. Nimellisten palkansaajakorvausten keskimääräinen vuosimuutos (%) seitse-
mässä euromaassa 2000–2010.

Huomautus: Luvut on saatu jakamalla koko kansantalouden palkansaajakorvaukset  palkansaajien 
lukumäärällä ja muodostamalla näin saaduista luvuista keskimääräiset vuosimuutokset.
Lähde: Euroopan komissio, AMECO-tietokanta.

2 Jos merkitsemme W = palkansaajakorvaus, 
L = työpanos ja Y = tuotannon määrä, niin yk-
sikkötyökustannus = WL/Y = W/(Y/L), missä 
Y/L = tuotanto työpanosyksikköä (esim. tuntia) 
kohti = työn tuottavuus. Näin ollen yksikkö-
työkustannukset nousevat sitä enemmän mitä 
nopeammin nimellispalkat (tai laajemmin pal-
kansaajakorvaukset) nousevat suhteessa työn 
tuottavuuden nousuun.

� Kilpailukuvun paraneminen merkitsee, että 
(esim. Suomen tai Saksan kannalta katsottuna) 
kotimaassa tuotettujen hyödykkeiden kustan-
nukset nousevat hitaammin kuin kilpailijamais-
sa tuotettujen hyödykkeiden kustannukset. 
Tämä parantaa kotimaisten tuotteiden me-
nestystä ulkomaankaupassa, jolloin kotimaan 
vienti kasvaa tuontia nopeammin. Viennin ja 
tuonnin erotus eli ulkomaankaupan ylijäämä 
paranee. Kääntäen jos kilpailukyky heikkenee, 
niin ulkomaankaupan ylijäämä pienenee ja se 

voi muuttua kasvavaksi alijäämäksi. Vaihtota-
seen ylijäämä (vast. alijäämä) muodostuu ulko-
maankaupan ylijäämästä (vast. alijäämästä) ja 
eräistä muista eristä, joihin ei tässä ole tarpeen 
kiinnittää huomiota. Se tuo kansantalouteen 
lisätuloja, koska ulkomailta saadut maksut vien-
nistä ylittävät sinne menneet maksut tuonnista. 
Tämä tuloylijäämä kanavoituu erilaisiin kohtei-
siin suurelta osin rahoitusmarkkinoiden ja eten-
kin pankkien välityksellä.

Palkkojen hidas kehitys 
Saksassa on heikentänyt 
kriisimaiden kilpailukykyä.

jen kehityssuuntaa. Mitä enemmän yk-

sikkötyökustannukset ovat nousseet 

suhteessa muihin, sitä heikommaksi kil-

pailukyky on mennyt. Kriisimaissa kil-

pailukyky on heikentynyt mutta esi-

merkiksi Saksassa ja Suomessa selvästi 

parantunut. Kuvion 1 antamaa kuvaa 

kilpailukyvyn kehityksestä täydentää 

kuvio 2, jossa on esitetty vastaavat luvut 

pelkästään teollisuuden osalta. Kuvio 2 

antaa joiltakin osin paremman kuvan 

kilpailukyvyn kehityksestä, koska ulko-

maankauppaa käydään valtaosin teolli-

suustuotteilla. Irlantia lukuun ottamatta 

kuvio antaa suunnilleen samansuun-

taisen kuvan kilpailukyvyn kehitykses-

tä euromaiden välillä. Huomionarvoista 

on myös se, että Suomi menestyy vertai-

lussa Saksaakin paremmin.

Yksikkötyökustannusten kehitykseen 

ei vaikuta ainoastaan nimellisten työ-

voimakustannusten kehitys vaan myös 

työn tuottavuuden kasvu.2 Mitä nope-

ammin tuottavuus kasvaa, sitä vähem-

män palkkojen korotukset nostavat yk-

sikkötyökustannuksia. Ehkä kaikkein 

oleellisinta kuvion 1 kuvaamassa Sak-

san yksikkötyökustannusten vähäisessä 

nousussa – ja ajoittaisessa laskussakin – 

on ollut se, että nousu on perustunut hy-

vin alhaiseen nimellispalkkojen ja mui-

den työvoimakustannusten nousuun 

(kuvio �). Puhuminen saksalaisesta nuiji 

naapuria -palkkapolitiikasta on kuvion � 

perusteella perusteltua. Toisin kuin Sak-

sassa Suomessa työn tuottavuuden kas-

vu on hidastanut selvästi yksikkötyökus-

tannusten nousua. 

EMU-maiden kilpailukykyjen eriyty-

minen ei tietenkään ole nykyisen kriisin 

keskeisin syy, mutta se ei ole myöskään 

ollut harmitonta kriisin kehittymisen 

kannalta. Eriytyminen vauhditti vaih-

totaseen alijäämien kehittymistä kriisi-

maissa ja ylijäämän vahvistumista erityi-

sesti Saksassa.� Vaikka Saksan viennistä 

suuntautuu huomattava osa euroalueen 

ulkopuolelle, euroalueen osuus on kui-

tenkin yli puolet. 

Vaihtotaseen ylijäämä tarkoittaa sitä, 

että kansantaloudessa syntyy enemmän 

tuloja kuin niitä taloudessa käytetään. 

Koska Saksan vaihtotaseen ylijäämä ka-

navoitui saksalaispankkien välityksel-

lä muun muassa ruokkimaan rakenta-

misbuumia ja asuntokuplaa Espanjassa, 

Saksan hyvä kilpailukyky ylläpiti omalta 

osaltaan velkavetoista nousukautta Es-

panjassa. 

Mikä selittää saksalaista 
palkkapolitiikkaa? 

Viimeisten viidentoista vuoden aika-

na palkoista sopimisen institutionaali-

set puitteet ovat muuttuneet Saksassa 

oleellisesti. Kehitys on johtanut koh-
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Kuvio 4. Sopimuskorotusten ja  toteutuneiden ansioiden keskimääräiset muutokset (%) 
Saksassa 2000–2009.

Huomautus: Palkkaliukuman suuruus saadaan vähentämällä toteutuneesta ansioiden noususta 
sopimuskorotus. 
Lähde: Bispinck ja Schulten (2011). 

Teollisuuden kilpailukyky 
on kehittynyt Suomessa 
paremmin kuin Saksassa.

ti hajautettua palkkojen muodostusta, 

jossa yrityskohtainen palkoista sopimi-

nen on aiempaa selvästi yleisempää ja 

sopimusalakohtaisten työehtosopimus-

ten kattavuus ja merkitys vastaavasti ai-

empaa vähäisempi (ks. Bispinck ja Schul-

ten 2011). 

Ei ole yllätys, että muutosta ovat aja-

neet erityisesti työnantajat. Ay-liikkeen 

suhtautuminen on yleensä ollut torjuva 

tai epäilevä. Huoli työllisyyden heikkene-

misestä on osaltaan vaikuttanut siihen, 

että ay-liikkeen on ollut mukauduttava 

työnantajien pyrkimyksiin. Työnantaji-

en edustajat eivät olekaan unohtaneet 

uhata siirtää työpaikkoja esimerkiksi Itä-

Euroopan maihin, ellei työnantajien toi-

veita toteuteta. Saksassa myös keskeiset 

poliittiset puolueet ja hallitukset ovat 

tukeneet työnantajia. Kuten monessa 

muussakin maassa ay-liikkeen neuvotte-

luvoima on Saksassa nykyään selvästi ai-

empaa heikompi. 

Perustavaa laatua olevat muutokset 

palkoista sopimisen institutionaalisissa 

puitteissa ovat tärkeä kuvion � kuvaa-

man vaatimattoman palkkakehityksen 

selittäjä. Muutokset ovat johtaneet sii-

hen, että nykyään Saksassa toteutunut 

keskimääräinen palkkojen nousu saat-

taa olla alhaisempi kuin sopimuskoro-

tusten keskimääräinen nousu. Palkkaliu-

kumat ovat Saksassa 2000-luvulla olleet 

negatiivisia (kuvio 4).

Negatiiviset palkkaliukumat eivät 

ole mahdollisia, elleivät työnantajat voi 

maksaa sopimuksiin kirjattuja palkko-

ja alhaisempia palkkoja. Yrityskohtaisen 

palkoista sopimisen yleistymiseen on 

Saksassa liittynyt mahdollisuus poiketa 

aiempaa helpommin työehtosopimuk-

siin kirjatuista palkoista. Tämä tarkoittaa 

sitä, että ns. avaamislausekkeiden käyttö 

palkoista yrityksissä sovittaessa on yleis-

tynyt oleellisesti. Niiden käytön yleisty-

minen on ehkä tärkein kuvion 4 kuvaa-

man kehityksen taustatekijä. 

Saksassa avaamislausekkeita on mo-

nenlaisia (ks. Bispinck ja Schulten 2011; 

Kauhanen ja Saukkonen 2011). Palkko-

ja koskeva lauseke mahdollistaa perus-

palkkojen tai palkanosien alentamisen 

tietyksi ajaksi tai sopimuskorotusten 

lykkäämisen, vähentämisen tai jopa nii-

den maksamatta jättämisen. Joissakin 

tapauksissa lausekkeiden käyttö on ra-

joitettu tilanteisiin, joissa yritys on vaka-

vissa taloudellisissa vaikeuksissa, esimer-

kiksi joutumassa konkurssiin. Toisinaan 

niitä voidaan käyttää yleisimpiin tar-

koituksiin, esimerkiksi kilpailukyvyn pa-

rantamiseen. 

