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Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkijat ovat kirjoittaneet ennustepäällikkö Pekka Sauramon toimitta-
mana kirjan ”Kriisistä nousuun – miten kävi kansalaisille?”. Teos on analyysi siitä, miten Suomen laman-
jälkeinen menestyminen on näkynyt kansalaisten taloudellisessa asemassa. Onko työttömyys alentunut 
hitaasti? Ketkä työllistyivät – ketkä eivät? Missä mielessä Suomen työttömyys on rakenteellista? Oliko 
1990-luku palkkamaltin vuosikymmen? Miksi palkansaajien saama siivu kansantulokakusta on pienen-
tynyt? Miksi tuloerot ovat kasvaneet? Kirjan perusviesti on: Kansantalous menestyi – mutta ei koko 
kansa.
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Kriisistä nousuun – miten kävi kansalaisille?

Kasvu työllisti hyvin…

Toisin kuin joskus väitetään talouskasvu lisäsi työllisyyttä 
laman jälkeisinä vuosina yhtä hyvin kuin ennenkin. Huip-
pukorkean lähtötason ja työmarkkinoille tulleiden uusien 
työnhakijoiden määrän voimakkaan kasvun takia työttö-
myys on kuitenkin edelleen korkealla tasolla. Suomalaista 
työttömyysongelmaa voi pitää rakenteellisena, joskaan 
tämä ei ollut keskeinen työttömyyden alenemista hidas-
tava tekijä 1990-luvulla. Tulevaisuudessa rakenteellinen 
työttömyys voi kuitenkin hankaloittaa oleellisesti työttö-
myyden alenemista – ja alentamista.

…mutta johti eriarvoisuuden 
lisääntymiseen…

Keskimääräiset kasvuluvut antavat poikkeuksellisen har-
haanjohtavan kuvan joidenkin väestöryhmien taloudelli-
sen aseman muutoksista 1990-luvun lopun nousun vuo-
sina, sillä syvä lama ja tuotantorakenteen raju muutos 
ruokkivat eriytymistä. Kansantulokakku jakaantui aiem-
paa selvästi enemmän pääomatulojen hyväksi. Pääoma-
tulojen kasvu sekä niiden epätasainen jakaantuminen ja 
alhainen verotus olivat keskeisimmät syyt kotitalouksien 
välisten tuloerojen voimakkaaseen kasvuun. Pääomatulo-
jen lisääntymisestä hyötyjät olivat tavallisesti yrittäjiä ja 
muutenkin suurituloisia, usein ylempiin toimihenkilöihin 
kuuluvia ihmisiä.

Tavallisten palkansaajien reaaliansioiden nousu jäi 

vaatimattomammaksi kuin millään muulla sotienjälkeisel-
lä vuosikymmenellä. Toisin kuin muissa maissa palkkaero-
jen kasvu ei ollut tuloerojen kasvun keskeisin syy. Työttö-
mistä, erityisesti alhaisen koulutuksen saaneista nuorista 
ja iäkkäistä tuli häviäjiä. Itä- ja Pohjois-Suomessa asuvat 
iäkkäät työttömät muodostivat oman erityisryhmänsä. 
Tehtyjen menosäästöjen seurauksena myös tulonsiirrois-
ta, erityisesti tarveharkintaisista sosiaaliavustuksista riip-
puvaiset hävisivät. Kaiken kaikkiaan rikkaat rikastuivat ja 
köyhät köyhtyivät – ainakin, jos köyhyydellä tarkoitetaan 
suhteellista köyhyyttä.

…ja jätti työttömien kovan ytimen…

Pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömistä sekä erilaisten työvoi-
mapoliittisten tukitoimien avulla työllistetyistä koostuva 
rakennetyöttömyys saattaa olla nyt lähes 200000 henkeä. 
Heidän joukossaan on erityisen paljon heikosti koulutettu-
ja nuoria ja iäkkäitä, jotka ovat jatkuvan syrjäytymisuhan 
alla. Lähivuosina työttömyyden alentaminen ei voi on-
nistua parantamatta erityisesti työttömien kovan ytimen 
asemaa.

…johon on kohdistettava voimakkaita 
työvoimapoliittisia erityistoimia

Tutkimukset ja kokemukset Suomesta viittaavat siihen, 
että 1990-luvulla veronkevennyksien, sosiaaliturvarefor-
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mien ja työvoimapolitiikan vaikutukset työttömien kovaan 
ytimeen olivat verrattain heikkoja. Työn verotusta ja välil-
lisiä työvoimakustannuksia (työnantajamaksuja) olisi ke-
vennettävä erityisesti matalapalkkaisilla. Verotukselliset 
toimet eivät kuitenkaan riitä työttömyyden kovan ytimen 
purkamiseen. Työvoimapolitiikalla ei liioin ole onnistuttu 
edistämään riittävän tehokkaasti pysyvää työllistymistä.

Kirjan keskeisin johtopäätös ja talouspoliittinen suo-
situs on, että työttömyyden kovan ytimen supistamisek-
si tarvitaan lisäksi pitkäaikaistyöttömiin kohdistettavia 
voimakkaita erityistoimia, aktiivista työvoimapolitiikkaa 
– kuntoutusta, koulutusta ja tukityöllistämistä. Työvoima-
politiikan vaikuttavuutta voidaan lisätä kohdistamalla riit-
tävän suuri, asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöity tuki 
juuri pahimmassa syrjäytymisvaarassa oleviin työttömiin. 
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