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haastattelu Kuvat
maarit kytöharju

A loitetaanpa pienellä ajatusleikillä 
– parilla Sinulle hyvin tutulla, ellei 
suorastaan rakkaalla asialla. Mitä 
yhteistä ja eroa on maratonjuok-
sulla ja täystyöllisyyden tavoitte-

lulla?
Yhteistä: kumpaakaan en ole koskaan jättänyt kes-
ken. Eroa: maratonilla olen juossut maaliin vaikka 
kuinka monta kertaa, mutta täystyöllisyyteen ei ole 
vielä päästy.

Molemmissa on ollut aika pitkä matka.
Joo, varsinaista maratoniahan tämä täystyöllisyyden 
edistäminen on.

Maratonissa on selkeä maali, mutta täystyöllisyys 
ei ole ihan selkeä tavoite.
Mutta se voidaan tietyllä tavalla määritellä. Kes-
keinen asia minusta on, että pitkäaikaistyöttömyys 
saadaan rajattua enintään vuoteen yhtäjaksoisesti 

ja sitäkin lyhemmäksi. Korostan sitä siksi, että aina 
vaan puhutaan prosentista, mutta se on ratkaise-
vaa. 

Tietysti myös se prosentti on tärkeä. Jos men-
nään 40 vuotta taaksepäin vuoteen 1974, niin silloin 
se oli siinä pari, kolme prosenttia, nykyisellä norja-
lais-sveitsiläisellä tasolla, ja 1990-luvun lamankin 
edellä lähestyttiin tätä. 

TYÖTTÖMYYTTÄ ON MONTA ERI LAJIA JA ENEMMÄN 
KUIN LUULLAANKAAN
Kuinka paljon meillä nyt ”oikeasti” on työttömiä? 
Sekään ei ole ihan yksiselitteinen asia. 
Työttömien työnhakijoiden määrä on ollut erittäin 
pitkään keskimäärin yli 300 000. Se oli välillä alem-
pana vuoteen 2008 asti, ja nyt se on taas noussut yli 
sen (1991–2014 se on keskimäärin 320 000). Tilas-
tokeskuksen luvut ovat pienemmät. On hyvä kat-
soa sitä vähän eri käsitteillä. Jos Tilastokeskuksen 
lukuun lisätään piilotyöttömät, niin ollaan lähellä 

Palkkatukien olennainen lisääminen 
ykkösasia työttömyyden 

alentamisessa
– neuvotteleva virkamies Pekka Tiaisen haastattelu

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEMin) neuvotteleva virkamies Pekka Tiainen tunnetaan työmarkkinoiden 
luvut hallitsevana huippuasiantuntijana. Huomioitaessa työttömyyden eri ulottuvuudet piirtyy Suomen 
työmarkkinoiden nykytilasta hätkähdyttävän synkkä kuva. Tiainen vaatii kuitenkin ottamaan huomioon 

työttömyyden vähentämisestä koituvat säästöt, jotka puoltavat totuttua paljon voimakkaampia toimenpiteitä. 
Finanssipoliittiseen elvytykseen tulee yhdistää rakenteellisen työttömyyden alentaminen. Usein ehdotetuista 
mutta yhtä työpaikka kohden yleensä kalliista infrainvestoinneista ei nykyään koidu yhtä suurta hyötyä kuin 

työllistämisestä palkkatuen avulla.

Haastattelu on tehty 6.8.2014 ja päivitetty 5.9.2014
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TILASTOKESKUKSEN TYÖVOIMATUTKIMUS HUOMIOI YHDEKSIKIN 
TUNNIKSI TYÖLLISTYNEET, MUTTA EI KAIKKIA 

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIÄ.

ja taidealojen työllisyys kasvaa pitkässä 
juoksussa, mutta nyt ei ole näköpiirissä 
niin paljon työpaikkoja, että kaikki sinne 
tulevat saisivat niitä töitä. Mutta vaikka 
kuinka tätä sanottaisiin, niin sillä ei ole 
mitään vaikutusta, koska ihmiset tekevät 
sitä mitä he haluavat tehdä. Ja tämä on 
vapaa yhteiskunta. 

Työttömien määrä ei vielä kerro työttö-
myyden kohtaannosta, so. siitä kuinka 
monta ihmistä työttömyys koskettaa 
esimerkiksi yhden vuoden aikana. 
Onko siitä olemassa mitään arviota?
Ihan tarkkakin luku selviää työttömien 
työnhakijoiden tilastosta. Vuonna 2013 
se oli 650 000 eri ihmistä. Vuonna 2009 
työttömyyden keskimääräinen kesto oli 
32 viikkoa ja viime vuonna 45 viikkoa. 
Työttömyyden painolasti ihmisten koh-
dalla on tullut pahemmaksi tämän pitkit-
tymisen myötä. Nyt ei niin paljon enää 
synny uutta työttömyyttä, mutta siitä 
työttömyydestä, joka syntyy, ei päästä 
eroon, ja sitä kautta se kasvaa. 

Viime vuonna peräti 650 000 
eri henkilöä oli työttömänä 

ainakin jonkin aikaa.

Vuoden aikana työttömänä olleiden 
määrää kasvattaa se, että edellisen vuo-
den aikana alkaneita työttömyysjaksoja 
päättyy tarkasteluvuoden aikana, ja tar-
kasteluvuoden aikana alkaneita työttö-
myysjaksoja päättyy vasta seuraavana 
vuonna tai myöhemmin, jolloin se luku 
on näinkin suuri. Perheen jäsenen työt-
tömyys vaikuttaa perheen tilanteeseen. 
Työttömyyden uhan kokevia on tämän 
lisäksi työpaikoilla, ja opiskelevilla on 
huoli, saako työtä. 

HUONOMMINKIN OLISI NYT VOINUT 
KÄYDÄ
Oheisen Okunin laki-kuvion1 mukaan 
työllisyys ei ole viime vuosina kehit-

työhallinnon lukuja. (Liite tämän haas-
tattelun lopussa kertoo työttömyyden 
mittaamisesta tarkemmin.)

TEMin ja Tilastokeskuksen luku-
jen ero tulee aika paljon pitkäaikaistyöt-
tömyyden noususta, koska työllistymisen 
vaikeus on passivoinut työnhakua ja työ-
voimatutkimuksen työttömäksi kirjaami-
sessa edellytetään aktiivista työnhakua 
viimeisen kuukauden aikana. Yksi, mitä 
olen seurannut, on laajan työttömyyden 
käsite, jossa työttömiin työnhakijoihin on 
lisätty työttömyyseläkeläiset, ryhmälo-
mautetut sekä lyhennetyllä työviikolla 
ja työvoimapoliittisilla toimenpiteillä 
olevat tai työvoiman ulkopuolelta työtä 
te-toimistoissa hakevat. Silloin ollaan 
runsaassa 450 000:ssa. 

Työttömiä työnhakijoita 
on yli 300 000 mutta laaja 
työttömyys noin 450 000.