Periaatteessa työnantajan ja yrityk-

sen työntekijöiden tulisi sopia yhdessä 

lausekkeiden käytöstä. Vastineeksi tästä 

työntekijöille on voitu luvata työpaikko-

jen säilyminen. Käytännössä lausekkei-

den käyttö on johtanut myös oikeudessa 

ratkottuihin riitoihin työnantaja- ja työn-

tekijäpuolen välillä.   

Saksassa tapahtuneet muutokset pal-

kanmuodostuksen institutionaalisis-

sa puitteissa merkitsevät sitä, että EMU-

maiden kilpailukykyjen eriytymiseen on 

liittynyt myös institutionaalisten puittei-

den eriytyminen. Vaikka avaamislausek-

keisiin rinnastettavia poikkeuslausekkei-

ta on käytössä myös muissa euromaissa, 

niiden merkitys keskimääräiseen ansio-

tasoon vaikuttajana on ollut oleellinen 

ainoastaan Saksassa (ks. Keune 2011).    

Miten parantaa kriisimaiden 
kilpailukykyä? 

Lähitulevaisuuden kannalta oleellista on, 

että kilpailukykyjen eriytyminen hanka-

loittaa pahimmassa tapauksessa ratkai-

sevalla tavalla kriisimaiden kykyä päästä 

vientivetoiseen kasvuun. Niiden on pak-

ko tukeutua vientiin, koska jo pelkästään 

vyönkiristysohjelmien takia esimerkik-

si kreikkalaisten kotitalouksien kulutus-

mahdollisuudet lähitulevaisuudessa vä-

henevät. 
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Alentamalla palkkoja 
kriisimaissa synnytettäisiin 
haitallinen deflaatiokierre.

EU:ssa tulisi koordinoida 
myös palkkapolitiikkaa.

Kriisimaiden on kuitenkin mahdoton-

ta parantaa kilpailukykyään riittävästi 

omin avuin. Kilpailukyvyn parantamis-

tarve on niin suuri, että kriisimaissa palk-

koja tulisi laskea oleellisesti, jotta kilpai-

lukyky voisi palautua edes kohtuulliselle 

tasolle. Esimerkiksi kuvion 2 perusteella 

palkkoja tulisi laskea Kreikassa, Portuga-

lissa ja Espanjassa 1�–2� prosenttia, jotta 

Saksan 2000-luvulla syntynyt kilpailuky-

kyetu voitaisiin kuroa umpeen. Tällainen 

palkkojen lasku synnyttäisi kriisimaissa 

deflaatiokierteen, joka tekisi velkaongel-

masta vielä nykyistäkin pahemman. Sik-

si kilpailukyvyn parantamista ei voida sä-

lyttää ainoastaan kriisimaiden harteille. 

Muiden maiden joukossa Saksa on 

ratkaisevassa asemassa. Jos saksalai-

nen nuiji naapuria -palkkapolitiikka jat-

kuu, EMUn kriisi ei ratkea – ei ainakaan 

euromaiden poliittisten johtajien toivo-

malla tavalla (ks. Flassbeck ja Spiecker 

200�, 2009; Lapavitsas et al. 2010; toi-

senlaisesta tulkinnasta ks. Landmann 

2011). Saksassa palkkojen nousun tuli-

si olla selvähkösti nopeampaa kuin se 

on ollut 2000-luvulla. Jotta euromaiden 

välisiä kilpailukykyeroja voitaisiin kuroa 

umpeen, yksikkötyökustannusten tulisi 

nousta Saksassa selvähkösti EKP:n aset-

tamaa 2 prosentin inflaatiotavoitetta no-

peammin. Sama pätee muihinkin hyvän 

kilpailukyvyn omaaviin maihin, esimer-

kiksi Suomeen (ks. Stockhammer 2011 ja 

myös Kiander 2008, 2010). 

Suunnanmuutos eurooppalaisessa 

palkkapolitiikassa edellyttäisi yhteisvas-

tuuta ja palkkapäätösten yhteensovit-

tamista. EMUn kriisiä käsiteltäessä esillä 

on pidetty erityisesti euromaiden talous-

politiikkojen koordinoimisen tarpeelli-

suutta. Tämä ei kuitenkaan riitä. Koor-

dinaation tulisi ulottua myös palkoista 

sopimiseen.  

Tämänkaltaisen koordinaation lisää-

misen tarve on toki ollut jossain muo-

dossa esillä myös euromaiden pää-

töksentekoelimissä. Viime keväänä 

Eurooppa-neuvosto hyväksyi Euro Plus 

-sopimuksen, jossa on esillä myös tar-

ve seurata kilpailukyvyn muutoksia eu-

roalueella. Sopimusta ei kuitenkaan ole 

tarkoitettu asiakirjaksi, jonka avulla py-

rittäisiin hoitamaan nykyistä kriisiä. Sopi-

mukseen kirjatuista palkkoja ja kilpailu-

kykyä koskevista tavoitteista ei olisikaan 

apua nykyisen kriisin voittamisessa. Niis-

sä lähdetään siitä, että kussakin maassa 

palkankorotusten tulisi noudattaa työn 

tuottavuuden kasvua, eikä muuta.

Ei ole ihme, että esimerkiksi Euroopan 

ammatillinen yhteisjärjestö (EAY) on kri-

tisoinut tällaista palkkanormia. Eihän si-

tä noudatettaessa otettaisi ollenkaan 

huomioon inflaatiota, ei esimerkiksi 

EKP:n kahden prosentin inflaatiotavoi-

tetta. Normin noudattaminen ei olisikaan 

sopusoinnussa EKP:n inflaatiotavoitteen 

kanssa. Sitä noudattamalla ei myöskään 

tasoitettaisi nykyisiä suuriksi muodos-

tuneita euromaiden välisiä kilpailukyky-

eroja riittävästi eikä ehkä myöskään oi-

kean suuntaisesti. 

Yksi raha – yhdet markkinat?  

Ennen EMUn syntyä ilmauksesta ”yhdet 

markkinat, yksi raha” (one market, one 

money) syntyi lähes iskulause, joka tii-

visti EMUn perusidean: neljä vapautta 

– tavaroiden, palvelusten, pääoman ja 

työvoiman vapaa liikkuvuus – johtaa ai-

nakin tiettyjen Euroopan unionin mai-

den talouksien yhteen kietoutumiseen 

niin läheisesti, että maissa kannattaa ot-

taa käyttöön yhteinen raha.  

Euroopan komission vuonna 1990 jul-

kaisemassa ”One Market, One Money” 

-raportissa otettiin realistinen kanta työ-

markkinoiden integroitumiskehitykseen. 

Kulttuuristen ja kielellisten erojen takia 

raportissa pidettiin mahdottomana sitä, 

että työvoiman liikkuvuus eri maiden vä-

lillä nousisi EMU-maissa tasolle, jolla se 

on esimerkiksi Yhdysvaltojen osavaltioi-

den välillä (European Commission 1990, 

1�2). Raportissa tätä ei kuitenkaan pidet-

ty esteenä rahaunionin muodostami-

selle, koska sen arvion mukaan työvoi-

man liikkuvuuden puuttumisen saattoi 

korvata muilla joustoilla. Yritysten kan-

nattavuuspuskureiden käytön – hyvän 

keskimääräisen kannattavuuden mah-

dollistaman irtisanomisten välttämisen 

ja siitä johtuvan kannattavuuden tilapäi-

sen laskun sallimisen – ohella raportissa 

korostettiin palkkajoustoja keskeisenä 

sopeutumisvälineenä.

Nykyinen kriisi on jo osoittanut, kuin-

ka vähäistä työvoiman liikkuvuus on eu-

romaiden välillä. Kriisin aikana työttö-

myys on noussut esimerkiksi Espanjassa 

ja Kreikassa rajusti: Espanjassa noin 8 

prosentista noin 20 prosenttiin, Kreikas-

sa noin 8 prosentista noin 1� prosent-

tiin. Ei ole merkkejä siitä, että työttömi-

en siirtyminen muihin EMU-maihin toisi 

lähitulevaisuudessa helpotusta työttö-

myysongelmaan. Näissä maissa yritysten 

kannattavuuspuskureistakaan ei ole ol-

lut apua työttömyyden kasvun estämi-

sessä.  

Saksassa tilanne on ollut toinen. Kan-

nattavuuspuskurit, joiden synnyn se-

littää nuiji naapuria -palkkapolitiikka, 

ovat joidenkin analyysien perusteella 

olleet tärkein syy työttömyyden vähäi-

seen nousuun Saksassa kriisin aikana (ks. 
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M
ichael Spence on yksi 

vuoden 2001 talous-

tieteen Nobel-palkin-

non voittajista. Hänen kuului-

simmat artikkelinsa koskivat 

informaation merkitystä, esi-

merkiksi koulutuksen käyttöä 

kyvykkyyden osoittamiseen. 

Teoksessaan The New Con-

vergence Spence pyrkii va-

laisemaan laajemmin infor-

maation kulun nopeutumisen 

ja maiden yhä vahvistuvien 

keskinäisten riippuvuuksien 

vaikutusta maailman taloudel-

liselle kehitykselle. Erityisesti 

teos asettaa vastakkain nope-

asti kasvavat kehittyvät maat 

ja huomattavasti hitaamman 

kasvun aikaa elävät teollisuus-

maat.

