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LISÄLUKEMISTA
 Kehittyneissä maissa esiintyvän
köyhyyden johtavana tutkijana voidaan pitää Oxfordin yliopiston professoria Tony Atkinsonia, jonka kotisivulta www.nuff.ox.ac.uk/economics/people/atkinson.htm löytyy
laaja julkaisuluettelo ja julkaisemattomien kirjoitusten joukosta mm.
hänen viime marraskuunsa Helsingissä pitämänsä 1. Kela-luento.
Suomessa köyhyyttä tutkitaan monella taholla, laajimmin Stakesissa
(www.stakes.fi/hyvinvointi/hyry/
index.html) ja Turun yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksella (www.soc.
utu.fi/sospol).
 OECD julkaisee köyhyyteen liittyvistä kysymyksistä tietokantoja ja
tutkimuksia. Sivuilta www.oecd.org
– Browse by Topic – Social Issues
löytyy aiheesta myös kansainvälinen
linkkiluettelo (Social Policy Related
Sites). Euroopan neuvostossa
(www.coe.int/T/E/Social_ cohesion) ja komissiossa (http://europa.
eu.int/comm/employment_social/
index_fi.html) köyhyyteen kiinnitetään huomiota lähinnä käsitteen ”sosiaalinen osallisuus” alla. Luxembourg Income Study-projekti
(www.lisproject.org) analysoi mm.
köyhyyttä eri maissa (ks. Publications) ja kerää tilastoaineistoja, jotka usein eivät kuitenkaan ulotu kovin lähelle nykyhetkeä. Matalapalkkaisen työn tutkimusverkosto LoWER (www.uva-aias.net/lower.
asp) käsittelee myös työtätekevien
köyhyyttä.
 On hyvä muistaa, että ihmisten
hyvinvoinnissa on kyse paljon laajemmasta kokonaisuudesta kuin mitä käsitetään matalapalkkaisuudella, köyhyydellä tai sosiaalisella osallisuudella. Euroopan elinolojen kehittämissäätiö (www.eurofound.ie/
living/living.htm) tarjoaa tällaisen
laajemman näkökulman. Maailmanpankin World Development Reportin (http://www-wds.worldbank.
org) indikaattorit kuvastavat hyvinvointia laajemmin, ja se tarjoaa
myös globaalimman näkökulman
köyhyyteen (www1.worldbank.org/
sp).

Heikki Taimio

Köyhien
kapinaa
ei näy
Tämän teemanumeron artikkelit täydentävät viime numeron kuvausta tulonjaon muutoksesta Suomessa. 1990luvun alun laman jälkeisenä vahvana
nousukautena eivät ainoastaan rikkaat
rikastuneet vaan myös entistä useammat putosivat köyhyysrajan alapuolelle.
Köyhyysasteen nousu koko väestön
tai työtätekevien keskuudessa ei ollut
yhtä voimakasta kuin työttömillä ja työmarkkinoiden ulkopuolella olleilla.
Erityisen merkillepantavaa on se, että
näin kävi heidän saamiensa tulonsiirtojen ja maksamiensa välittömien verojen jälkeen. Siis tulonsiirtojen leikkaukset lisäsivät köyhyyttä selvästi eivätkät veronkevennykset kumonneet
tätä vaikutusta.
Viimeaikaiset veronkevennykset uhkaavat kuitenkin jäädä ohimeneväksi
ilmiöksi. Väestön ikääntymisen tuomat
eläke- ja hoivamenopaineet pakottavat leikkaamaan muita julkisia menoja
ja/tai kiristämään verotusta. Erilaiset
säästöt sekä kunnallisveron ja sotumaksujen korotukset ovat jo merkkejä tästä. Köyhille tämä ei tiedä hyvää.

Köyhien kapinaa ei kuitenkaan nyt
ole näköpiirissä. Köyhtymistä on tapahtunut suhteessa keskituloisiin, mutta protestiliikettä tuskin viriäisi ilman
tuntuvaa absoluuttista köyhtymistä,
elintason selvää putoamista.
Samaan aikaan henkilöiden välisen
tulonjaon ja köyhyyden muutoksen
kanssa funktionaalinen tulonjako
kääntyi jyrkästi pääomatulojen hyväksi ja työtulojen tappioksi. Työttömyyden nykyisellä korkealla tasolla se saattaa olla paikallaan, mutta ainakin historiallisen kokemuksen perusteella
voidaan odottaa, että ennen pitkää
palkkatulojen osuus koko kakusta lähtee selvään nousuun.
Tästäpä syntyisikin mielenkiintoinen
yhtälö: kasvavat vanhusmenot, nousevat työtulot ja laskevat voitot. Pitkällä
aikavälillä yhtälöön näyttäisi löytyvän
muitakin ratkaisuja kuin leikkaukset ja
verojen ja sotumaksujen korotukset.
Esimerkiksi työllisyysasteen tai työn
tuottavuuden nousu vähentäisi absoluuttista köyhyyttä joskaan ei yhtä varmasti
suhteellista köyhyyttä – siihen tarvittaisiin myös tasaisempaa tulonjakoa.
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Vauhdittunut

vienti ylläpitää

talouskavua
Palkansaajien tutkimuslaitos ennustaa Suomen
melko voimakkaan talouskasvun jatkuvan
viennin ja myös investointien ansiosta. Kokonaistuotanto lisääntyy tänä vuonna 3,6 ja ensi
vuonnakin 3,3 prosenttia.