Pitkäaikaistyöttömyys ei tule nä-
kyviin Tilastokeskuksen luvuissa. Siksi 
täytyy sanoa, että ne kaunistelevat työt-
tömyyslukuja. Ja vaikka on viikonkin työ-
tön työnhakija, niin tunninkin työ tekee 
työlliseksi, mikä on kyllä keinotekoinen 
tapa soveltaa tätä Kansainvälisen työjär-
jestön (ILOn) kriteeriä.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimusta 
puolustellaan usein sillä, että ne ovat 
kansainvälisesti vertailukelpoisia lu-
kuja.
Joo, mutta jos kaikkien maiden käytän-
nöt pantaisiin rinnakkain, niin siellä on 
hyvin erilaista soveltamista. Näkisin, että 
pitäisi näissä parissa kohdassa pyrkiä 
korjaamaan sitä lukua, koska sen pitää 
antaa informaatiota myös päätöksenteon 
tueksi. Jos olennainen asia peittyy, niin 
se ei ole oikein hyvä. Pikemminkin niin, 
että jos muuallakin on näitä heikkouksia, 
niin pyrittäisiin mieluummin antamaan 
reaalinen kuva asioista.

Nuorisotyöttömyysasteesta nähdään 
usein väärää informaatiota. Nuorten 
työttömien määrä suhteutetaan joko 
työvoimaan kuuluviin nuoriin tai nuor-
ten määrään kokonaisuutena.
Työttömyysasteen virallinen laskenta 
perustuu tietenkin työvoimaan kuulu-
viin (työllisten ja työttömien summaan), 
mutta juuri sen pulman takia, että suuri 
osa nuorista on opiskelemassa, käyte-
tään kansainvälisessä vertailussa usein 
prosenttilukua suhteessa väestöön. 50 
prosentin nuorisotyöttömyysluvut Etelä-
Euroopasta koskevat työvoimaa eivätkä 
koko väestöä.

Suomessa nuorten (15–24-vuotiaiden) 
työttömyysaste työvoimatutkimuksen 
perusteella on parikymmentä prosent-
tia, ja koko samanikäiseen väestöön 
suhteutettuna nuoria työttömiä on 
runsaat 10 prosenttia.
Nuorten työttömien työnhakijoiden luku 
on kesällä korkeampi, kun koulut ovat 
pysähdyksissä, mutta vuosikeskiarvona 
se menee 35 000:n paikkeille. Tilastokes-
kuksen luku on liki kaksinkertainen. Vie-
lä 1990-luvun laman aikaan nämä kaksi 
lukua olivat aika lähellä toisiaan, mutta 
nyt tähän on syntynyt iso ero. Opiskeli-
joiden kohdalla Tilastokeskuksen työt-
tömyyslukua nostaa se, että lukukauden 
aikana työttömäksi itsensä ilmoittavat 
lasketaan työttömiksi, työttömien työn-
hakijoiden luvussa ei.

Koulutetaanko Suomessa ihmisiä vää-
riin ammatteihin? Avoimia työpaik-
kojahan on nyt tullut lisää, sinänsä 
yllättäen, ja toisaalta työttömyys on 
nousussa.
Kyllä se on osittain kohtaanto-ongelma. 
Ennakoimalla on yritetty tätä edesauttaa, 
ja Suomessa tämä ennakointi on ollut 
kehittyneempää tai suorastaan erittäin 
kehittynyttä, kun vertaillaan eurooppa-
laisia maita. Mutta se ei yksin riitä, koska 
se riippuu myös politiikkatoimenpiteistä 
ja ihmisten käyttäytymisestä. Kulttuuri- 
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Kuvio 1. Okunin laki.

TYÖTÄ KAIPAAVIA TYÖTTÖMIÄ SEKÄ TUKITÖISSÄ TAI TYÖVOIMAN 
ULKOPUOLELLA OLEVIA ON PALJON ENEMMÄN KUIN TYÖTTÖMIÄ 

TYÖVOIMATUTKIMUKSEN MUKAAN.

tynyt niin huonosti kuin se on keski-
määrin muuttunut suhteessa bkt:n 
muutokseen. 1990-luvun lamassa kävi 
päinvastoin. Suomen bruttokansan-
tuote supistuu tänä vuonna kolmatta 
vuotta peräkkäin eli olemme juuttuneet 
lamaan, ja vain vähän tätä ennen, vuon-
na 2009 tapahtui historiallisen suuri 8,3 
prosentin pudotus. Työttömyysaste on 
kuitenkin noussut vain pari prosent-
tiyksikköä vuoden 2008 tasosta. Kulu-
van vuoden 2. neljänneksellä työttömiä 
oli yhtä paljon (264 000) kuin 5 vuotta 
sitten. Mikä selittää tämän?
Osittain tämä on harhaa. Tilastokeskuk-
sen luku ei todellakaan ole kasvanut niin 
paljon, mutta työttömien työnhakijoiden 
määrä on kasvanut 60 prosenttia. Ero 
kasvussa selittyy olennaisessa määrin 
pitkäaikaistyöttömyydestä. Tilastokes-
kuksen luokittelu karsii heidät työttömis-
tä, jos he eivät ole aktiivisesti hakeneet 
työtä viimeisten neljän viikon aikana. 

Tietysti siellä on muutakin. Esi-
merkiksi lomautusaalto, joka tuli vuonna 
2009, oli 90 000, mutta se ei tullut otos-
tutkimuksessa oikein näkyviin, koska se 

oli aika keskittynyttä, ja on tiettyjä lasku-
sääntöjä, joiden takia kaikkia ei lasketa 
työttömiksi. Työttömien työnhakijoiden 
luku on paljon herkempi mittari kuvaa-
maan työttömyysilmiötä kuin Tilastokes-
kuksen luku. 

Siellä on joukko muitakin asioita. 
Työnhakijoita esimerkiksi elokuussa 
2014 oli 568  000, kun työttömiä työn-
hakijoita oli 319 000. Jos jätetään tästä 
työnhakijoiden joukosta pois ne, jotka 
ovat töissä ja yleensä työmarkkinoilla 
ja hakevat töitä tai ovat tukityössä, niin 
sittenkin jää vielä 435 000, jota voidaan 
käyttää yhtenä laajan työttömyyden mit-
tarina. Eli siellä on iso määrä ihmisiä, jot-
ka hakevat töitä työvoiman ulkopuolelta 
tai muista syistä. 

Tässä on tärkeä esimerkki nuoret. 
Työttömyysluvut eivät sinällään peilaa 
nuorten työllisyystilanteen huonoutta, 
koska jatketaan opiskelua ja mentäisiin 
töihin, jos olisi töitä. Se näkyy siinä, että 
he ovat työnhakijoina, tai sitten on jouk-
ko nuoria, jotka eivät ole edes työnhaki-
joina erilaisten sosiaaliturva- ym. syiden 
vuoksi.

Syrjäytyneitä nuoria.
Niin, tai sitten he ajattelevat, etteivät he 
saa kuitenkaan töitä, tai eivät työkkärin 
kautta kun heillä on korkeakoulutusta, 
tai he katsovat etteivät he saa sieltä työt-
tömyysturvaakaan, tai he pelkäävät me-
nettävänsä opintotuen. Sen takia parempi 
mittari kuvaamaan nuorten työllisyysti-
lannetta on nuorten työllisyyden vaih-
telu kuin työttömyyden vaihtelu. Tosin 
tietenkin jos opiskellaan vaihtoehtona 
työttömyydelle, niin onhan se toki paljon 
parempi, mutta nuorten kohtalo on juuri 
se, että he ovat tämän päivän puskurityö-
voimaa niin kuin entisaikana olivat lento-
jätkät, eli heidän työllisyytensä vaihtelee 
suhdanteittain varsin jyrkästi. 