Puolet teoksesta vie kan-

sainvälisen talouden kehityk-

sen esittely ja talouskasvun 

siementen pohdinta. Inhimil-

linen pääoma, hyvä hallinto, 

hyvin määritellyt omistusoi-

keudet sekä muut instituutiot, 

investoinnit ja infrastruktuuri 

ovat tärkeä osa kasvuproses-

sia, jonka osat vahvistavat toi-

nen toisiaan, vaikka selviä syy-

seuraussuhteita onkin joskus 

vaikea hahmottaa. 

Sen sijaan pelkät luonnon-

varat eivät riitä kasvun liikkeel-

le saamiseen, kuten Afrikan 

maiden esimerkit osoittavat. 

Taistelu luonnonvarojen hal-

linnasta saattaa päinvastoin 

johtaa usein konflikteihin ja 

hallinnon korruptoitumiseen, 

joskin on myös toisenlaisia ja 

kannustavia esimerkkejä, ku-

ten Botswana. Luonnonva-

roista saatavat tulot on myös 

osattava käyttää oikein, jotta 

maa siirtyisi pysyvälle kasvu-

uralle.

Boysen-Hogreve ja Groll 2011; toisen-

laisista tulkinnoista ks. esim. Burda ja 

Hunt 2011). Myös Suomessa työttö-

myyden suhteellisen vähäisen nousun 

keskeinen taustatekijä on ollut lomau-

tusten käytön ohella yritysten hyvä 

kannattavuus. Se on mahdollistanut 

yritysten toiminnan pysymisen voi-

tollisena irtisanomisten välttämisestä 

huolimatta. 

Nykykriisin valossa ”One Market, 

One Money” -raportin arviot tuntuvat 

joiltakin osin liian toiveikkailta ja myös 

puutteellisilta. Raportissa ei otettu 

esille palkkapolitiikkojen koordinaa-

tiota keinona parantaa joidenkin mai-

den kilpailukykyä.

Tarve palkkakehitysten yhteensovit-

tamiseen syntyy viime kädessä kah-

desta taustatekijästä: EMU-maiden 

erilaisuudesta ja erillisyydestä. Jos työ-

voima ei EMU-maiden välillä liiku mai-

den erilaisuuden ja erillisyyden takia, 

kehityseroja voidaan yrittää neutrali-

soida palkkapolitiikkojen koordinaati-

olla. EMUssa ei saisi nuijia naapureita. 

EMU-maiden erilaisuus ja erillisyys 

korostuu, kun erityishuomio kiinnite-

tään työmarkkinoihin. Jos erilaisuu-

teen ja erillisyyteen liittyy vielä yh-

teisvastuun puuttuminen politiikan 

alueella – palkkapolitiikka mukaan lu-

kien – lopputulos on ilmeinen: EMUlla 

ei ole tulevaisuutta. 

Palkkapolitiikkojen koordinaation tii-

vistäminen lähitulevaisuudessa Saksan 

johdolla tuntuu kuitenkin epärealisti-

selta tavoitteelta. Toisaalta arvio, jon-

ka mukaan kriisimaat voivat itse riittä-

vän suurilla palkkojen laskuilla hoitaa 

kilpailukykynsä ja taloutensa kuntoon, 

on myös epärealistinen. Jos kansainvä-

linen talous ajautuu taantumaan, arvio 

tuntuu entistä epäuskottavammalta. 

Voihan taantuma viedä EMUn hajoa-

misen partaalle nopeastikin. 

Onko EMUn hengissä pitämiseksi 

jäljellä vain epärealistisia vaihtoehto-

ja? 
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son noin 14 vuoden päästä. Näidenkään 

maiden tilanne ei ole täysin ongelma-

ton: tyypillisen rakennemuutoksen lisäk-

si Kiinan ongelma on esimerkiksi korkea 

säästämisaste ja Intian haasteena on inf-

rastruktuurin rakentaminen.

Kehittyneiden maiden osalta tilan-

ne ei ole ollenkaan yhtä selkeä. Spence 

toteaa rehellisesti, että kukaan ei pysty 

täydellä varmuudella sanomaan, onko 

globalisaatio kokonaisuudessaan no-

peuttanut vai hidastanut kehittynei-

den maiden talouskasvua viime vuo-

sina, koska vaihtoehtoista historiaa ei 

ole olemassa. Harva taloustieteilijä kui-

tenkaan epäilee globalisaation olleen 

varsinaisesti haitallista, eikä yksikään 

kehittynyt maa ole kokenut pitkää ne-

gatiivisen kasvun jaksoa toisen maail-

mansodan jälkeen. Yksilöiden tai pie-

nempien ihmisryhmien tasolla häviäjiä 

saattaa hyvinkin olla.

Kirja sisältää paljon mielenkiintois-

ta tietoa. Kirjoitustyyli on hyvin selkeä 

eikä ainakaan yliarvioi lukijaa. Viimei-

sissä tulevaisuuden suuntaviivoja hah-

mottelevissa luvuissa se kuitenkin muut-

tuu paljon epämääräisemmäksi: Spence 

hahmottelee kansainvälisen yhteistyön 

muotoja ja kasvustrategioita, mutta hän 

ei tarjoa niinkään vastauksia vaan lähin-

nä tuo esille erityisiä haasteita. Kertonee-

ko tämä siitä ikävästä tosiasiasta, että on 

aina paljon helpompaa arvioida men-

neisyyttä hyvinkin terävästi kuin kertoa 

edes jonkunlaisella tarkkuudella, mitä 

tulevaisuudessa pitäisi tehdä?

Spencen mukaan keskeistä kestävälle 

kasvu-uralle pääsemiseksi on kansainvä-

linen yhteistyö ja erilaisten päämäärien 

oikea tasapainottaminen. Erityisesti on 

tuettava syvällisempiä kasvua tukevia 

rakennemuutoksia. Ne usein unohde-

taan lyhyen aikavälin budjettiongelmia 

setvittäessä. Ohjeistukset ovat kuitenkin 

suhteellisen varovasti muotoiltuja. Eu-

roopan tämänhetkisten ongelmien kan-

nalta kirja ei tarjoa juurikaan uutta. Eu-

rooppaa käsitellään kirjassa yleensäkin 

hyvin niukasti Yhdysvaltoihin ja kehitty-

viin maihin verrattuna.

Ehkä jotain informaation kulun nopeu-

tumisesta kertoo myös se, että suuri osa 

kirjan sisällöstä kuulostaa vähintäänkin 

epämääräisesti tutulta. Globalisaatiokes-

kustelu alkoi jo vuosia sitten. Kiinan ja In-

tian kasvava mahti ovat samaten tuttua 

kauraa. Spence on asiapitoinen ja kan-

tansa hyvin perusteleva kirjoittaja, kuten 

akateemiselle tutkijalle sopiikin, mutta 

terävän analyyttisen yleiskatsauksen li-

säksi olisi toivonut tämän kaliiberin eko-

nomistilta myös ripauksen enemmän rä-

väköitä ideoita. 

Kasvuprosessin luonnollisena osa-

na tuotantorakenne muuttuu siten, että 

aluksi kasvavat sellaiset toimialat, jotka 

perustuvat halpaan työvoimaan, ja työn 

tuottavuus on alhainen verrattuna kehit-

tyneisiin maihin. Myöhemmin kuitenkin 

tapahtuu siirtyminen korkeampaa työn 

tuottavuutta edellyttävään tuotantoon 

ja palvelualoille kotimaisen kysynnän 

kasvaessa. 

Ei ole mielekästä eikä tarpeellista yllä-

pitää kilpailuetua alhaisen tuottavuuden 

toimialoilla loputtomasti. Näihin raken-

teellisiin siirtymävaiheisiin voi kuitenkin 

liittyä eturistiriitoja ja poliittista vastus-

tusta – ei vähiten siksi, että työpaikkoja 

ja yrityksiä tuhoutuu joillakin aloilla. Sa-

ma ilmiö on toki havaittavissa myös ke-

hittyneissä maissa. Spencen mukaan ra-

kennemuutosten aikana onkin tärkeää 

varmistaa, ettei kukaan joudu kärsimään 

liikaa talouden avautumisesta.

Tavaroiden ja informaation eli ennen 

kaikkea teknologian kulun nopeutumi-

nen on hyödyttänyt suuresti kehittyviä 

maita ja on Spencen mukaan ollut oleel-

lista kasvuprosessin liikkeelle potkaise-

misessa ja ylläpitämisessä. Kehittyvis-

tä maista ovat nousseet esiin erityisesti 

Kiina ja Intia, jonka Spence laskee viime 

aikoina toteutuneella kasvuvauhdillaan 

saavuttavan Kiinan nykyisen kehitysta-
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Hallituksen työllisyyspoliittiset keinot 

kaipaavat lisää niin keppiä kuin porkkanaakin: 

veronkevennyksiä, julkisia infrainvestointeja, 

yksityisten investointien kannustimia, aktiivista 

työvoimapolitiikkaa ja koulutusta. 

O
let ollut kehittämässä ja jakamassa parhaan talous-

ennustajan palkintoa, kristallipalloa, jonka Jyväsky-

län yliopisto on myöntänyt jo �4 kertaa perinteisen 

kesäkuisen taloustutkijaseminaarin yhteydessä. Miten tämä 

perinne oikein sai alkunsa?