Palkansaajien
tutkimuslaitos
Merja Kauhanen
Eero Lehto
Ilpo Suoniemi
Heikki Taimio
Ennuste on julkaistu 22.3.2005
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Tuotannon kasvuvauhti nopeutui viime vuoden jälkipuoliskolla niin, että
Suomen kokonaistuotanto kasvoi koko
vuonna 3,7 prosenttia, eli 0,4 prosenttiyksikköä enemmän kuin mitä Palkansaajien tutkimuslaitos oli elokuussa
ennustanut. Varsinkin viennin loppuvuoden kasvu oli yllättävän ripeää.
Tänä sekä ensi vuonna vienti ja sen
piiriin kuuluvan teollisuuden tuotanto

kasvaa edelleen nopeasti. Myös yksityiset investoinnit tukevat talouskasvua.
Maailmantalouden kasvu on edelleen
nopeaa mutta hidastuu jatkossa vähitellen. Ensi vuonna Euroopan talouskasvun nopeutuminen kuitenkin kompensoi muualla tapahtuvan kasvun hidastumisen vaikutukset ulkomaankauppaamme. Maltillisen tuloratkaisun
ja aiempaa pienempien veronkeven-
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Palkansaajien tutkimuslaitoksen ennusteryhmään kuuluvat Eero Lehto, Merja Kauhanen, Ilpo
Suoniemi ja Heikki Taimio.

nysten vuoksi kotitalouksien käytettävissä olevat tulot lisääntyvät jonkin verran hitaammin kuin edellisvuosina,
mikä osaltaan hidastaa yksityisen kulutuksen kasvua tänä ja ensi vuonna.
Veroalennukset rajoittavat osaltaan
mahdollisuuksia lisätä julkisia menoja.
Huolimatta kulutuksen kasvun hidastumisesta kokonaistuotanto kasvaa
tänä vuonna 3,6 prosenttia ja ensi
vuonnakin 3,3 prosenttia. Tämän vuoden osalta kokonaistuotantoennusteemme on sama kuin viime elokuussa.

tapainoksi yksityiset investoinnit kuitenkin vauhdittuvat ja vuoden loppua
kohti myös yksityinen kulutus piristyy.
Euroalueen kokonaistuotanto kasvaa
tänä vuonna 1,9 prosenttia viime vuodesta. Kasvun selvä nopeutuminen ensi
vuonna 2,5 prosenttiin aiheutuu pääosin yksityisen kulutuksen lisääntymisestä.
Euroalueen sisällä eri maiden kehitys on ollut kaksijakoista. Kun pienten
maiden ja Ranskankin talouskasvu on

saanut apua myös kotimaisesta kysynnästä, niin Saksan kasvu on nojautunut yksin vientiin. Saksassa asiantuntijoiden käsitykset hitaan kasvun syistä ja kasvua tukevan politiikan sisällöstä ovat alkaneet erilaistua. Yhä
enemmän kiinnitetään huomiota siihen, että yksinomainen huoli kustannustasosta, joka on jopa alentanut teollisuuden yksikkökustannuksia toisin
kuin muualla Euroopassa, on toisaalta
heikentänyt kotitalouksien ostovoimaa
ja sitä kautta rajoittanut työllisyyden lisääntymiseen perustuvan talouskasvun
mahdollisuuksia. Talouspolitiikasta
käyty kiistely on samalla heikentänyt
kotitalouksien luottamusta. Tämä on
lamauttanut kotimarkkinoiden kysyntää. Hintakilpailukyvyn vahvistamiseen
perustuvan politiikan ongelmia vain lisää se, että vientimenestys, joka kasvattaa Saksan USA:n kaupan ylijäämää, pyrkii nostamaan euron arvoa
dollareissa ja sitä kautta mitätöimään
kustannusten alentamisen kilpailukykyvaikutusta.
Euroalueen ulkopuoliset EU-maat,
joihin kuuluvat EU:n uusien jäsenmaiden ohella Iso-Britannia, Ruotsi ja
Tanska, kasvavat euroaluetta huomattavasti nopeammin. Suomen kannalta on merkityksellistä, että Ruotsin talouskasvu pysyy verraten nopeana, 3 prosentin vuosivauhdin tuntumassa.

Taulukko 1.
Kansainvälinen talous.