Kuvaamassani laajassa työttömyy-
dessä on myös lisäystä 132 000. Yksi mit-
tari, mitä seuraan, on tehdyt työtunnit. 
Tehtyjen työtuntien määrä aleni vuodes-
ta 2008 vuoteen 2013 6 prosenttia, mikä 
vastaa työllisyydessä 150  000 henkeä. 
Mutta se ei työttömyyslukuun peilaan-
nu monenkaan eri syyn takia suoraan. 
Työttömien työnhakijoiden määrässä on 
siis 125 000:n nousu, mikä vastaa viittä 
prosenttia työllisyydestä.  

Samaan aikaan myös työn tuottavuu-
den kasvu on heikentynyt. Osittain sen 
selittää Nokia-klusterin alasajo, koska 
siellä työn tuottavuus oli erittäin kor-
kea. Mutta selittääkö sitä myös se, että 
yritykset eivät ole vieläkään oikein 
täysimittaisesti irtisanoneet väkeä 
vaan harmstraavat? Tuotanto laskee 
tai kehittyy heikosti, mutta väkeä ei 
irtisanota samassa suhteessa kuin jos-
kus ennen.
Kyllä. Teollisuuden supistuminen meni 
kolmessa aallossa. Ensin lähti vähentä-
mään suoraan metsäteollisuus, mutta 
metalliteollisuus lomautti ja toisaalta 
piti työvoimaa enemmän kuin sen hetken 
tarve. Seuraavassa aallossa metalliteolli-
suus alkoi myös karsia, ja siinä rinnalla 
elektroniikkateollisuus, tai oikeastaan se 
on tehnyt sitä pitemmän aikaa. Ne eivät 
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TÄSTÄ ON TULOSSA SUOMEN PISIN RAUHANAJAN TAANTUMA 
150 VUOTEEN.

olleet peräkkäisiä aaltoja vaan osittain 
rinnakkaisia. Edelleenkin työvoimaa 
pidetään, koska kuitenkin tiedetään, 
että tulevaisuudessa osaavaa työvoimaa 
voidaan tarvita. Karsinta kohdistuu ni-
menomaan ikääntyvään päähän, joka 
synnyttää ikääntyvien pitkäaikaistyöt-
tömyysongelman.

Tuottavuuden heikko kasvu 
heijastaa osittain sitä, että 
on pidetty kiinni osaavasta 

työvoimasta vaikka 
tuotannon kehitys on ollut 

heikkoa.

Finanssikriisiv uosien jälkeen 
keskimääräinen työn tuottavuuden kas-
vu tehtyä työtuntia kohden on ollut 0,4 
prosenttia – aika vähän. On ollut vuosia, 
jolloin se on jopa laskenut juuri sen takia, 
että korkeimman tuottavuuden vientite-
ollisuuden kasvu on tökkinyt. 

TÄYSTYÖLLISYYDEN TAVOITTELU ON 
VENYMÄSSÄ 2020-LUVULLE
Millaisia skenaarioita työttömyydelle 
ja työllisyydelle avautuu tästä eteen-
päin? 
[Naurua.] Tähän on tietysti uskallettua 
vastata ottaen huomioon, mitä yllätyksiä 
on tapahtunut alaspäin. Taustoitan tätä 
sen verran, että tämä on pisin yhtäjak-
soinen rauhan ajan taantuma, mitä on 
ollut Suomessa puoleentoista vuosisa-
taan, kun otetaan vertailukohdaksi se, 
milloin saavutettiin edellisen huipun 
taso. Kun nyt tuotannossa ollaan kuusi 
prosenttia alle, niin hyvässä tilanteessa 
tuotanto on vuonna 2017 vuoden 2008 
tasossa, tai se lipsuu vähän pidemmälle, 
jolloin se on ainakin 9 vuotta. Historias-
ta tällainen vastaava 9 vuoden ajanjakso 
löytyy I maailmansodan ajalta: vuonna 
1922 päästiin vuoden 1913 tasolle. 

Jos tämän perusteella päätellään 
tulevaa, niin olen sanonut, että työlli-

syyden perusuramaisessa kehityksessä 
saatetaan olla vuoden 2020 aikoihin sil-
lä tasolla missä oltiin 2008. Nyt ollaan 
vuoden 2008 työllisyyden tasosta jäljessä 
90 000. Tarvittaisiin suunnilleen sen ver-
ran lisää työllisyyttä vuoden 2008 tasoon 
pääsemiseksi.

Muut pitkät lamat ovat olleet pi-
tuudeltaan 6 vuotta (1876–1882) ja 
1930-luvulla 5 vuotta. Toisessa maail-
mansodassa kesti 8 vuotta (1938–1946), 
kun edellinen huippu saavutettiin ja 
1990-luvun lamassa 7 vuotta. Pituudet 
ovat nämä, mutta monet muut ovat olleet 
kyllä syvempiä.  

Samalla myös työvoiman tarjonnan 
on ennakoitu ikääntymisen myötä 
lähtevän supistumaan. Miten sen sit-
ten käy?
Jos rakenteellinen kohtaanto ei toimi, 
niin siinä tulee näitä ongelmia. Jos tämän 
peilaa seuraavan hallituksen tavoitteisiin 
2019 mennessä, mistä tietysti pitää jo nyt 
keskustella, niin kyllä 100 000 työpaikan 
tavoittelu on perusteltua ja on suunnat-
tava toimenpiteitä sen mukaan. Mutta se 
ei voi olla lupaus. 

Eikös se ollut tämän nykyisenkin halli-
tuksen tavoitteena?
Itse asiassa se on ollut hyvin usean halli-
tuksen tavoitteena. [Naurua.]

Mutta se on hienolta kuulostava luku.
Niin se on. Täystyöllisyys ei tietenkään 
ole tämän vuosikymmenen aikana ko-
vinkaan todennäköistä, vaikka asiat me-
nisivät kuinka hyvin. Mutta sen jälkeen 
kyllä, jos päästään irti tästä pitkäaikaises-
ta taantumasta. Taloudessa on kasvupo-
tentiaalia aivan hirveästi tällä hetkellä. 
Jos tuottavuus ponkaisee, niin sitten ei 
työllisyys suoraan parane, vaan bkt:n 
nousu tulee tuottavuudesta. 

Jos Suomessa on vähän reilu puoli 
prosenttiyksikköä työn tuottavuuden 
nousun ylittävä talouskasvu, niin pääs-
tään 90  000:een vuosikymmenen tait-

teessa. Se tarkoittaa, että kahden pro-
sentin talouskasvulla - lasketaan niin, 
että tämä vuosi on vielä nolla – ja työn 
tuottavuuden kasvun ollessa puolitointa 
prosenttia päästään siihen. Jos talouskas-
vu on keskimäärin 2,5 prosenttia ja työn 
tuottavuuden kasvu 2 prosenttia, niin sil-
loinkin päästään siihen. Mutta jos tähän 
alkuun tulee suurempi tuottavuusbuumi 
ja sitten tulee rakenteellinen kohtaanto-
ongelma, eikä vielä 2015:kään päästä 
vauhtiin, niin se tietysti hankaloittaa. 
Kuitenkin minusta se on se keskustelu, 
mikä tässä pitää käydä, jotta löydetään 
oikea haarukka.