”Mietimme talvella 1997 Keskisuomalaisen taloustoi-

mittajan Keijo Lehdon kanssa, miten piristäisimme kesä-

seminaaria ja saisimme sinne lisää ohjelmaa, ja toiseksi 

miten talousennusteita pitäisi käsitellä mediassa. Tuolloin 

mediassa noteerattiin viimeinen ennuste ja sitä uutisoi-

tiin jonkinlaisena totuutena. Ei hirveästi keskusteltu eikä 

katsottu, oliko saman ennustelaitoksen ennuste muut-

tunut edellisestä kerrasta, ja jos oli, oliko sitä mitenkään 

perusteltu. Ajatus oli tuoda uutisointiin analyysia: vertail-

la useita ennustelaitoksia ja ennusteita samalla kerralla 

ja systemaattisella tavalla. Tästä tämä ennustekisa sitten 

syntyi. 

Nyt mediaseuranta on tarkempaa, ja ennusteiden pe-

rustelujakin kaivellaan paremmin. Uskon, että kisa on li-

sännyt myös ennustelaitosten panostusta tekemiseen. ”
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Kuinka hyvin ennusteet ovat keskimäärin 

onnistuneet tänä aikana? Kannattaako 

niitä seurata?

Ennusteita verrataan kolmelta eri ajan-

jaksolta. Ensinnäkin katsomme edellisen 

vuoden keväällä annettuja ennusteita, 

ja tällöin BKT:n kasvuennusteiden kes-

kimääräinen virhe on ollut noin 1,� pro-

senttiyksikköä. Edellisen vuoden syksyn 

ennusteiden keskivirhe on ollut prosent-

tiyksikön tasolla. Saman vuoden kevään 

ennusteet ovat olleet noin puoli pro-

senttiyksikköä pielessä. 

1990-luvun ripeä kasvu aliarvioitiin 

koko ajan. Vuodet 2001 ja 2002 olivat 

poikkeuksellisen vaikeita, ja vuosi 2009 

oli koko kierron heikoin vuosi. Tiukka 

kahden prosentin kasvun ennusterypäs-

näkemys keväällä 2008 muuttui liki kym-

menen prosenttiyksikön virheeksi. ”

Jyväskylän kesäseminaari järjestetään 

aina kesäkuussa, noin kuukautta ennen 

kuin Tilastokeskus julkistaa edellisen vuo-

den kansantalouden tilinpidon tarkistetut 

tiedot. Oletko katsonut myös sitä, miten 

ennusteet ovat osuneet verrattaessa näi-

hin tietoihin?

”Kyllä tätä on katsottu 10 ensimmäi-

sen vuoden osalta. Sillä ajanjaksolla ki-

san voittaja olisi vaihtunut yhden ker-

ran.”

Tähän vain mielenkiintoisena sivuhuo-

mautuksena se, että Tilastokeskus te-

ki taannoin laskelman, miten paljon sen 

helmi-maaliskuun vaihteessa antamat 

ennakkotiedot edellisen vuoden kan-

santalouden tilinpidosta poikkeavat 

myöhemmin saatavasta lopullisesta 

BKT-luvusta. Se oli plus miinus 0,6 prosent-

tiyksikköä. Ennakkotiedot eivät siis ole kes-

kimäärin aivan tarkkoja. Esimerkiksi juuri 

tänä vuonna ennakkotietojen luku oli 0,5 

prosenttiyksikköä pienempi kuin heinä-

kuussa tarkistettu luku.

”Kyllä, ja todennäköisesti kun tilasto-

ja päivitetään 2–� vuoden kuluttua, niin 

tehdään vielä pieniä lisäkorjauksia.”

Näin yleensä tapahtuu. 

”Aika hyvin oikeassa haarukassa ollaan 

jo saman vuoden keväällä. Se on minusta 

riittävän hyvä ennustetarkkuus. Tietysti 

kun vielä katsoo keskimääräistä ennus-

tevirhettä yli ajan, niin siellä ovat kaikki 

suhdannekäänteet mukana, joiden en-

nakointi on itsessään mahdotonta.”

Nythän on mielenkiintoista se, että meil-

lä mahdollisesti on meneillään iso kään-

ne. Onko jotakin ohjetta ennustelaitoksille, 

miten tällaisessa tilanteessa pitäisi mene-

tellä? Ollako varovainen vai rohkea, kun 

ollaan näin sumussa?

”Ennusteiden käyttäjien näkökulmas-

ta, ja ehkäpä mediankin näkökulmasta, 

on oleellista pystyä perustelemaan nä-

kemyksensä yksinkertaisesti ja helpos-

ti ymmärrettävällä tavalla. Tämä on var-

masti sitä, mitä poliittiset päättäjät ja 

tavalliset kotitaloudet ennusteilta odot-

tavat.”

Se ei riitä, että sanotaan epävarmuuden ja 

riskien kasvaneen...

”...niin, se jo lienee hyvin yleisessä tie-

dossa. Monet ennustelaitokset tekevät 

ansiokkaita skenaariolaskelmia, mutta 

mediauutisoinnissa on hankalaa saada 

läpi tällaista monitasoista viestiä. Kyllä se 

näkemys pitää konkretisoida yhteen pis-

te-estimaattiin ja sitten antaa siihen riit-

tävästi konkretisoivia perusteluja. ”

Palkansaajien tutkimuslaitos voitti BKT-

ennustekilpailun �0 ensimmäisen vuoden 

perustella. Seuraava ennustelaitosten pit-

kän aikavälin vertailu taitaa olla tulossa 

myöhemmin.

”Kyllä, ensi vuonna tulee 1� vuotta täy-

teen, joten katsotaan asiaa uudestaan 

sen jälkeen. Tämä tosin jää kollegalleni, 

professori Kari Heimoselle, joka on vas-

tannut kisasta viime vuodet. Jos jo en-

nakoi asiaa, niin erot ennustajien välillä 

jäänevät pieniksi, ja PT pysynee edelleen 

siellä kärkijoukoissa.”

Luonnollinen työttömyysaste ja 
NAIRU

Lähdetäänpä nyt Sinun ekonomistiurasi 

alkuajoista �980-luvun alkupuolelta, jol-

loin tutkit luonnollista työttömyysastetta 

ja ns. NAIRUa.� Miten nyt näet tämän käsit-

teen ja sen toteutuman Suomessa? Tästä 

on erilaisia estimaatteja, mutta niitä ei ole 

nähty ihan viime aikoina. Nickell (2006) sai 

tulokseksi 7,4 prosenttia, siis tällaisen täs-

mällisen luvun.

”Olen ollut tämän teeman parissa jol-

lakin tavoin aina graduvaiheesta saak-

ka. Aloitin vuonna 198� Tanskasen An-

tin graduryhmässä, ja Antti antoi minulle 

työmarkkinateeman ”Suomen luonnolli-

nen työttömyysaste”. Tein gradun ja kir-

joitin ensimmäisen aikakauskirja-artikke-

lin Kansantaloudelliseen aikakauskirjaan 

1 NAIRU = Non-Accelerating Inflation Rate of 
Unemployment eli kiihtymätöntä inflaatio-
vauhtia vastaava työttömyysaste. Ks. tarkemmin 
Lehmuksen, Taimion ja Tiaisen artikkeli tässä 
lehdessä. Toim. huom.

Keväisin tehdyt kuluvan 
vuoden talousennusteet 
osuvat keskimäärin aika 
hyvin.

Talouskasvun ennustajana 
PT on ollut ihan 

kärkikastia.
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(Pehkonen 198�). Voi sanoa, että siitä se 

ekonomistiura alkoi. 

Käsitteenä NAIRU jää vähän hämäräk-

si, kuten myös täystyöllisyys tai raken-

teellinen työttömyys. Tosin NAIRUssa on 

selkeä käsitettä täsmentävä inflaatioas-

pekti. Numeeriset estimaatit ovat luku 

sinänsä, vaikkakin estimaatit ovat hyö-

dyllisiä ennen kaikkea kansainvälisis-

sä maavertailuissa. Jos arviot Suomen 

NAIRU-tasosta ovat korkeita verrattu-

na muihin maihin, niin hälytyskellojen 

pitäisi soida: onko meidän työ- tai hyö-

dykemarkkinoillamme poikkeuksellisen 

paljon rakenteellisia ongelmia, joihin 

meidän pitäisi puuttua? 

Nyt kun seuraa ajankohtaista työmark-

kinakeskustelua, niin onhan se hälyttä-

vää, että meillä on jo noin 8 prosentin 

työttömyystasolla merkittäviä inflaatio-

paineita ja suhteellisen korkeita palkka-

vaateita. Se kertoo, että NAIRU-taso on 

jäänyt aivan liian korkealle.”

Viimeksi kun ennen finanssikriisiä mentiin 

työttömyysasteessa jopa alle 6,5 prosen-

tin, niin kuinka ollakaan siihen samaan ai-

kaan nämä palkkavaatimukset nousivat 

ja inflaatio lähti kiihtymään. Tosin siinä 

oli myös kansainvälistä inflaatiota raaka-

aineiden hinnoista. Tehtiin myös korkeita 

palkkasopimuksia.