Euroalueen kasvu nopeutuu
ensi vuonna
Euroalueen kokonaistuotanto kasvoi
viime vuonna 2 prosenttia. Viime vuoden loppua kohden viennin veto alkoi
hiipua ja vastaavasti tuonti ja kotimaisen kysyntä alkoivat voimistua. Kotimaisen kysynnän vetoapu jäi kuitenkin verraten vaatimattomaksi. USA:n
ja Aasian talouskasvun hidastuminen
sekä euron vahvistunut dollarikurssi
hidastavat euroalueen viennin kasvua
myös tänä ja ensi vuonna. Tämän vas-
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Kokonaistuotannon määrän kasvu (%)

2004

2005e

2006e

Yhdysvallat
Euro–12
Saksa
Ranska
Italia
EU25
Ruotsi
Iso-Britannia
Japani
Venäjä
Kiina

4,4
2,0
1,7
2,4
1,3
2,3
3,7
3,1
4,2
7,1
9,5

3,7
1,9
1,4
2,4
1,2
2,1
3,2
2,5
1,5
6,5
8,5

3,3
2,5
2,1
2,8
2,1
2,6
3,0
2,6
2,0
6,0
7,5

Lähde BEA, IMF, OECD, Palkansaajien tutkimuslaitos.

3

Kuvio 1.
Euroalueen taloudellinen kehitys.

arvo jäi kuitenkin vain 52 prosenttiin
viennin arvosta. Vahva ulkomaankauppa on myös vahvistanut julkista
taloutta ja sen mahdollisuuksia tukea
investointeja infrastruktuuriin ja julkisiin palveluihin. Korkeana pysyvä öljyn hinta pitää yllä edellytyksiä talouskasvun jatkumiselle nopeana ja sille,
että valtio myös toteuttaa suunnitelmansa vahvistaa infrastruktuuria mittavalla investointiohjelmalla. PT ennustaa, että Venäjän talous kasvaa tänä
vuonna 6,5 prosenttia ja ensi vuonna
0,5 prosenttiyksikköä vähemmän.

Kiinan investointiaste alenee
Lähde: Eurostat, Palkansaajien tutkimuslaitos.

Yksityisen kulutuksen hiipuminen jarruttaa USA:n kasvua
USA:n kokonaistuotanto kasvoi viime
vuonna 4,4, prosenttia edellisvuodesta. Tänä vuonna kasvu hidastuu 3,7
prosenttiin. Hidastumisen saa aikaan
yksityisen ja julkisen kulutuksen hiipuminen. Yksityisten investointien voimakas kasvu ei riitä kumoamaan tätä vaikutusta. Dollarin heikentyminen suhteessa euroon on myös lisännyt USA:n
kilpailukykyä suhteessa Eurooppaan.
Mutta dollarin eurokurssin tähänastinen heikentyminen ei riitä kaventamaan USA:n kauppataseen alijäämää,
koska lähes koko Aasia seuraa dollaria. Kotitalouksien heikentynyt rahoitusasema yhdessä nousevien korkojen
kanssa vaimentavat yksityistä kulutusta myös ensi vuonna. Talouskasvu hidastuu 3,3 prosenttiin. Talouskasvun
hidastunee kuitenkin hallitusti. Paraneva työllisyys ylläpitää kuluttajaluottamuksen kohtuullisena eikä piintyvä
ulkomaankaupan ja julkisen talouden
vaje johda pitkien korkojen niin jyrkkään nousuun, että se halvaannuttaisi
talouskasvun.
4

Japanin kasvu edelleen hidasta
Japanin kokonaistuotanto kasvoi ripeästi vielä viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Tämän jälkeen
kasvu tyrehtyi ja kokonaistuotanto jopa
supistui viime vuoden kolmena jälkimmäisenä vuosineljänneksenä. Koko viime vuoden kasvu jäänee 3 prosenttiin. Tämän vuoden kasvunäkymät
ovat aiempaa heikommat. Vaikka viennin kasvu nopeutuu, ei heikohko kuluttajaluottamus viittaa siihen, että yksityinen kulutus piristyisi merkittävästi. Japanin kokonaistuotanto kasvaa
tänä vuonna 1,5 prosenttia ja ensi
vuonna kasvu nopeutuu 2 prosenttiin.

Korkea öljyn hinta ylläpitää
kasvun edellytyksiä Venäjällä
Venäjän kokonaistuotanto kasvoi
maan tilastokeskuksen alustavan tiedon mukaan 7,1 prosenttia 2004. Öljyn kallistuminen paisutti Venäjän viennin arvon 34 prosentin kasvuun. Samalla tuontikin kasvoi ripeästi, noin 26
prosenttia viime vuodesta. Tuonnin