ONKO TYÖLLISYYDEN HOITO OLLUT 
TEHOTONTA?
Ekonomistit tarkoittavat täystyölli-
syydellä usein kiihtymätöntä inflaatio-
vauhtia vastaavaa työttömyysastetta, 
NAIRUa2. T&Y:n numerossa 1/2006 il-
mestyi arvostetun englantilaisen työ-
markkinatutkijan Stephen Nickellin 
artikkeli, jossa hän estimoi Suomen 
silloiseksi NAIRUksi 7,4 prosenttia. 
Kuinka ollakaan, heti seuraavana vuon-
na päästiin alle tuon luvun ja meillä oli 
pitkästä aikaa huomattavat palkanko-
rotukset. Näytti siltä, että se oli raja, 
jonka alle mentäessä palkkainflaatio 
lähti kiihtymään. Mielenkiintoista on 
myös se, että Nickell väitti ainoan te-
kijän, joka oli vaikuttanut 1990-luvun 
laman jälkeen NAIRUn vajaan prosent-
tiyksikön alenemiseen, olleen verotuk-
sen keventäminen. Tosin kannattaa 
muistaa, että jollei erilaisia työllisyys-
poliittisia toimenpiteitä olisi tehty, niin 
tämä luku olisi saattanut olla suurempi, 
mutta 1990-luvun puolivälistä sitä oli 
onnistuttu alentamaan ainoastaan ve-
rotusta keventämällä. Se oli aika tyly 
tuomio työllisyyspolitiikalle. Oletko 
sitä mieltä, että se on ollut silkkaa nä-
pertelyä? 
Tämä on erittäin monitahoinen kysy-
mys ja vaatisi läpikäymistä aika monelta 
kantilta. Yksi seikka on, että jos prog-
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”TÄMÄN HETKEN TILANTEESSA YHDISTYY KEYNESILÄINEN ALIKYSYNTÄ 
JA RAKENTEELLINEN VASTAAMATTOMUUS.”

ressiivista verotusta olisi lievennetty 
vähemmän eikä varallisuusveroa olisi 
poistettu ja ne rahat olisi käytetty palk-
katukeen pitkäaikaistyöttömille, niin me 
olisimme saaneet aikaiseksi suuremman 
hyödyn. Eli on totta, että verotuksella on 
näitä vaikutuksia niin kuin Nickell esti-
moi, mutta oliko se paras tapa käyttää 
niitä rahoja? 

Onko sitten työllisyyden parantami-
seen tähtäävä politiikka ollut tehoton-
ta?
En ole sitä mieltä, että työllisyyden hoi-
to olisi lähtökohtaisesti tehotonta, eikä 
käsitykseni mukaan Nickellkään ole sitä 
mieltä. Perinteisessä keynesiläisessä 
alityöllisyystulkinnassa ajatellaan, että 
kysyntä ratkaisee. On joko liian vähän ky-
syntää tai inflatorista kysyntää. Julkisia 
toimenpiteitä sitten lisätään tai vähenne-
tään sen mukaan. Minusta tämän hetken 
tilanteessa yhdistyy keynesiläinen aliky-
syntä ja rakenteellinen vastaamattomuus. 
Se on kahden asian tulema, ja sen takia 
pelkällä makrokysyntäpolitiikalla tätä 
asiaa ei voida ratkaista, ellei yhtäaikaises-
ti puututa kysymykseen elinkeinoraken-
teen muutoksesta, joka on samaa luokkaa 
kuin silloin kun maaseutuelinkeinoista 
siirryttiin teollisuuteen ja palveluihin, ja 
nyt sitten valmistavasta teollisuudesta ja 
edelleenkin osin maaseutuelinkeinoista 
tietoaloille ja yhteiskunnallisiin palve-
luihin. 

Tämänkään asian ratkaiseminen 
ei yksin riitä, vaikka se on totta kai 
välttämätöntä ja tarpeellista. Mennään 
harhaan, jos vain satsataan tähän, jos 
ei samaan aikaan satsata rakenteellisen 
muutoksen toiseen puoleen eli siihen, 
että myös hukataan työvoimaa rakenteel-
liseen työttömyyteen. Se on oikeastaan 
TEMin dilemma, koska tässä finanssi-
politiikan elvyttävä vai säästävä linja-
keskustelussa väännetään perinteisesti 
työhallinnon ja budjetinvartijoiden vä-
lillä ja käydään läpi kustannus-hyöty-
kysymyksiä eli ovatko työhallinnon toi-

menpiteet pelkkiä kustannuksia vai onko 
niistä jotain hyötyäkin. 

Mutta TEMin sisällä käydään vääntö 
siitä, ollaanko tässä luovan tuhon ase-
telmassa pelkästään luovuuden mietti-
misen puolella vai pitäisikö myös hoitaa 
työpaikkansa menettäjien asia. Valitet-
tavasti TEMin historiassa jälkimmäinen 
puoli on jäänyt liian heikoille. Siihen on 
yhdistynyt vielä se, että silloin kun tuli 
finanssikriisilama, niin kysyntää elvy-
tettiin keynesiläisittäin mutta ei otettu 
huomioon pitkittyvää taantumaa tai 
kaksoistaantumaa. Silloinkaan ei pantu 
paukkuja tähän asiaan. 

Tämä liittyy Nickellin tehotto-
muusasiaan. Työllisyyspolitiikka en-
tisinä aikoina oli työllisyystöitä, joil-
la itse asiassa rakennettiin Suomen 
liikenneinfrastruktuuri. Aivan ratkai-
seva muutos tuli 1960-luvun taitteessa, 
jolloin perusteltiin, että aletaan maksaa 
työttömyyskorvauksia edellyttämättä 
edeltävää työntekoa. Se oli silloin läh-
tökohtaisesti liikkuvuusavustusta, kos-
ka ajateltiin, että jos ihmisillä on vähän 
rahaa, niin he voivat lähteä maaseudul-
ta hakemaan töitä teollisuudesta. Siitä 
ei suoraan seurannut se, että valtio olisi 
vetäytynyt työllistämisvastuusta, vaan 
valtio harrasti edelleenkin työllistämis-
vastuuta, mutta avattiin pää sille, että 
saa rahaa työnhakuun ilman edeltävää 
työntekoa. 

1960-luvulla alettiin maksaa 
työttömyyskorvauksia 

ilman edeltävää 
työntekoa – vähitellen 

valtio alkoi vetäytyä 
työllistämisvastuusta.

Sitten ns. uusliberalismin kaudella tä-
män asian sisältö on muuttunut niin, että 
valtio on vetäytynyt työllistämisvastuus-
ta. Eli maksetaankin vain rahaa, mutta ei 
oteta vastuuta työllisyydestä.

PALKKATUKI ON HALVEMPI JA TEHOK-
KAAMPI PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN 
KATKAISUKEINO KUIN INFRAINVES-
TOINNIT
Eli työllistämiseen ei käytetä rahaa. 
Panostukset ovat vähentyneet.
Panostukset ovat vähentyneet monella 
tapaa. Liikenneinfrainvestoinnit ovat 
tulleet kalliimmiksi, eli työpaikan hinta 
on erittäin korkea koneistumisen myötä, 
ja totta kai kun se infra on myös raken-
nettu, niin ei ole sellaista tarvetta. Sen 
takia 1970-luvun laman aikana työpoli-
tiikan kulmakiviksi tulivat palkkatuet 
- erilaisissa muodoissa työllistämistuet 
- ja sitten työnvälitys ja työvoimakou-
lutus. 

Vuoden 1988 työllisyyslaissa, joka 
saatiin aikaan 15 vuoden väännön jäl-
keen kun oli tullut perustuslakiin se 
hallitusmuodon pykälä, että kansalaisten 
työvoima on valtiovallan erikoisessa suo-
jeluksessa, saatiin rajattu valtion velvoi-
te lakiin pitkäaikaistyöttömien, kahden 
vuoden aikana vuoden työttöminä ollei-
den ja alle 20-vuotiaiden työllistämisestä 
ja muista toimenpiteistä. Sitä jatkettiin 
1990-luvun laman aikaan, mutta siitä on 
vähitellen vetäydytty.