”Kyllä, noususuhdanteen huipulla 

tehtiin liittotason palkkaratkaisuja, jot-

ka näyttivät jo silloin olosuhteisiin huo-

nosti sopivilta. Kun viittasit edellä Steve 

Nickelliin, niin olin 1990-luvun lopul-

la Yrjö Jahnsson säätiön rahoittamassa 

professori Matti Pohjolan työryhmäs-

sä. Tässä projektissa arvioimme yhdessä 

Jaakko Kianderin kanssa tätä työmark-

kinaproblematiikkaa. Projektista syntyi 

”Suomalainen työttömyys”-kirja (Pohjo-

la 1999)...”

...joka ilmestyi vuonna �999.

”Jep, ja Steve Nickell oli siinä mukana 

kirjoittamassa. Hän teki silloin arvioita 

Suomen NAIRUsta. Yksi Nickellin (1999) 

keskeisistä ja hänen omaan tutkimuk-

seensa perustuvista painotuksista oli, 

että voimakkaiden ammattiliittojen toi-

mintaa kannattaa koordinoida. Tosin täs-

sä nyt tuntuu, että työnantajapuoli on 

kadottanut tai ei enää noteeraa ollen-

kaan tällaista näkemystä.”

Onko Sinun mielestäsi tässä tapahtunut 

jotakin sellaista järisyttävää, joka olisi 

mahdollisesti muuttanut tätä asetelmaa? 

Esimerkiksi onko tulopolitiikasta luopu-

misesta väistämättä seurauksena se, että 

luonnollinen työttömyysaste nousee, kun 

koordinaatio vähenee?  

”Ensimmäinen arvaus olisi, että on. Voi-

sin tässä laittaa puoli prosenttiyksikköä 

tai prosenttiyksikön työttömyyteen li-

sää. Kuten näyttää, niin inflaatio- ja palk-

kapaineet ovat herkemmässä liittotason 

neuvotteluissa. On kaunis ajatus, että 

liitto- tai yritystasolla katsotaan palkan-

maksuvaraa. Mutta kyllä kai se on niin, et-

tä katsotaan sitä sopimuskorotusta, min-

kä edellinen liitto sai, ja siihen laitetaan 

vähän lisää. Suhteellinen palkka-ajattelu 

näyttää dominoivan tavoiteasettelua, ei 

yritysten tai toimialan palkanmaksuvara. 

Tästä on vankkaa esimerkkiä reilun kol-

men vuoden takaa.”

Työllisyystyöryhmän tavoitteet eivät 
ole toteutuneet

Kuuluit valtiosihteeri Raimo Sailaksen 

työllisyystyöryhmään, joka jätti loppura-

porttinsa (Työllisyystyöryhmä 2003) maa-

liskuussa 2003. Se asetti tavoitteiksi 75 

prosentin työllisyysasteen ja alle 5 prosen-

tin työttömyysasteen. Näitä lukuja ei sen 

jälkeen ole saavutettu, ja nyt niistä ollaan 

aika kaukana. Heinäkuun vastaavat tren-

diluvut olivat 68,7 ja 7,7 prosenttia. Miksi 

tässä ei ole onnistuttu? 

”Jälkeenpäin ajatellen työryhmän ta-

voiteasetanta oli haastava. Se oli kuiten-

kin välttämätöntä, sillä ikääntymiseen 

liittyvät huoltosuhdeongelmat olivat 

jo tiedossa. Lähtökohtana oli, että näil-

lä työllisyys- ja työttömyysasteilla ikään-

tymisen tuomat haasteet pystytään hoi-

tamaan. Työn verotuksen keventäminen, 

kilpailukykyä ylläpitävä palkkapolitiikka, 

kannustinloukkujen purkaminen, aktii-

vinen työvoimapolitiikka – siinä oli nip-

pu keinoja, joihin otettiin kantaa ko. ra-

portissa.

Yhtenä keskeisenä politiikkakokonai-

suutena oli työn verotuksen keventämi-

nen. Se etenikin hyvin viime vuoteen as-

ti. Vasta nyt olemme pysähtyneet tässä 

asiassa. Olimme aika hyvällä uralla työt-

tömyydessä, mentiin jo liki kuutta pro-

senttia. Valitettavasti finanssikriisi päät-

ti hyvän kehityksen, samalla rajoittaen 

julkisen vallan tulevia toimintamahdol-

lisuuksia. Jos Sailaksen ryhmän linjoit-

tamaa politiikkaa pystyttäisiin syste-

maattisesti jatkamaan, viiden prosentin 

työttömyystasolle päästäisiin seuraavan 

viiden vuoden aikana.

Yli 55-vuotiaiden työllisyysastehan on 

noussut selvästi.

”On kyllä. Jos katsotaan PT:n johta-

jan, Seija Ilmakunnaksen tutkimuksia, 

jotka on tehty yhdessä Pekka Ilmakun-

naksen kanssa (Ilmakunnas ja Ilmakun-

nas 2011), niin kyllähän liki vuosi kym-

menen jatkunut nousukausi pidensi 

ennen kaikkea varttuneiden työnteki-

jöiden työuria. Ripeäkään talouskasvu 

ei houkutellut uusia ikääntyneitä töi-

hin, vaan pidensi jo työmarkkinoilla ole-

vien työuria ja myöhensi heidän eläköi-

tymistään.”

Tulopolitiikasta 
luopuminen on saattanut 

kohottaa luonnollista 
työttömyysastetta jopa 

prosenttiyksiköllä.
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Sinne on tullut entistä enemmän koulu-

tettuja ikäluokkia, joiden on ollut helpom-

pi jatkaa kuin ruumiillisen työn tekijöiden, 

jotka ovat jäänet ennen aikojaan sairas-

eläkkeelle.

”Kyllä. Mutta nyt kun meillä on edessä 

lyhyt taantuma, niin kyllähän me taas ta-

kapakkia otamme tässä tavoitteessa, se 

on selvä. ”

Muuten tässä olisi taas tapahtunut kään-

ne siihen samaan suuntaan kuin mitä ol-

tiin ennen finanssikriisiä. Se vain keskeytyi 

siihen. Kun puhutaan rakenteellisesta työt-

tömyydestä, tai miksi sitä sitten sanotaan-

kaan – työttömyyden kovaksi ytimeksi – 

Työllisyystyöryhmä viittasi vuonna 2002 

arvioituun noin �75 000 hengen pitkäai-

kais- ja toistuvaistyöttömien joukkoon, jo-

ka vaati erityistoimia. Arvioidaan, että se 

on edelleen �40 000–�50 000:n luokkaa. 

Mitä sen eteen olisi pitänyt tehdä? Siihen 

ei Vanhasen/Kiviniemen hallitusten poli-

tiikka kuitenkaan tahtonut tepsiä.

”Taloustieteellisessä tutkimuksessa on 

paljon kysymyksiä joista empiirinen tut-

kimus ei pysty kertomaan loppupeleissä 

juuri sitä eikä tätä. Mutta työttömyyden 

kestosta on paljon evidenssiä ja tämän 

evidenssin perusviesti on ainakin poli-

tiikkanäkökulmasta varsin yksituumais-

ta: työttömyysjakso pitää keskeyttää 

mahdollisimman nopeasti, mieluusti �–6 

kuukauden aikana. Tästä ollaan kohtuul-

lisen yksimielisiä. 

Työmarkkinoilla on vielä jäänteitä ja 

peruja 1990-luvun alun lamasta. Silloin 

työmarkkinoilta syrjäytyi paljon ihmi-

siä, joiden paluu töihin on ollut vaikeaa 

iän, alueen tai ammatillisten syiden ta-

kia. Tässä mielessä Vanhasen ja Kivinie-

men hallituksien toimintaympäristö oli 

haasteellinen. 

Vaikka talouskasvu oli ripeää liki koko 

2000-luvun, ei se ollut yhtäältä riittävää 

ja toisaalta se ei kohdistunut työttömiin. 

Uusi kysyntä ei kohdistunut ikääntyviin 

tai teollisuustaustaisiin työntekijöihin 

vaan palvelualoille ja nuoriin sekä alu-

eellisesti lähinnä vain kasvukeskuksiin. 

Talouskasvu toi työmahdollisuuksia no-

peasti lisääntyneelle työperäiselle maa-

hanmuutolle, virolaisille ja puolalaiselle 

rakennusmiehille sekä monille palvelu-

alojen ammattilaisille. 

Enemmän panostusta aktiiviseen 
työvoimapolitiikkaan

Oletko sitä mieltä, että aktiivisella työ-

voimapolitiikalla olisi voitu tehdä enem-

män?

”Sillä on tehty aika paljon asioita. Mää-

rällinen osallistuminen erilaisiin aktiivi-

toimiin on ollut suurta,  vaikka työttömi-

en aktivointiaste on jäänyt alle tyypillisen 

pohjoismaisen tason. Minulla on tunne, 

että jälkeenpäin katsottuna 2000-luvul-

la olisi voitu tehdä vieläkin enemmän. 

Meillähän oli paljon taloudellisesti hyviä 

vuosia, ja ehkäpä aktiiviseen työvoima-

politiikkaan olisi voitu budjetoida vielä 

enemmän euroja.

Yhden asian haluan nostaa esille. Työl-

lisyystyöryhmän suositusten mukaisesti 

kuntien vastuu pitkäaikaistyöttömyyden 

hoidosta on lisätty merkittävästi. Näkö-

kulma oli, että kunnilla on tähän parhaat 

mahdollisuudet ja niitä haluttiin patistaa 

kepeillä. Tässä menneet hallitukset ovat 

tehneet oikeanlaista politiikkaa.