Kiinan kokonaistuotanto kasvoi viime
vuonna 9,5 prosenttia edellisvuodesta. Yksityisten investointien 26 prosentin kasvu nosti investointien osuuden
kokonaistuotannosta jo lähelle 45 prosenttia. Investointiaste on noussutkin
lähes yhtäjaksoisesti vuodesta 1990
lähtien kotitalouksien kulutuksen kansantulo-osuuden kustannuksella. Viranomaispäätöksin ja korkoa nostamalla investointien kasvuvauhtia hidastetaan merkittävästi jo tämän vuoden
aikana. Investointien hidastuessa kokonaistuotannon kasvu alenee 8,5 prosenttiin tänä vuonna ja 7,5 prosenttiin
ensi vuonna.
Korkeasta investointiasteesta huolimatta Kiina on onnistunut pitämään
kauppataseensa lievästi ylijäämäisenä.
Tämä kielii poikkeuksellisen vahvasta
hintakilpailukyvystä. Kiinan valuuttaa
pidetäänkin yleisesti, arviointitavasta
riippuen, 10–30 prosenttia aliarvostettuna. Käytännössä Kiinan valuutta,
renminbi, on ollut sidottuna dollariin
jo vuodesta 1994 lähtien hyvin kapean vaihteluvälin puitteissa. Näyttää siltä, että Kiinan talouskasvun aggressiivisin vaihe, jolle on ominaista korkea
investointiaste ja ulkomaankaupan hintakilpailukyvyn pitäminen vahvana, on
lähestymässä loppuaan. Koron nostot
eivät juuri rajoita yksityisen ja julkisen
kulutuksen kasvua. Mutta yksityisen
kulutuksen kasvu ei riitä kumoamaan
investointien odotettavissa olevan hi-
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dastumisen vaikutusta kokonaistuotannon kasvuun.

Korkoero USA:n ja Euroopan välillä suurenee
USA:n keskuspankki on asettanut itselleen epävirallisen tavoitteen, jonka

Globaalitalous ja uusien maiden
kilpailukyky
Länsi-Euroopassa on kasvavassa määrin kiinnitetty huomiota työvoimakustannusten hillintään, jotta alue pystyisi
vastaamaan globaalin kilpailun haasteeseen. Länsimaiden korkean kustannustason vuoksi teollisia työpaikkoja siirtyy jatkuvasti matalan kustannustason
alueille. Oheinen tarkastelu osoittaa,
että matalapalkkamaiden yksikkötyökustannukset ovat kuitenkin lähentymässä länsimaista kustannustasoa ja
että tämä kehityssuuntaa johtuu palkkatason nopeahkosta noususta matalan palkkatason maissa.
Nimelliset työvoimakustannukset ovat
nousseet vanhoissa EU-maissa, Japanissa, Etelä-Koreassa ja USA:ssa huomattavasti hitaammin kuin EU:n uusissa jäsenmaissa, Venäjällä tai Kiinassa. Saksassa ja Japanissa työvoimakustannukset ovat polkeneet paikallaan.
Hintakilpailukykyä ilmaisevien suhteellisten yksikkötyökustannusten kehitys
määräytyy myös tuottavuuden muutoksen ja valuuttakurssien perusteella.
Pelkästään nimellisten työvoimakustannusten viimeaikaisen kehityksen perusteella näyttää yhtä kaikki siltä, että nopeasti kehittyvien matalien työvoimakustannusten maiden ja korkeiden työvoimakustannusten maiden välinen ero
hintakilpailukyvyssä olisi kaventumassa.
EU:n uusissa jäsenmaissa työn tuottavuus kohosi viime vuonna 3–6 prosenttia. Vain Puola paransi hintakilpailukykyään vanhoihin EU-maihin nähden. Muualla uusissa EU-maissa suhteelliset yksikkötyökustannukset nousivat huomattavasti nopeammin kuin
vanhoissa EU-maissa. Sillä perusteella, että työn tuottavuus nousi Venäjällä
noin 8 prosenttia viime vuonna, nousivat yksikkötyökustannukset siellä huomattavasti enemmän kuin Länsi-Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa. Ilmeisesti tämä sama kehitys on vallalla myös
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mukaan pohjainflaation pitäisi pysyä
1,5–1,75 prosentin vaihteluvälillä. Painopisteen siirtyminen inflaation hillintään, keskuspankin verraten optimistinen arvio talousnäkymistä sekä selvät viittaukset siihen, että korkoa nostetaan myös jatkossa, merkitsevät sitä,
että keskuspankki jatkaa koronnostoja. Ohjauskorko nostettiin tammi-