Viime vuosina aktiivista 
työvoimapolitiikkaa on 

ajettu alas, vaikka sitä olisi 
pitänyt lisätä.

Vuoden 1988 työllisyyslain tuella saatiin 
pitkäaikaistyöttömyys lähes nollattua, 
joka oli Euroopan ennätys.  Mutta vuo-
desta 1998 alkaen alettiin vetää alaspäin 
toimenpiteitä, perusteluna valtion velka 
ja yleinen työttömyyden lasku. Siitä alka-
en 15 vuotta on vähennetty tästä asiasta. 
Aika ajoin on ollut pientä korjausta, sit-
ten taas sukellusta. 1990-luvun lamassa 
kuitenkin kokonaisuutena kysyntää lei-
kattiin, vaikka aktiivista työvoimapoli-
tiikkaa lisättiin. 
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Finanssikriisilamassa kysyn-
nällä pelastettiin, mutta aktiivista 
työvoimapolitiikkaa ajettiin alas. Eli on 
siirrytty tässä ajatteluparadigmassa toi-
seen. Minusta se on ydinongelma. Silloin 
vastaus Nickellin tehottomuuteen on se, 
että tehottomuuden – minkä minä alle-
kirjoitan, että on paljon tehottomuutta, 
vaikka on saatu tuloksiakin – syy ei ole 
toimenpiteet sinänsä vaan että niitä 
on liian vähän. Sitä liberalistista argu-
menttia ei voi käyttää, että pitäisi tehdä 
vielä vähemmän, vaan pitää käyttää ar-
gumenttia, että on liian vähän ja pitää 
tehdä enemmän.

Siis ”tempputyöllistäminen” on väärä 
argumentti.
Se on väärä argumentti, ja se vei pie-
leen. Ajatellaan finanssikriisilamaa. Jos 
työllisyys olisi laskenut yhtä paljon kuin 
tuotanto romahti, niin se olisi vähentynyt 
200 000:lla, mutta se väheni 100 000:lla. 
Siinä tehtiin aivan oikeita toimenpiteitä 
(ks. Tiainen 2008). Äsken sanoin, että 
TEMissä käytiin sisäinen vääntö, mutta 
tässä kohtaa voi vähän kehaistakin TE-
Miä, että aloite tästä lähti oikeasti TE-
Mistä eikä VM:stä. Työllistämistukia vä-
hennettiin, kun olisi pitänyt lisätä. Sitten 
niitä hiukan lisättiin.

Jouko Kajanojan, Merja Kauha-
sen ja minun (2010) artikkelissa (ks. 
myös Lehmus ym. 2011) perusteltiin 
lisäämistä, mutta oikeasti tämän hal-
lituskauden alussa vähennettiin niin, 
että 2012 oli rahoja reaalisesti käytössä 
30 prosenttia vähemmän. Palkkatuki-
työllistäminen meni alimmalle tasol-
leen. Jos me olisimme samalla tavalla 
kuin 1990-luvun laman aikana lisänneet 
toimenpiteitä 40  000:lla, niin pitkäai-
kaistyöttömyys olisi tällä hetkellä lähes 
voitettu. 

”Tempputyöllistämiseen” liit-
tyy vaikuttavuusarviointi. Jos vaikutta-
vuutta mitataan vain sillä, siirrytäänkö 
toimenpiteen piiristä avoimille markki-
noille, niin se on oikea ja tärkeä asia mi-
tata sekin, mutta täysin riittämätön tapa, 
ja sen perusteella tehdään vääriä politiik-
kajohtopäätöksiä. Jos yleinen tilanne on 
jollakin paikkakunnalla tai koko maassa 
sellainen, että avoimilla markkinoilla ei 
ole töitä, niin silloinhan aktiivinen työ-

voimapolitiikka on määritelmällisesti te-
hotonta, vaikka he ovat kuitenkin näiden 
toimenpiteiden piirissä koko ajan, ja sillä 
ylläpidetään heidän työmarkkinakelpoi-
suuttaan. 

Olennaista on työttömyyden katkai-
su. Yhteiskunta ei voi antaa lupausta, että 
se työllistää heti työttömyyden alkaessa, 
eikä lupausta, että työsuhde on pysyvä, 
vaan se voi antaa lupauksen, että työt-
tömyys katkaistaan jossakin kohtaa ja 
sitten se työsuhde on määräaikainen.

Palkkatuen ja suoran 
työllistämisen 

nettokustannukset 
yhteiskunnalle jäävät jonnekin 

25–40 prosenttiin, kun 
työttömyysturvaa ei makseta ja 

tulee verotuloja.

Kun palkka tulee työttömyysturvan ti-
lalle ja veroja maksetaan enemmän, niin 
todellinen suora hyöty työllistymisestä 
on 60 prosenttia tai kolme neljännestä 
palkkauskustannuksista vaikka yhteis-
kunta suoraan palkkaisi, eli yhteiskun-
nalle jää kustannusta neljännes tai 40 
prosenttia riippuen vähän tilanteesta 
ja tapauksesta (vrt. Tiainen 2000). Se 
on oikeasti erittäin halpaa eikä lisää yh-
teiskunnan nettovelkaa. Se korostaa sitä, 
että jos velkarajoite on olemassa yleisel-
le kysynnän elvyttämiselle, niin se vielä 
erityisesti korostaa kohdistettua elvyt-
tämistä.

Syy, miksi näin ei tehdä, on markkina-
liberalistinen ajatusmaailma. Se on pääs-
syt meillä liikaa vallalle, ja se on kohta, 
missä täytyisi tehdä tavallaan pesänsel-
vitys, jotta ajattelutapa muuttuu. 

Palkkatukien käytöllä turvataan 
se, että voidaan maksaa työehtojen mu-
kainen palkka työstä, jossa työn tuotta-
vuus työllistäjän näkökulmasta on matala 
syystä tai toisesta. Silloin se sopii hyvin 
meidän työmarkkinajärjestelmäämme, 
eikä tarvitse lähteä romuttamaan mini-
miehtoja. 

Tämä on tärkeää myös eläkeasian 
kannalta, joka nyt tulee tapetille, kun 
ikääntyvien työllisyysaste on noussut 
voimakkaasti. On siirrytty niin, että van-

hempina tullaan töihin ja vanhemmiksi 
jatketaan. Jos pystyttäisiin hoitamaan 
työelämään työmarkkinatukityöttömät 
ja alle 60-vuotiaat ansiopäivärahatyöttö-
mät, se on runsaat 70 000 työllisyydessä, 
kolme prosenttiyksikköä. Se on enem-
män kuin eläkeikärajan yhden vuoden 
nosto. Eli jos teemme sellaisen eläkepa-
ketin, että eläkeikärajaa nostetaan, niin 
tulee lisää työttömyyttä ikääntyvään 
päähän ja sen lisäksi synnytetään vai-
keus niiden kohdalla, joiden työ on niin 
raskasta, että heillä se ei toimi. Mikään 
eläkeikärajan nostaminen ei voi toimia, 
ellei näihin kahteen asiaan löydetä vas-
tausta.

Markkinaliberalistinen 
ajatusmaailma estää 

tehokkaan työllisyyspolitiikan 
harjoittamisen.