Toisaalta tätä haastetta ei kuitenkaan 

joka paikassa (ennen kaikkea suurissa 

kunnissa) ole otettu tosissaan. Aktivoin-

titoimien sijasta kunnat ovat olleet val-

miita kantamaan työttömyydestä aiheu-

tuvia kustannuksia aiempaa enemmän. 

Ehkäpä aktiivinen työvoimapolitiikka on 

jäänyt muiden haasteellisten kunta-asi-

oiden jälkeen. Paltamon työllisyyskokei-

lu on poikkeus. Siellä asia otettiin tosis-

saan.

Toisaalta näyttää siltä, että korkea pit-

käaikaistyöttömyyden taso on ollut hy-

väksyttävää, sen kanssa on voitu elää. Tä-

mä on valitettavaa.”

Esimerkiksi muissa Pohjoismaissa panos-

tuksen taso aktiiviseen työvoimapolitiik-

kaan on paljon korkeampi.

”Kyllä, kyllä. Meillä työvoimapolitiikas-

sa panostus on passiivisessa työttömyys-

turvassa. Jos muistellaan vielä sitä Sailak-

sen työryhmää, niin sen yksi keskeinen 

ehdotus oli, että siirretään menojen pai-

nopistettä passiivisesta aktiiviseen. Vali-

tettavasti tämä ei ole vielä toteutunut.”

Miten sitä olisi mielestäsi pitänyt painot-

taa? Olisiko pitänyt lisätä tukityöllistämis-

tä vai koulutusta vai mitä? 

”Itse uskon enemmän koulutukseen. 

Tukityöllistämisestä on paljon huono-

ja esimerkkejä – pahimmillaan se vain 

ylläpitää työttömyyden kierrettä ja on 

kortistojen väliaikaista putsausta. To-

sin nämä ovat vaikeita asioita, eikä mi-

tään yksinkertaista reseptiä ole olemas-

sa. Lähtökohtaisesti uskon, että TEMissä 

ja työvoimahallinnossa on kohtuullisen 

hyvin mietitty näitä asioita, ja he teke-

vät parhaansa. Rahallisen panostuksen 

Vankka tutkimustieto 
tukee politiikkaa, jolla 
työttömyysjaksot 
katkaistaan mahdollisimman 
nopeasti.

Työvoimapolitiikassa 
pitäisi painottaa enemmän 

koulutusta.
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ja koulutuksen lisäksi koulutuksen laatu 

on entistä tärkeämpää. Pitää myös muis-

taa, että koulutussektorilla on tapahtu-

nut muutoksia. Yliopistot ovat kasvaneet 

merkittävästi ja maahan on luotu kat-

tava ammattikorkeakouluverkosto. Se-

hän on ollut omalla tavallaan panostus-

ta nuoreen työvoimaan.”

Investointibuumi Suomeen?

Kuvio � on aika hätkähdyttävä: investoin-

tiaste ja työttömyysaste näyttäisivät ole-

van lähes toistensa peilikuvia. Mitä mieltä 

olet, kertooko tämä jotain olennaista Suo-

men työttömyysongelmasta?

”Onpas siinä korkea korrelaatio muut-

tujien välillä ja vielä pitkällä ajanjaksol-

la! Toisaalta tämä ei välttämättä kerro 

kausaliteetista ja kuvassa on kaksi eri-

laista maailmaa. Oli suljettu, hyvinvoin-

tivaltion rakentamisen Suomi 1980-lu-

vun loppuun asti, Pohjolan Matin sanoin 

yli-investointien Suomi. Korkea inves-

tointiaste ko. vuosikymmeninä heijaste-

li negatiivisia reaalikorkoja ja pääomien 

vajaakäyttöä. 

Kansainvälistyminen ja rahamark-

kinoiden muutos saivat aikaan taso-

muutoksen. Jälkimmäisellä periodil-

la, avautuvassa ja kansainvälistyvässä 

Suomessa investoinnin käsitekin muut-

tui. Jos tuohon kuvioon lisättäisiin T&K-

menoja, tai ylipäätään panostusta in-

himilliseen pääomaan, joita voi pitää 

laajassa mittakaavassa investointeina, 

niin korrelaatio ei näyttäisi näin vah-

valta. 

Kausaliteettimielessä kuvan tulkin-

ta on hankala, sillä investoinnit heijasta-

vat yritysten ja julkisen sektorin päätök-

siä. Työttömyysaste taas pitää sisällään 

sekä kotitalouksien työvoiman tarjonta-

päätökset että yritysten työvoiman ky-

syntäpäätökset. Siltä osin kuin investoin-

tipäätökset ja työvoiman kysyntä ovat 

komplementteja, ja kotitalouksien työ-

voiman tarjonta ei muutu, investoin-

tiaste ja työttömyys kulkevat samaan 

suuntaan. Tältä osin nykyinen työttö-

myysongelma heijastaa liian alhaista in-

vestointihalukkuutta. ”

Voiko kuitenkin sitten sanoa, että jokin in-

vestointibuumi Suomeen auttaisi työlli-

syyttä? 

”Kyllä. Me näemme tämän nyt pie-

nessä mittakaavassa Pohjois-Suomes-

sa. Siellä on investoitu mittavasti kai-

vostoimintaan, lähinnä kansainvälisten 

toimijoiden taholta. Siellä luodaan uut-

ta raskasta teollisuutta, ja nämä inves-

toinnit korreloivat ja selittävät alueen 

työllisyyttä ja sitä kautta myös työttö-

myyskehitystä. Investoinnit muuttavat 

rakenteita ja aina kun ne generoivat 

yrityksille uutta pitkän aikavälin kilpai-

lukykyä ja tulonmuodostusta, niin se 

näkyy kyllä positiivisesti myös työttö-

myydessä. ”

Menneisyydessähän sitä innokkuutta li-

sättiin devalvaatioilla, mutta se ei pitkään 

aikaan enää ole ollut mahdollista. Siinä 

sitten on oltava muita keinoja.

”Kyllä. Ylipäätään kun katsotaan toi-

mintaympäristöä, niin kuten nytkin hy-

vin nähdään, suomalaiset yritykset saa-

vat edullista rahoitusta, julkinen sektori 

toimii tehokkaasti ja saa rahoitusta edul-

lisesti. Kilpailukyvyn elementtejä pitää 

vahvistaa joka tasolla. 

Laajentaisinkin tässä edellistä inves-

tointiajattelua ja korostaisin julkisen 

sektorin rakentaman yleisen infrastruk-

tuurin tärkeyttä työllisyydelle. Julkiset 

infrainvestoinnit yhdessä riittävien ta-

loudellisten kannusteiden kanssa gene-

roivat yksityisiä kilpailukykyä ylläpitäviä 

investointeja ja innovointia. Tämä posi-

tiivinen kehä pitää työttömyyden mata-

lana. ”

Liian vähäiset investoinnit 
ovat osasyy korkeaan 

työttömyyteen.

Kuvio 1. Työttömyysaste ja investoinnit suhteessa BKT:hen 197�–2012. 

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito ja Työvoimatutkimus. Vuosien 2011-2012 luvut ovat 
PT:n ennusteesta �0.8.2011.
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Hallitusohjelmassa liian vähän 
työllisyyskeinoja

Kataisen hallituksen tavoitteet ovat hiu-

kan vaatimattomammat kuin Sailaksen 

työllisyystyöryhmällä: 5 prosentin työt-

tömyysaste ja 72 prosentin työllisyysaste. 

Löytyykö hallitusohjelmasta keinoja tä-

hän?

”Täytyy sanoa, että olen lukenut sen 

vain pintapuolisesti. Kun hallitusohjel-

maa työstettiin, joku kommentoi halli-

tuspohjaa sanoilla ”se on tällainen ei-

hallitus”. Ohjelmassa linjattiin asioita, 

joita ei  oteta agendalle tai muuteta. 

Tämä on huono lähtökohta politiikal-

le ympäristössä, jossa voi tapahtua no-

peita muutoksia. Omalla tavallaan halli-

tusohjelma ja tapa toimia näyttää vähän 

Euroopan unionin toimintatavalta ra-

hoitusmarkkinakriisissä: sopeudutaan 

passiivisesti ympäristön muutoksiin ei-

kä itse olla ajurin paikalla. Eli tiivistäen: 

näissä kysymissäsi työllisyysasioissa ei 

juuri päästä eteenpäin. Toivon, että olen 

väärässä, mutta ennakkovaikutelma on 

tällainen. ”

Siinä voi olla vähän sitä, että kun hallituk-

sessa on kuitenkin monessa suhteessa niin 

eriseuraisia puolueita – tällainen sateen-

kaarihallitus – niin siellä on aika vaikea 

löytää yhteisiä nimittäjiä ja positiivisia vi-

sioita. Torjutaan sitten joku toisen epä-

miellyttävä tavoite ja samalla sitten suos-

tutaan siihen, että se toinen torjuu myös 

minun tavoitteeni, joka on hänen mieles-

tään epämiellyttävä. Mutta sitä positiivis-

ta menohalua on sitten vähän vaikeampi 

löytää.