muualla EU:hun vielä toistaiseksi kuulumattomassa Itä-Euroopassa.
Mitään valuuttakurssin heikkenemisestä koituvaa kilpailukykyetua eivät
EU:n uudet jäsenmaat ole viime aikoina saaneet suhteessa euromaihin. Esimerkiksi Puolan, Tsekin, Slovakian ja
Unkarin valuutat jopa vahvistuivat suhteessa euroon viime vuonna. EU:n uudet jäsenmaat suuntautuvat myös Euroopan rahaliiton jäsenyyteen. Viro,
Liettua ja Slovenia ovat jo liittyneet
ERMII -järjestelmään, ja niiden odotetaan ottavan euron käyttöön jo vuoden 2007 alussa. Muut maat liittyvät
rahaliittoon myöhemmin.
Kiinan teollisuustuotanto kasvoi viime
vuonna noin 17 prosenttia. Koska teollisuuden työllisyys Kiinassa vähentyi,
kohosi työn tuottavuus tätäkin enemmän, noin 20–25 prosenttia. Tämä viittaa yhdessä aliarvostettuna pysyneen
renminbin kurssin kanssa siihen, että
Kiina olisi vain lisännyt hintakilpailukykyään suhteessa länsimaihin. Kiinan
niin kuin myös muiden nopeassa rakennemuutoksessa olevien maiden kohdalla
on muistettava, että tuottavuuden nopea koko kansantalouden mitassa tapahtunut nousu johtuu pääosin rakennemuutoksesta, jossa entistä valtiojohtoista teollisuutta lopetetaan tai siirretään uuteen omistukseen ja tilalle tulee
kokonaan uutta yritystoimintaa. Niinpä
on ilmeistä, että länsimaisessa omistuksessa olevien ja muiden modernien tuotantoyksiköiden tuottavuus ei Kiinassakaan kehity oleellisesti nopeammin kuin
länsimaissa. Toki paikallisen infrastruktuurin, siihen kuuluvan logistiikan, ja
toisaalta työvoiman laadun ja kokemuksen parantuminen voi johtaa länsimaita
tuntuvasti nopeampaakin tuottavuuden
nousuun. Mutta kun työvoimakustannukset nousevat selvästi yli 10 prosentin vuosivauhtia, on ilmeistä, että länsimaiselle tuotannolle vaihtoehtoisen paikallisen tuotannon yksikkötyökustannukset nousevat Kiinassakin länsimaista vauhtia nopeammin.

kuussa 2,5 prosenttiin ja on ilmeistä,
että jo vuoden lopulla se on 4 prosentissa.
Euroalueen kuluttajahinnat olivat öljyn hinnan nousun vaikutuksesta viime vuoden lopussa 2,4 prosenttia korkeammat kuin vuotta aiemmin. Tammikuussa kuluttajahintainflaatio hidastui kuitenkin 1,9 prosenttiin. Helmi-

Työntekijän keskimääräisen nimellispalkan muutos vuonna 2004.
Maa

Muutosprosentti
edellisestä vuodesta

EU1
Iso-Britannia
Euroalue
Saksa
Suomi
Viro
Latvia
Liettua
Puola
Tsekki
Slovakia
Unkari

3,4
1,9
0,9
3,7
8,6
11,1
5,9
1,3
10,4
4,3
8,3

Muu OECD2
USA
Japani
Etelä-Korea

4,1
–0,3
2,6

Venäjä3
22,9
Kiina, kaupungit keskimäärin4 14,5
Kiina, kaupunkien yksityiset4 9,2
1

EU-maiden luku kuvaa työvoimakustannusindeksin vuosimuutosta
vuoden 2004 3. neljänneksellä. Lähde: Eurostat.
2
Työntekijän keskipalkan muutosta
yrityssektorissa. Lähde: OECD Economic Outlook 2004/2.
3
Keskimääräisen nimellispalkan muutos. Lähde: Federal State Statistics service.
4
Lähde: National Bureau of Statistics of China.
Venäjä, Kiina ja itse asiassa koko muu
Aasia ovat toisaalta vahvistaneet hintakilpailukykyään suhteessa euroalueeseen sitä kautta, että niiden valuutat ovat
olleet sidoksissa dollariin. On kuitenkin
odotettavissa, etteivät valuuttakurssimuutokset enää merkittävästi vahvista
näiden kilpailukykyä tulevina vuosina.
5

Kuvio 2.
Suomen vienti maaryhmittäin ja maittain vuosina 1994 ja 2005.

Lähde: Tullihallitus.

kuussa inflaatio on taas hieman nopeutunut energian uudelleen kallistumisen
seurauksena. Inflaatiovauhti on kuitenkin sovittautumassa EKP:n 2 prosentin tavoitetasoon, kun öljyn tynnyrihintakin alenee vuoden lopulla takaisin
alle 50 dollarin.
EKP:n analyysin mukaan hitaahko
talouskasvu ja siihen liittyvä maltillinen palkkojen nousu pitävät inflaation siedettävän hitaana eikä taloudessa ole sellaisia öljyn hinnasta riippumattomia hintoja nostavia tekijöitä,
jotka lähikuukausina vaarantaisivat rahapolitiikan edellyttämän hintavakauden. Vuoden jälkipuoliskolla nopeutuva talouskasvukin on hallittua eikä
sinänsä vaaranna hintavakauden tavoitteen toteutumista. Palkansaajien
tutkimuslaitoksen korkoennuste perustuukin näkemykseen, jonka mukaan EKP lykkää koronnostoa verraten pitkään. Vasta aivan vuoden lopulla se nostaa koron 0,25 prosenttiyksikköä. Ensi vuonna korkoa nostetaan jo reippaammin. Vuosikeskiar6

vona se kohoaa 0,6 prosenttiyksikköä
edellisvuodesta.
USA:n ja Euroopan välisen korkojen eron suureneminen vähentää osaltaan USA:n vaihtotaseen vajeen ai-