TYÖVOIMAN TARJONNAN LISÄÄMINEN 
ILMAN VASTAAVAA KYSYNTÄÄ EI TEHOA
Eläkeiän nostaminen on yksi hyvin kes-
keinen osa työvoiman tarjonnan lisää-
miseen tähtäävää politiikkaa. Haluatko 
kommentoida sitä vielä laajemmin?
Sanoisin tähän näin konkreettisesti, että 
hyvin julma on sellainen ajattelutapa, 
jossa työttömyyden pitkittyminen olisi 
työttömistä johtuvaa, josta seuraa johto-
päätös, että heiltä vähennetään etuuksia, 
jotta he hakeutuisivat työhön. Syy ei ole 
näissä työttömissä lähtökohtaisesti, että 
he eivät halua työhön, vaan se johtuu 
siitä, että juuri heitä varten töitä ei ole, 
jolloin väärästä tarjontaoppidiagnoosis-
ta seuraa väärä, julma lopputulema, vie-
lä pahempi syrjäytyminen. Päinvastoin 
heihin pitää kohdistaa erityisiä toimen-
piteitä, jotka ovat työllistämistä tai eräi-
den kohdalla Taipaleen mallin tyyppisiä 
sosiaalisia ratkaisuja. Sanon tämän asian 
näinkin konkreettisesti, koska ajatteluta-
pa, että se johtuisi työttömistä itsestään, 
pitäisi voida juurineen kitkeä pois mei-
dän yhteiskuntapoliittisesta keskuste-
lustamme. 

Jos vielä konkreettisesti puhutaan, 
mikä on se taka-ajatus, jota häveliääs-
ti usein ei mainita, niin tarkoitushan 
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on painostaa työttömät tai työvoiman 
ulkopuolellakin olevat hyväksymään 
työehtojen heikennyksiä ja/tai perus-
tamaan oma yritys, jos ei hädässä muu-
ta ole.
Tietysti niiden kohdalla, joita koskee 
pitkittyvä työttömyys, nämä useinkaan 
eivät ole edes mitään reaalisia vaihtoeh-
toja. Ongelmat ovat ihan toisentyyppisiä. 
Sen takia myös hallituksen rakenneoh-
jelmassa oleva ensimmäinen kohta, että 
työn osoituksia lisäämällä ratkaistaisiin 
tämä ongelma, perustuu väärään diag-
noosiin. Totta kai on hyvästä lisätä työn 
osoituksia, mutta työvoimapalvelu ei ole 
mitään poliisitoimintaa, jossa työn osoi-
tusten tarkoitus olisi karsia työttömien 
työnhakijoiden joukosta pois ne ihmiset, 
jotka eivät oikeasti pääse niihin töihin, 
joita heille edes tarjotaan. Se, että tällai-
nen työn osoitusasia tulee päällimmäi-
seksi, on seurausta tästä tarjontaopista.

Ydinjohtopäätös on se, että tar-
vitaan makroelvyttämistä erilaisissa 
muodoissa, mutta se ei yksistään riitä, 
vaan tarvitaan erityistoimenpiteitä, 
joissa keskeinen asia on vaikeasti työl-
listyvien työllistämisen lisääminen ja 
keskeisenä välineenä palkkatuen käytön 
lisääminen. 

Palkkatuki on parempi 
kuin perustulo, ja se 

on sopusoinnussa 
minimityöehtojen kanssa.

Perustulo siinä muodossa, että mak-
setaan rahaa ja sitten on valinta, hakeu-
dutaanko töihin, ei vastaa tähän kysy-
mykseen, koska jos töitä olisi mielin 
määrin olemassa, se toimisi, mutta jos 
töitä ei ole, niin se ei ratkaise. Ongelma 
kulminoituu näihin ryhmiin kohdistuvan 
työn kysynnän vähäisyyteen johtuen ylei-
sestä työllisyystilanteesta sekä näiden ih-
misten erityisasemasta. Sen takia avain-
kysymys on työpaikkojen puuttuminen 
yleisesti ja niiden puuttuminen näiden 
erityisryhmien kohdalla. 

Kun ammattiyhdistysväki miettii 
tätä asiaa, niin se, että näytetään vihreää 
valoa palkkatukien merkittävälle lisää-
miselle tässä kohtaa, ei vääristä kilpai-
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lua, koska kaikki työnantajat voivat saada 
palkkatuen.  Se istuu hyvin siihen, että 
suojellaan minimityöehtoja, eli tämä on 
myös hyvä tapa ammattiyhdistysväelle 
näyttää solidaarisuutta työttömiä koh-
taan – ja toimiva tapa myös taloudelli-
sesti.

Uhkaako Suomea sellainen pula työvoi-
man tarjonnasta, että politiikalla pitäisi 
pyrkiä lisäämään sitä?
Työikäinen väestö lukuun ottamatta 
yli 65-vuotiaita vähenee vuodesta 2010 
runsaan kahden vuosikymmenen ajan, 
mutta ydinongelma on työpaikkojen 
riittämättömyys. Erityisesti pitkittyneen 
kaksoistaantuman seurauksena tilanne 
on aivan erityisen toinen kuin ennen 
sitä. Useiden vuosien ajan työn kysyntä 
on niin alhaalla verrattuna tarjontaan ja 
käytettävissä oleviin työvoimavaroihin, 
että minkäänlaista määrällistä työvoi-
mapulaa koko maan mittakaavassa ei 
ole tällä vuosikymmenellä eikä pitkään 
2020-luvullakaan. 

Siksi huomio tulee keskittää työn 
kysynnän lisäämiseen ja sen rinnalle sii-
hen, että kysyntä ja tarjonta kohtaavat. 
Kohtaaminen on erittäin tärkeä, ettei ole 
työttömyyttä toisaalla ja työvoiman saa-
tavuusongelmia toisaalla. Sen ratkaisemi-
nen on myös tärkeää työllisyyden lisää-
misessä, mutta ei ratkaise työpaikkojen 
riittämättömyydestä johtuvaa mittavaa 
alityöllisyysongelmaa. Hokema, että tar-
jonta luo oman kysyntänsä, vie yksipuoli-
suudessaan pahoin harhaan. Oikeampaa 
on lähivuosien osalta sanoa, että kysyntä 
luo oman tarjontansa, kun sitä tuetaan 
kysynnän ja tarjonnan vastaavuutta tu-
kevilla toimilla.

Ongelma ei ole työvoimapula 
vaan työpaikkojen puute: 

tarvitaan sekä elvytystä että 
työvoimapoliittisia toimia, 

erityisesti palkkatukia.

MITEN TYÖLLISYYTTÄ VOIDAAN PARAN-
TAA?
Mitä mahdollisuuksia työpaikkojen 
synnyttämiseen tai työvoiman kysyn-
nän lisäämiseen olisi Suomen oloissa?
Yleistilanne on tietysti oma lukunsa. 
Kaikki tiedämme sen ja vastauksena 
Nickellillekin, että hänen olisi kannat-
tanut mainita tuloverotuksen ohella 
devalvaatio, mikä huomattavasti auttoi 
1990-luvulla mutta mitä nyt ei ole. Meillä 
on tällainen vientijohteinen, yhteiskun-
nan tukema malli, jossa on tuloveroke-
vennyksillä ostettu kustannus- ja hinta-
kilpailukykyä tukevia palkkaratkaisuja. 
Tiettyyn rajaan asti se on perusteltua, 
mutta riittämätöntä, kun ottaa huomioon 
kaikki rakennemuutokset ym. kysymyk-
set ja vahvan euron ongelman. Lisähan-
kaluutena on Ukrainan kriisi, jota tähän 
ei todellakaan olisi enää tarvittu.