”Kyllä. Mutta on ihan kohtuullista tode-

ta, että kyllähän myös toimintaympäris-

tö on haastava. Ja kun ajatellaan, minkä-

laisia elvytyspaukkuja edellinen hallitus 

joutui tekemään jättäen nykyhallituksen 

liikkumavaran aika vähäiseksi. Siten elvy-

tystoimille, joilla pystyttäisiin nostamaan 

kansantalouden kokonaisaktiviteettia ja 

joka näkyisi sitten työvoiman kysynnäs-

sä ja työttömyydessä, ei nyt ole hirveästi 

mahdollisuuksia. 

Jos vielä yritetään positiivisesti katsoa, 

niin eihän hallitusohjelmassa ole kuiten-

kaan sellaisia toimia, että ne vähentäisi-

vät työvoiman kysyntää tai tarjontaa ra-

dikaalisti. Tietysti harmillista on, että liki 

vuosikymmen jatkunut työn tekemisen 

ja työn teettämisen välisen verokiilan 

lasku nyt pysähtyi. Ylipäätänsä kannus-

teet yrittämiseen, investointeihin ja työl-

listämiseen jäävät sangen vähälle. Jos 

tämä huomioidaan, niin suunta ei ole oi-

kea tai riittävä. Tosin hallitusohjelmaa pi-

tää suhteuttaa tulevien vuosien ikään-

tymis- ja menohaasteisiin. Aika näyttää, 

oliko viritys oikea.”

Jos katsotaan muutama vuosi eteenpäin, 

niin jollei tule mitään massiivista lamaa 

ja työttömyys ei repeä, niin eikö työikäisen 

väestön väheneminen suurten ikäluokki-

en siirtyessä eläkkeelle johda työvoimapu-

laan ennen pitkää? Sellainen vitsi on, että 

aina kun tulee puhe työvoimapulasta, niin 

pitäisi hälytyskellojen soida ennen kuin 

käy huonosti ja työttömyys räjähtää.

”Meillähän on pienessä mittakaavas-

sa työmarkkinoiden kysynnän ja tarjon-

nan kohtaanto-ongelmia heijastelevaa 

työvoimapulaa koko ajan. Kysyntä on 

eri paikassa ja erityyppistä kuin tarjon-

ta. Suuressa mittakaavassa työvoimasta 

ei ole pulaa. Sitä ei ole nyt eikä sitä tu-

le jatkossakaan, ainakaan jos uskomme, 

että työmarkkinat toimivat kutakuinkin 

kohtuullisesti: pula poistuu, kun työvoi-

ma hinnoittelee itsensä uudestaan. 

 Lähtökohtaisestihan työvoimapu-

la on paljon parempi asia kuin työttö-

myys. Pulahan pakottaa meitä myös te-

hostamaan toimintaa ja innovoimaan, 

ottamaan uutta teknologiaa käyttöön. 

Tämä nostaa tuottavuuttamme ja elin-

tasoamme. Kyllä minä toivoisin, että 

meillä olisi aina vähän pulaa työvoimas-

ta.”

Eräissä kestävyysvajeskenaarioissa olete-

taan talouskasvun hidastuvan sen takia, 

että työikäinen väestö kääntyy laskuun. 

Niissä ei oteta huomioon sitä mahdollis-

ta joustoa, mikä tulee nettomaahanmuu-

ton kautta. 

”Kyllä. Yleisen keskustelun lähtökoh-

tana on ollut, että Suomessa tarvitaan 

seuraavina vuosikymmeninä käsipareja 

sekä yksityisiin että julkisiin palveluihin. 

Pari vuotta sitten pohdin EVAn sarjas-

sa julkaistussa raportissa ”Pulaa työs-

tä ja työvoimasta” (Pehkonen 2009) sitä, 

miten tätä asiaa voitaisiin hoitaa. Pe-

rushavainto on, että onhan maailmal-

la työvoimaa tarjolla lähes rajattomasti. 

Suomalaisten yritysten tukena maail-

malla on Finpro - organisaatio, joka aut-

taa suomalaisten yritysten vientipon-

nisteluja. Kysymys onkin, miksei meillä 

ole vastaavantyyppistä organisaatiota 

– tämä on vähän raadollisesti sanottu – 

joka etsii ja välittää maailmalta ammat-

titaitoista työvoimaa Suomeen? Yhden 

promillen sadasosa maailman koulute-

tusta työikäisestä väestöstä riittää Suo-

men työperäisen maahanmuuton tar-

peisiin.”

Hallituksen 
toimintaympäristökin on 
työllisyyden kannalta hyvin 
haasteellinen.

Pitäisi perustaa organisaatio, 
joka etsii ja välittää 

maailmalta ammattitaitoista 
työvoimaa Suomeen.
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Työurien pidentäminen etenee 
hitaasti

Työurien pidentäminen on laajalti nähty 

tärkeäksi työllisyysasteen nostokeinoksi. 

Olet aktiivisesti osallistunut keskusteluun 

varsinkin työuran alkupäästä ja saanut 

siitä näköjään palautettakin.

”Joo, pyyhkeitä on tullut aina välillä. ”

Mikä nyt on näkemyksesi tästä alkupääs-

tä? Kovasti lukukausimaksuja ja palkkioi-

ta nopeasta valmistumisesta? 

”Minulla on tässä asiassa pragmaatti-

nen porkkana-keppi-linja, kuten talous-

tieteilijöillä tahtoo monesti ollakin. Omaa 

ajatteluani tässä voin kuvata Sailaksen 

työryhmässä esiin nostelulla ehdollisella 

tukimallilla. Siinä opiskelija ottaa lainaa 

opintojen ajan. Tukia kuten asumis- tai 

opintorahaa ei ole. Kun valmistuu ja pää-

see töihin, niin nostetun lainapääoman 

voi vähentää täysimääräisenä veroista. 

Käytännössä tämä tarkoittaa useita ve-

rottomia vuosia työuran alussa. Tällainen 

ehdollinen tukimalli olisi hallinnollisesti 

helppo. Se lisäisi opiskelijoiden panos-

tuksia opintoihin, kun siihen yhdistettäi-

siin aiempaa korkeampi kuukausittainen 

eurotaso hieman aiempaa pienenpään 

tukikuukausien määrään. 

Malli saattaisi vähentää myös opiske-

lijoiden työssäkäyntiä ja avata siten työ-

mahdollisuuksia muille työnhakijoille. 

Osa meidän rakenteellisen työttömyy-

den ongelmaamme on siinä, että opis-

kelijoiden työvoiman tarjonta, joka on 

työnantajien näkökulmasta hyvin jous-

tava reservi erityisesti palvelualoilla, vä-

hentää muiden työntekijäryhmien työ-

mahdollisuuksia.

 Toinen, yliopistoprofessorin nä-

kökulmani tähän teemaan on myös 

pragmaattinen. Opetus- ja kulttuuri-

ministeriö tulosohjaa yliopistoja tutkin-

tomäärien kautta. Tutkintoja pitää syntyä 

rahoituksen vastineeksi, mutta mahdolli-

suus ohjata tätä tuotantoprosessia – jos 

käytetään tällaista hivenen raakaa ter-

minologiaa – on hankala, sillä emme ai-

na saa otetta opiskelijasta, joka priorisoi 

tämän hetken kulutusta ja käy töissä lu-

kukausien aikana. Tässä toivoisi, että sa-

malla kun yliopistoja kannustetaan ja 

kepitetään, niin ne kannusteet ja kepit 

osuisivat välillä myös opiskelijoihin.

Yksi tähän liittyvä laajempi kysymys 

on, voiko suomalainen koulutusjärjestel-

mä poiketa oleellisesti viitemaidemme 

koulutusjärjestelmistä. Pahimmillaan-

han se voisi tarkoittaa sitä, että pyöri-

tämme täällä kaikille avointa ja maksu-

tonta opiskelujärjestelmää, kouluttaen 

muille maille osaavaa työvoimaa. Tähän 

minulla ei ole vastausta.”

Tavallaan kysymys on myös siitä, onko 

opiskelu kulutusta vai investointia työ-

uraa varten. 

”Kyllä. Olen tässä aika yksitotinen – in-

vestointihan se on, ei mitään muuta. Täs-

sä olen siteerannut myös valtiosihteeri 

Sailasta muutaman kerran. Hän on jos-

sain yhteydessä todennut, että hyvin-

vointiyhteiskunta on tikapuut, ei riip-

pumatto. Tämä on hyvä lähtökohta 

ajattelulle ja tekemiselle.”

Onko tällaisella uudistuksella poliittisia 

etenemismahdollisuuksia?

”Onhan siinä tehty pieniä askeleita 

muutama vuosi sitten. Tämä on vähän 

samantyyppinen asia kuin asuntolaino-

jen korkojen verovähennysoikeus. Tämä 

koskettaa niin isoa osaa ihmisistä jolla-

kin tavoin ja herättää tunteita. Jollakin 

aikataululla lainamalli laajenee ja tulee 

käyttöön. Saattaa tosin kestää jonkin ai-

kaa, ihan kuin asuntolainojen vähennys-

oikeuksien purku, joka nyt on tulossa.”

Uusi opetusministeri Jukka Gustafsson on 

maininnut, että hän haluaisi tätä lainapai-

notteisuutta kannustaa. Mutta saa nähdä, 

Opintotuki olisi muutettava 
lainaksi, jonka voi 

valmistuttuaan vähentää 
veroistaan.
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H
arvardin yliopiston kansainvälisen 

talouden professori Dani Rodrik sy-

väluotaa kirjassaan nykymuotoisen 

globalisaation ongelmia ja ehdottaa keinoja, 

joilla globalisaation hallintaa voitaisiin paran-

taa. Kirjan perusviesti on, etteivät markkinat 

voi toimia kunnolla ilman riittävän kattavaa 

julkista sääntelyä ja kunnollisia instituutioita. 