kaansaamaa euron dollarikurssin vahvistumistendenssiä.
Euro on kallistunut suhteessa dollariin runsaat 8 prosenttia viimeisen vuoden aikana. Samalla merkittävimmät
Aasian valuutat – Kiinan renminbi ja
Japanin jeni – ovat seuranneet dollarin kurssia. Hillitäkseen talouden ylikuumenemista Kiina väljentää jatkossa valuuttansa sidosta dollariin. Se voi
antaa renminbin liikkua entistä suuremman vaihteluvälin puitteissa. Valuuttakurssipolitiikkaa tarkistetaan tähän suuntaan todennäköisesti jo ensi
vuonna.
Tämän jälkeen myös muiden ItäAasian maiden valuutat irrottautuvat
dollarista. Japanin keskuspankille
avautuu mahdollisuus löysentää valuuttainterventioilla aikaansaatua jenin
sidosta dollariin. Osaltaan tämä kehitys heikentää dollarin arvoa suhteessa Aasian maiden valuuttoihin ja vahvistaa myös USA:n edellytyksiä kaventaa ulkomaankauppansa alijäämää
suhteessa näihin maihin. Euron vahvistumispaine suhteessa dollariin voi
helpottua, kun Aasian maiden valuuttojen arvo kohoaa. Euron mahdollinen vahvistuminen suhteessa dollariin
ei liioin enää heikentäisi euroalueen
hintakilpailukykyä yhtä suurella painolla kuin ennen.

Taulukko 2.
Kysynnän ja tarjonnan tase.
2004
Mrd. €

2004
2005e
2006e
Määrän prosenttimuutos

Bruttokansantuote ................................. 149,7
Tuonti .................................................... 47,2
Kokonaistarjonta ...............................
196,9

3,7
4,8
3,9

3,6
4,0
3,7

3,3
3,4
3,3

Vienti ..................................................... 55,6
Kulutus .................................................. 111,0
– Yksityinen kulutus ........................... 77,4
– Julkinen kulutus ............................... 33,5
Investoinnit ............................................ 27,9
– Yksityiset investoinnit ....................... 23,6
– Julkiset investoinnit ..........................
4,3
Varastojen muutos
(ml. tilastollinen ero) .............................
2,5
Kokonaiskysyntä ...............................
196,9

3,5
2,9
3,2
2,1
4,6
5,7
–1,1

5,0
2,6
2,8
2,0
4,7
5,5
0,0

5,3
2,4
2,6
1,8
3,7
4,5
–0,9

0,6
3,9

0,1
3,7

–0,2
3,3

Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos.
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Teollisuuden päätoimialojen
vienti vetää
Suomen viennin määrä kasvoi viime
vuonna 3,5 prosenttia edellisvuodesta. Tavaravienti kasvoi erityisesti euroalueen ulkopuolelle Venäjälle ja Kiinaan. Viime vuosikymmenen aikana
juuri Kiinan ja Venäjän merkitys Suomen viennin kohteena on korostunut
lähinnä euroalueen kustannuksella.
Ruotsista on tullut Suomen tärkein
vientikumppani, kun vienti Saksaan on
supistunut. Viime vuonna vienti EUalueelle pysyi keskimäärin lähes ennallaan, mutta alkoi elpyä voimakkaasti
vuoden loppua kohden. Kasvua näihin maihin vauhditti erityisesti elektroniikkateollisuuden menestys.
Kaiken kaikkiaan Suomen viennin
näkymät ovat tällä hetkellä valoisat,
vaikka vahvistunut euro rajoittaakin
Suomen vientimahdollisuuksia. Tämän
vuoden vienti kasvaa merkittävästi viime vuoden keskiarvoon nähden, vaikka vuoden sisäinen kasvu jää verraten
hitaaksi. Kaikkien teknologiateollisuuden päätoimialojen, metsäteollisuuden
ja kemian teollisuuden vienti on kasvussa. Tänä vuonna laivanrakennus
paisuttaa varastoja ja laivatoimitusten
vähäinen määrä hidastaa vientiä, ja
vastaavasti ensi vuonna laivatoimitukset kasvattavat vientiä tuntuvasti. Vienti
kasvaa tänä vuonna edelleen nopeimmin Euroopan ulkopuolelle, mutta ensi
vuonna euromaiden vientikysynnän
voimistumisen merkitys korostuu. Palkansaajien tutkimuslaitos ennustaa,
että tavaroiden ja palveluiden viennin
määrä kasvaa tänä vuonna 5 prosenttia ja ensi vuonna 5,3 prosenttia.
Tuonti kasvoi jyrkästi viime vuoden
lopulla, minkä vaikutuksesta tavaroiden
ja palveluiden tuonnin volyymin kasvu
ylsi jopa 6 prosenttiin viime vuonna. On
ilmeistä, että osa tästä mittavasta tuonnista täytti varastoja, jotka niin ikään
kasvoivat ennustettua enemmän viime
vuonna. Tänä vuonna tuonnin määrä
kasvaa 4 prosenttia ja kasvua ylläpitävät vienti ja edelleen verraten nopeasti
kasvavat investoinnit. Ensi vuonna tuonti kasvaa 3,4 prosenttiin.
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Kuvio 3.
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi.