Vaikeus on riittämätön investoimi-
nen Suomeen. Suomen funktionaalinen 
tulonjako muuttui 1990-luvun laman 
yhteydessä siten, että työtuloja on kan-
santulokakusta vähemmän. Erotus ja 
käytännössä vientiylijäämä pitkän aikaa 
on investoitu maailmalle, ja siellä ovat ne 
yli 400 000 työpaikkaa. 

Entisessä maailmassa Suomi in-
vestoi maailmalta otetulla velalla ja hoi-
ti kustannuskriisit devalvaatioilla. Nyt 
on vahva valuutta, ja Suomi on sijoittaja 
maailmalla. Yhteiskunnan vastuuta ni-
menomaan työllistämisestä on vähennet-
ty samaan aikaan kun tehdään leikkaavaa 
finanssipolitiikkaa.

Mutta täytyy erityisesti pitää huol-
ta myös, että vaikka on työttömyyttä ja 
vaikkei olisikaan täystyöllisyyttä näillä 
kriteereillä, niin ei olisi kuitenkaan pit-
käaikaistyöttömyyttä. Se on muutaman 
yksinkertaisen asian lopputulema: kasvu, 
tuottavuus, työvoiman tarjonta ja työaika, 
jotka kaikki vaikuttavat toisiinsa. Jos 
meillä on alhainen työn kysyntä, niin se 
tarkoittaa tinkimistä tuottavuudessa, ly-
hempiä työaikoja ja tinkimistä tarjonnan 
lisäämisessä, eikä päinvastoin.

Tuottavuudesta tinkiminen ei 
tarkoita suinkaan sitä, että tingittäisiin 
teknologisesta edistyksestä, vaan se tar-
koittaa sen hyväksymistä, että suurempi 
osa väestöä on töissä, vaikka heidän tuot-
tavuutensa ei olisikaan niin hirmuisen 
korkea. Toisekseen tinkiminen tarjon-
nassa ei tarkoita sitä, että ihmisiä heiva-
taan eläkkeelle, vaan sitä, että jos töitä 
on sillä kertaa liian vähän, niin pidetään 
koulutusta vaihtoehtona. 

Kolmanneksi työajassa tinki-
minen ei tarkoita nykypäivänä pysyviä 
työajan lyhentämisiä, vaan sitä, että työ-
aika hengittää suhdanteen mukaan. Ko-
koaikalomautusten sijasta mieluummin 
käytetään määräaikaisia lyhennyksiä – 
saksalaisittain ”Kurzarbeitia” – ja välte-
tään irtisanomisia. Siitä ei ole kyse, että 
maksetaan pientä etuutta ja lyhentämällä 
työaikaa vältetään, ettei palkka työllis-
tyessä nouse. Määräaikainen palkkatu-
ki pitkäaikaistyöttömille on juuri keino 
välttää tämä ja kasvattaa käteen jäävää 
tuloa työllistyessä. 

Sitten myös osa-aikatyön mahdolli-
suuksia laajennetaan nuorille ja ikäänty-
ville silloin kun se on oma valinta. Myös 
koska työllisyys vaihtelee, niin pitää luo-
da järjestelmät, että vaihteluita katetaan, 
ja pitää karsia kaikkia nollasopimuksia, 
pätkätöitä ja osa-aikaisuuksia silloin, 
kun ne ovat ilmentymiä työn puutteesta. 
Mutta silloin kun ne ovat tapoja sovittaa 
työntekijän elämäntilanne ja yrityksen 
tarve, niin ne ovat positiivisia. Silloin 
siirrytään enemmän hollantilaiseen maa-
ilmaan siinä suhteessa, että työllisyysaste 
pyörii 75–80 prosentissa, mutta kaikki te-
kevät pikkaisen vähemmän. Silloin myös 
kustannus työttömyydestä on aika pitkäl-
ti häivytetty. 

Suomea pidetään yleisesti pohjois-
maisen hyvinvointivaltion ”kevyt-
versiona”, mikä näkyy mm. siinä, että 
suhteellisesti ottaen meillä on muita 
vähemmän työntekijöitä julkisella 
sektorilla - esimerkiksi Ruotsiin verrat-

UUSI KÄRKIHANKE: 300 PÄIVÄÄ TYÖMARKKINATUELLA OLEVIEN 
TYÖLLISTÄMINEN KUNTIEN KAUTTA TAI NIIDEN KANSSA YHTEISTYÖSSÄ.
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tuna 200 000 vähemmän. Voitaisiinko 
asialle tehdä jotain? Viime aikoina on 
pikkaisen väläytelty, olisiko mahdol-
lista palauttaa kuntien työllistämis-
velvoitteen tapainen systeemi, jota 
kokeiltiin 1980-luvulla.
Kysynnän edistäminen työllistämällä on 
tässä tärkeää. Tuore asia on, että keväällä 
2013 kehysriihen edellä minulle tuli las-
kettavaksi 300 päivää työmarkkinatuella 
olevien työllistäminen kuntien kautta tai 
niiden kanssa yhteistyössä. Rakensin sii-
hen sellaisen ajatuksen, että kun meillä 
maksetaan nyt 1,4 miljardia työmarkki-
natukia STM:n kautta ja 700 miljoonaa 
toimeentulotukia eli yhteensä pari mil-
jardia – kaikki ei ole ihan työttömyydes-
tä johtuvaa – ja ansiopäivärahat siihen 
päälle, ja meillä on koko ajan ollut ongel-
ma näistä palkkatukityöllistämisrahoista, 
niin lisätään niitä ja maksetaan kunnil-
le, jotka voivat käyttää niitä kunnissa tai 
tukea yhteistyössä työkkärin kanssa kol-
matta sektoria tai yritystoimintaa. Silloin 
säästö syntyy työmarkkinatukeen, kun se 
maksetaan palkkatukena. Jos saamme 
työllisyyttä edistettyä, tulee vielä 150 
miljoonaa säästöä työttömyyden kus-
tannuksiin. 

Ongelma muodostui siitä, että kun-
nat säikkyivät lisävastuuta ottaen huo-
mioon muut säästötoimenpiteet, jotka 
kuntiin on kohdistettu. Mutta se ei ollut 
ajatus, vaan se on kunnille kompensoi-
tua. Ratkaisun ajattelin saatavan siitä, 
ettei lasketa säästöä 150 miljoonaa euroa 
heti vaan vasta sitten kun se hyöty tulee. 
Idea on, että saadaan paikallistasolle li-
sää välineitä pitkäaikaistyöttömyyden 
katkaisuun. 

Kaikenlaisten vaiheiden jälkeen 
tämä on nousemassa nykyisen hallituk-
sen ykköshankkeeksi. Suurin vaara siinä 
on ollut, että se yritetään jälleen kerran 
tehdä kehysbudjetointiajattelun puitteis-
sa minimoimalla rahasummaa, jolloin se 
torsotetaan, kuten aikanaan torsotettiin 
mm. kuntouttavaa työllistämistukea. Sil-
loin ei jälleen kerran lasketa riittävästi 

PITÄÄ MYÖS OLLA VALMIUTTA TINKIÄ TUOTTAVUUDESTA TYÖLLISTÄ 
KOHDEN, TYÖAJOISTA JA TYÖVOIMAN TARJONNASTA.

hyötyä tai todellista nettokustannusta. 
Elokuun 2014 budjettiriihessä tämä so-
vittiin tulevaksi voimaan siten, että valtio 
kirjaa säästön heti menokehyksiin, mut-
ta sitä kompensoidaan siten, että kunnat 
voivat laskuttaa osan työmarkkinatuista 
valtiolta, lisävaroin, ja kunnille tulee 75 
miljoonaa euroa lisää yhteisöverotuo-
toista. Kun kunnat työllistävät, kannus-
timena säästöä tulee niiden osuudesta 
työmarkkinatukiin. 