Täysin globaaleille markkinoille näitä turva-

takeita ei saada, minkä vuoksi tavoiteltava 

ratkaisu on rajoitettu globalisaatio, ei maksi-

maalinen ”hyperglobalisaatio”. 

Täysin vapaa kauppa voi johtaa hyvinvoin-

nin parantumiseen, mutta koska kauppa on 

jo hyvin pitkälle vapautettua, lisävapauttami-

sesta saatavat hyödyt jäävät pieniksi. Samal-

la vieläkin vapaampi kauppa tuo mukanaan 

suuria rakenteellisia siirtymiä ja tulonjakovai-

kutuksia. Jotta hyödyt jakautuisivat tasaisesti, 

täytyisi kompensaatiomekanismien (esimer-

kiksi työttömyysturvan ja muiden tulonsiir-

tojen) olla huomattavan korkealaatuisia. 

Rahoitusmarkkinoiden täydellinen vapaut-

tamisen seuraukset ovat muodostuneet pet-

tymykseksi monelle muuten vapaata mark-

kinataloutta kannattavalle. Vuosien 2008–09 

finanssikriisin seurauksena on huomattu, et-

tei rahoitusmarkkinoiden sääntely ole ol-

lut riittävällä tolalla edes kehittyneimmissä 

markkinatalouksissa. Rodrikin mukaan on 

turhaa toiveajattelua, että kehitysmaissa pys-

tyttäisiin sen parempaan lopputulokseen. 

Siksi on viisaampaa tehdä kompromissi, jossa 

varmuuden vuoksi pitäydytään rajoitettuun 

rahoitusmarkkinoiden vapauttamiseen. 

Rodrik tunnetaan teollisuuspolitiikan puo-

lestapuhujana. Hänen mukaansa Maailman 

kauppajärjestön (WTO) nykyiset ehdot vie-

vät kehitysmailta sellaisen talouspoliitti-

sen toimintavapauden, jota nykyiset rikkaat 

maat itse tarvitsivat, kun ne olivat vasta ke-

hittymässä. Valtio tekee joka tapauksessa 

jonkinasteista teollisuuspolitiikkaa päättäes-

sään esimerkiksi infrastruktuurista, ja siltä oli-

si itsepetosta sanoa vetäytyvänsä kokonaan 

teollisuuspolitiikasta. Rodrik mainitsee liial-

lisen valtionohjailun vaarat, mutta hän olisi 

voinut paremmin pohtia, miksi valtiojohtoi-

mitä sieltä sitten tulee. Haluatko ottaa myös kantaa työurien pi-

dentämiseen loppupäästä? Hoituuko se itsestään nyt näillä kei-

noilla mitä meillä on, nämä superkarttumat ja muut?

”Kyllä nykyinen karttumajärjestelmä on fiksusti rakennettu 

ja se on varmasti lisännyt innokkuutta jatkaa työuraa. Mutta 

toisaalta kyllä se myös vaatii työvoiman kysyntää ikääntyville

Kyllä minä näissäkin teemoissa olisin Sailaksen linjoilla, et-

tä kaikille 6�, ja jos haluat eläköityä aikaisemmin, niin hoida se 

sitten omalla kustannuksellasi. Ihmisten fyysinen toimintaky-

ky on parantunut vuosikymmenten aikana. Kyky tehdä töitä 

varttuneella iällä on monessa ammatissa erinomainen, vaikka 

mittarissa olisikin jo 70 vuotta. Näin ei tosin ole kaikissa, fyysi-

sesti raskaissa ammateissa. 

Mutta eivät nämä ihan niin yksinkertaisia asioita ole, eikä tä-

mä mene maaliin pelkästään makrotason kannusteilla. Kyllä-

hän yrityksissäkin pitää nähdä, että varttunutta työntekijää 

pitää pystyä johtamaan ja tarvittaessa joustamaan. Mones-

sa paikassa on paljon parannettavaa johtamisessa ja esimies-

työssä. ”

Ikäsyrjintää esiintyy. Kun on huonot ajat, sitä on enemmän, ja sit-

ten kun paranee, niin se unohtuu.

”Kyllä, näinhän se menee. Kun ajat ovat huonot, työvoiman 

vähentäminen eläkejärjestelmien kautta lienee yritykselle yli-

voimaisesti helpoin tapa sopeuttaa työvoimaa. Tämä on usein 

inhimillisiä, mutta jälleen makronäkökulmasta vie asioita huo-

noon suuntaan. Ikäsyrjintä vähenee tässäkin vain kiristämällä 

eläkeputkien ehtoja eli nostamalla ikärajoja. Tätä on tehty jo 

pariin otteeseen, ja asia kannattaa ottaa hallituksen agendal-

le vielä jatkossakin. ” 
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nen teollisuuspolitiikka on monesti epä-

onnistunut. 

Kirjan otsikko viittaa seuraavaan tri-

lemmaan: emme voi samanaikaisesti 

saada sekä  hyperglobalisaatiota, kan-

sallista itsemääräämisoikeutta ja demo-

kratiaa, vaan niistä on valittava kaksi. 

Rodrikin valinta on silloin, että hyperglo-

balisaatio saa mennä. 

Luonteva vasta-argumentti on, et-

tä pitäisi kehittää ylikansallista hallin-

taa demokraattiseksi siten, että osasta 

kansallista demokratiaa voitaisiin luo-

pua, jolloin globalisaatiota voitaisiin vie-

dä pidemmälle. Rodrik huomauttaa kui-

tenkin, kuinka kaikki olemassa olevat 

globalisaation hallinnan välineet ovat 

vielä hyvin puutteellisia. Kansainvälis-

ten järjestöjen pidemmälle kehittämi-

sen ongelma on taas se, että ne eivät 

ole suoraan demokraattisessa vastuus-

sa. Maailman maat ovat niin erilaisia, että 

yhteistä parlamenttia ei saada aikaiseksi.

Fiksua ja rakentavaa globalisaatio-
kritiikkiä

Erityisansiona kirjassa on rakentava ote: 

Rodrik ei vain kritisoi vaan etsii uusia rat-

kaisuja. Hän ehdottaa seuraavia periaat-

teita uudelle globalisaatiolle:

1. Markkinoita täytyy säännellä enem-

män kuin ennen finanssikriisiä.

2. Demokratia toteutuu vielä pitkään 

lähinnä kansallisvaltioiden tasolla.

�. Ei ole olemassa yhtä oikeaa markki-

natalousmallia, vaan ratkaisujen tulee ol-

la maa- ja tilannekohtaisia.

4. Mailla on oikeus suojella yhteiskun-

nallisia ratkaisujaan, sääntelyään ja insti-

tuutioitaan.

�. Maat eivät saa pakottaa toisia maita 

ottamaan käyttöön omat institutionaali-

set ratkaisunsa.

6. Ylikansallisten ratkaisujen ei tule 

pyrkiä globalisaation maksimoimiseen.

7. Ei-demokraattisilla mailla ei tule olla 

samaa painoarvoa kansainvälisessä poli-

tiikassa kuin demokratioilla. 

Viimeistä periaatetta voi havainnollis-

taa esimerkillä: jos jossain maassa on de-

mokraattisesti päädytty vaikkapa pie-

neen minimipalkkaan (koska tuottavuus 

on alhainen), sieltä tuotaville tuotteille 

ei tulisi asettaa yhtä korkeaa tuontimak-

sua kuin tuotteille, jotka tulevat yhtä lail-

la halvan työvoiman maasta, jossa de-

mokratiaa ei ole. Halpaan palkkatasoon 

on saatettu ei-demokraattisessa maas-

sa päätyä aivan muista syistä kuin kan-

san tahdosta. 

Rodrikin hajautetussa globalisaation 

hallinnassa suurin puute, jonka hän it-

sekin tunnustaa, on se, että ilmaston-

muutos on täysin globaali ilmiö, jonka 

nujertamiseksi tarvitaan globaalia ilmas-

topoliittista sääntelyä. Hyperglobalisaa-

tiotavoitteet tulisikin keskittää ilmasto-

sektorille. 

Näiden yleisperiaatteiden lisäksi teki-

jä esittelee joukon yksityiskohtaisempia 

ehdotuksia, jotka koskevat mm. WTO-

sääntöjen muuttamista. Ehdotus kan-

sainvälisistä muuttoliikkeistä on mielen-

kiintoinen: kun länsimaissa ajatuksena 

on suosia työperäistä maahanmuuttoa 

sen vuoksi, että saisimme tarvittavaa 

työvoimaa, Rodrik ehdottaa järjestelyä, 

jossa köyhien maiden työntekijät saisi-

vat tulla väliaikaisesti työhön rikkaisiin 

maihin, mutta heidän olisi ennen pitkää 

palattava, ja uudet muuttajat tulisivat ti-

lalle. Tällöin tavoite ei varsinaisesti oli-

si rikkaan maan työvoiman saanti vaan 

osaamisen ja tulojen siirto köyhiin mai-

hin. Tässä on ehdotus, jonka tulisi olla 

keskustelussa mukana myös meillä. 

Kaiken kaikkiaan tämä on punnittu te-

os ja erinomaista luettavaa. 
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