Lähde: EKP, Tilastokeskus.

Vaihtosuhde heikkenee edelleen, mutta kauppataseen ylijäämä kasvaa
Öljyn ja muiden raaka-aineiden kohonnut hintataso nostaa tavaratuonnin hintoja tänä vuonna. Vaikka öljyn tynnyrihinta putoaa vuoden lopulla selvästi alle
50 dollarin, ovat koko tuonnin hinnat
tänä vuonna keskimäärin 2,6 prosenttia viime vuoden tason yläpuolella. Vaihtosuhde heikkenee tänä vuonna, koska
tavaroiden ja palveluiden vientihinnat
nousevat vain 1,3 prosenttia edellisvuodesta. Metsäteollisuustuotteiden ja metallijalosteiden vientihinnat nousevat,
mutta elektroniikkateollisuuden vientihintojen lasku hidastaa viime vuosien
tapaan vientihintojen nousua. Ensi
vuonna vaihtosuhde heikkenee enää vain
vähän, kun maailmantalouden kasvun
hidastuminen alkaa jarruttaa raaka-aineiden hintojen nousua.
Viennin suhteellisen nopean kasvun
ansiosta kauppataseen ylijäämä kasvaa
tänä vuonna runsaalla 0,5 miljardilla
eurolla ja ensi vuonna jo 1,5 miljardilla eurolla, kun tuonnin kasvu hidastuu suhteessa viennin kasvuun. Vaihtotaseen ylijäämä kehittyy suurin piirtein saman mallin mukaan, koska tuo-

tannontekijöiden korvausten taseen
alijäämässä ei tapahdu suuria muutoksia.

Suuret hankkeet nostavat
investointiastetta
Investoinnit kääntyivät viime vuonna
kasvuun parin vuoden supistumisen
jälkeen. Investointien kasvua vauhditti vilkkaan asuinrakentaminen ja maaja vesirakentamisen ohella myös koneja laiteinvestointien selvä piristyminen.
Kaikkiaan investoinnit kasvoivat 4,6
prosenttia ja investointiaste kohoasi 19
prosenttiin. Investointiaste pysyi kuitenkin edelleen alhaisella tasolla. Eniten kasvoivat kone- ja laiteinvestoinnit
(9,5 %) sekä asuinrakennusinvestoinnit (8 %).
Vaikka asuinrakentaminen tänä vuonna jatkuu vilkkaana, hidastuu kasvu
kuitenkin edellisestä vuodesta. Useat
suuret rakennushankkeet kuten Vuosaaren satamahanke ja Olkiluodon uuden ydinvoimalan rakentaminen vauhdittavat muuta talonrakentamista.
Kone- ja laiteinvestointien kasvu jatkuu kuluvana vuonna muun muassa
tehdasteollisuuden investointihankkei7

senttiyksikön osuus. Ensi
vuonna palkankorostusten
vaikutus pienenee, mutta
veronkevennyksillä tuetaan
vastaavasti palkansaajien
ostovoiman kehitystä. Palkansaajien veroaste laskee
tuolloin 0,7 prosenttiyksikköä. Arviomme mukaan
työllisten palkansaajien ostovoima kasvaa molempina vuosina 2 prosenttia.
Palkansaajaa kohden tehtyjen työtuntien lisääntyessä
palkkasumma kasvaa ansiokehitystä nopeammin.
Vuonna 2004 kotitalouksien tulokehitys jatkui
ripeänä. Nimellisesti käytettävissä olevat tulot kasvoivat 5,5 ja reaalisesti 4,5
prosenttia. Omaisuustulojen, erityisesti osinkotulojen, nopeaan kasvuun vaikutti varautuminen pääoma- ja yhteisöverouudistukseen. Viime vuoden
Ennustepäällikkö Eero Lehto painottaa sitä, että tehdyt
linjaukset työmarkkinatuen uudistamisesta ja matalasuotuisa tulokehitys ei näpalkkaisen työn tukemisesta eivät tule kohentamaan työlkynyt koko mitassaan kulisyyttä merkittävästi, eikä julkinen talous enää kestä suulutuksen kasvuna, vaan
ria veronalennuksia. Toimenpiteitä kannattaisi keskittää
osa siitä kanavoitui asunenemmän sellaisiin työttömiin, joiden työttömyyden kestomarkkinoille. Myös
to on ollut lyhyt.
säästämisaste kohosi tilapäisesti.
den sekä ydinvoimalahankkeen ansiEnnustejakson aikana kotitalouksiosta. Investoinnit kasvavat tänä vuonen reaalitulojen odotetaan kasvavan
na kaikkiaan 4,7 prosentilla. Ensi vuontasaisesti mutta jonkin verran viime
na investointien ennakoidaan kasvavan
vuonna hitaammin. Osingonmaksu3,7 prosenttia.
halukkuuden vähentyessä ennustamme omaisuustulojen hieman supistuvan vuonna 2005. Kotitalouksien korOstovoima kasvaa tasaisesti
komenot kääntyvät selvään nousuun.
ja turvaa kulutuksen kasvun
Tämä heijastaa lähinnä lainakannan
jatkumisen
nopeana jatkunutta kasvua, sillä korkotaso ei enää laske eikä enää osalEnnustejaksolla tulopoliittinen kokotaan alenna korkomenoja.
naisratkaisu määrää ansiotasokehitykTulokehitys antaa mahdollisuuden
sen päälinjan. Tästä syystä palkansaajiyksityisen kulutuksen määrän vakaaen ostovoiman kehitys on vakaata ja
seen, yli 2,5 prosentin kasvuun. Enhelposti ennakoitavaa. Tänä vuonna
nusteemme on jonkin verran korkeennustamme ansiotason nousevan 3,5
ampi kuin kulutuksen kasvun pitkän
prosenttia ja vuonna 2006 vastaavasti
aikavälin keskiarvo. Kulutuksen kas2,6 prosenttia. Tästä liukumilla ja palkvua tukee vakaa talouskehitys ja vahkaperinnöllä on tänä vuonna yli prova kuluttajien luottamus. Kulutuksen
8