Työllistämistoimien 
bruttokustannusten ohella 

pitää laskea myös niiden 
hyödyt.

Sen voi sanoa johtopäätöksenä kai-
ken kaikkiaan finanssipolitiikasta, että 
perustavanlaatuinen virhe on se, että 
lasketaan bruttokustannuksia, muttei 
hyötyä. Sillä tavalla liioitellaan erilaisia 
kustannuksia, ja kuitenkin pitäisi ajatel-
la nämäkin asiat enemmän investointi-
na inhimilliseen pääomaan. Se maksaa 
itsensä heti osittain, mutta pitkän ajan 
hyödyt ovat suuret. Jos kansantalouden 
työpanosta saadaan lisättyä sitä kautta, 
että nostetaan ihmisiä työelämään, se on 
myös kysynnän lisäämisen kautta vastaus 
tarjontakysymykseen ja samalla myös 
kestävyysvajekysymykseen. Oikeasti 
tämäntyyppisiä täsmäkohdennettuja 
toimenpiteitä pitäisi tehdä paljon roh-
keammin, muitakin. 

Thomas Piketty-keskusteluun 
liittyen korostaisin, että keskeinen asia 
tuloerojen kaventamisessa on vaikeasti 
työllistyvien ja työttömien joukon saami-
nen sorvin ääreen. 

Erityiskysymys, joka täytyisi nos-
taa mutta joka lakaistaan maton alle 
jatkuvasti, on se, että meillä on nytkin 
ulosottojen määrä kasvanut vuoden ai-
kana miljardilla. Niitä on viisi miljardia, 
josta peritään vuodessa miljardi. Ne ovat 
90-prosenttisesti yksityisten ihmisten, 

joista suurena joukkona on juuri nämä 
pienituloiset työttömät…

R atk aiseva kysymys on tässä 
kohtaa nostaa kissa pöydälle eli myös 
velkojan vastuu. Ongelma työllisyyden 
kannalta on se, että jos työllistyy ja siitä 
progressiivinen verotus ja ulosottaja pu-
raisevat, se on negatiivinen kannuste. Sii-
hen liittyy myös konkurssilainsäädäntö 
konkurssien ja sitä kautta työttömyyden 
vähentämiseksi. •
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Työttömyysluvut perustuvat kahteen läh-
teeseen, työnvälityksen (TEMin) rekiste-
röimiin työttömiin työnhakijoihin ja Ti-
lastokeskuksen työvoimatutkimukseen, 
jonka otokseen haastatellaan 12 000 hen-
kilöä. Jälkimmäisestä saadaan myös työl-
liset ja muita tietoja työvoimasta. Eroista 
suuri osa johtuu henkilöiden erilaisesta 
luokittelusta työttömiin. Työnvälitysti-
laston työttömien työnhakijoiden luku 
kuvaa työnvälityksen asiakkaiden lu-
kua, ja työttömyysturva määräytyy sen 
mukaan. 

Työttömyyttä on mahdollista kuvata 
myös näitä lukuja laajemmin. Työnvä-
litystilaston kohdalla tavaksi on tullut 
käyttää laajan työttömyyden käsitettä, 
joka saadaan kun työttömiin työnhaki-
joihin lisätään muita henkilöitä. Tässä 
sovelletaan kahta vaihtoehtoista me-
nettelyä. Kummassakin lisätään mu-
kaan ryhmälomautetut, jotka eivät tule 
suoraan työttömiksi työnhakijoiksi, ly-
hennetyllä työviikolla olevat ja työttö-
myyseläkkeet. Toisessa tähän lisätään 
työnhakijat työvoiman ulkopuolelta, 
muttei työssä yleisillä työmarkkinoilla tai 
tukityössä olevia työnhakijoita, koska he 

Elokuu 
2014

Muutos 
marraskuusta 

2008
Vaikeasti työllistyvät 
yhteensä

188 000 + 79 000

- Pitkäaikaistyöttömät 92 000 + 52 000
- 16 kuukauden aikana 
vuosi työttömyyttä1

43 000 + 14 000

- Toimenpiteeltä työt-
tömäski

46 000 + 13 000

- Toimenpiteeltä 
toimenpiteelle

8 000 - 1 000

Taulukko L.2. Vaikea työllistyminen työnvälitys-
tilaston perusteella.

1 Käytetään käsitettä rinnasteiset pitkäaikaistyöttömät. heistä ja 
toimenpiteeltä työttömäksi tai toimenpiteelle palaavista käyte-
tään käsitettä toistuvaistyöttömät.

Henkilöä Työttö-
myys-
aste, %

Lisäys 
elokuusta 

2008
Työnvälitystilasto
Työttömät työnhakijat 319 000 11,5 + 125 000
Laaja työttömyys ml. 
työttömät työnhakijat ja 
työnhakijat työvoiman 
ulkopuolelta ym. 
(ryhmälomautetut, 
lyhennetyt työviikot ja 
työttömyyseläkeläiset1 435 000 15 + 132 000
Työvoimatutkimus
Työttömät 197 000 7,4 + 46 000
Kokonaistyöttömyys2 346 000 12,3 + 123 000
- Työttömät ja piilotyöt-
tömät

Taulukko L.1. Työttömyys eri mittaustavoin.

1 Työssä olevat työnhakijat eivät ole luvussa. Toinen tapa mää-
ritellä laaja työttömyys summaamalla toimenpiteet mukaan 
lukien työllistäminen, ryhmälomautetut, lyhennetyt työviikot 
ja työttömyyseläkkeet, jolloin laajaksi työttömyydeksi saadaan 
445 000 henkilöä.
2 Tilastokeskuksen 12 viimeisen kuukauden keskiarvo työttömyy-
dessä on 226 000 ja kokonaistyöttömyydessä 360 000 henkilöä.

ovat työllisiä. Toisessa mukaan lisätään 
kaikki työvoimapolitiikan toimenpiteet 
mukaan lukien työllistetyt. 

Nämä luvut lähtevät työttömyydestä 
tiettynä ajankohtana. Esimerkiksi vuo-
den mittaan työttömiä on enemmän, kos-
ka työttömyyksiä päättyy ja uusia alkaa 
vuoden mittaan.

Lisättäessä Tilastokeskuksen työttö-
miin piilotyöttömät saadaan kokonais-
työttömyys, jota käsitettä on käytetty 
Tilastokeskuksen lukujen yhteydessä. 
On huomattava, että piilotyöttömiä ei 
voi lisätä sellaisenaan työttömien työn-
hakijoiden lukuun mm. siksi, että osa 
työttömistä työnhakijoista luokitellaan 
nykyisellään työvoimatutkimuksen 
luvuissa piilotyöttömyyteen sillä pe-

rusteella, että he eivät ole hakeneet ak-
tiivisesti työtä edeltäneen kuukauden 
aikana.

Kuvio L1.

Lähde: Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston perusteella / Pekka Tiainen.
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Kuvio L2.

Lähde: Työnvälitystilasto.
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