rakenteen osalta merkittävää on autokaupan tasaantuminen, kun pahimmat kulutuspaineet saatiin purettua jo
2003. Tästä syystä kestokulutustavaroiden hankinnat kasvavat paria viime vuotta hitaammin ja hankinnat
suuntautuvat aiempaa enemmän kodinkoneisiin ja huonekaluihin. Lisäksi ennustamme, että palveluiden kysyntä kasvaa ennustejaksolla nopeammin kuin yksityinen kysyntä keskimäärin. Viime vuonna nähty säästämisasteen nousu jää tilapäiseksi, sillä
omaisuustuloja käytetään kulutukseen
viimevuotista enemmän.

Inflaatiovauhti jää euroaluetta matalammaksi
Viime vuonna kuluttajahintainflaatio jäi
poikkeuksellisen alhaiseksi, 0,2 prosenttiin. Pääsyynä oli alkoholiverojen
alennus. Tästä syystä eri kuluttajaryhmien ostovoima ja käsitykset inflaatiovauhdista kehittyivät epäyhtenäisesti.
Veronalennuksen vaikutus poistuu
maaliskuussa, ja vuositasolla mitattu inflaatio nopeutuu vastaavasti. Vaikka
raakaöljyn hinta on nyt poikkeuksellisen korkealla ja voi hetken aikaa jopa
noustakin, ennustamme että kuluttajahinnat nousevat vain prosentilla vuonna 2005. Mitään uusia olennaisia hintapaineita ei ole näkyvissä. Suomessa
inflaatio jääkin selvästi hitaammaksi
kuin muulla euroalueella. Näin on ollut jo parin vuoden ajan
Ensi vuonna inflaatio on vuositasolla
1,3 prosenttia, eikä inflaatiovauhdin
ennakoida muuttuvan loppuvuoden
2005 jälkeen. Näin inflaatioero muuhun euroalueeseen jonkin verran kaventuu, mutta Suomen inflaatio jää
edelleen matalammalle tasolle.

Työllisyys kasvussa
Talouskasvun elpyminen käänsi työllisyyden odotetusti kasvuun viime vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Viime
vuonna työllisiä oli keskimäärin saman
verran kuin vuonna 2003, mutta pal-
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Kuvio 4.
Suomen tuotanto ja työllisyys.

Lähde: Tilastokeskus.

kansaajien määrä kasvoi kolmella tuhannella. Työllisyys heikkeni edelleen
eniten tehdasteollisuudessa, jossa oli
keskimäärin 10 000 työllistä vähemmän kuin vuonna 2003. Vastapainoksi työllisten määrä kasvoi kotimaisen
kysynnän ansiosta hyvin julkisissa ja
muissa palveluissa sekä vähittäiskaupassa. Työllisyysaste, 67,2 %, oli prosenttiyksikön kymmenyksen alhaisempi kuin vuonna 2003. Talouskasvun
piristyminen näkyi työllisten määrää
voimakkaammin tehtyjen työtuntien ja
palkansaajien työtuntien kääntymisenä yli yhden prosentin kasvuun.
Hyvän talouskasvun myötä työvoiman kysyntä jatkaa kuluvana vuonna
viime vuoden lopulla alkanutta kasvuaan. Aikaisempien vuosien tapaan
työvoiman kysynnän kasvu on pääasiassa palvelusektorin varassa. Merkittävintä työllisten määrän kasvu on
julkisissa ja muissa palveluissa sekä
kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa,
joista jälkimmäisessä näkyy teollisuustuotannon kasvun hyvä kehitys. Myös
rakentamisessa työllisyys kääntyy kasvuun erityisesti uuden ydinvoimalan
rakennushankkeen vauhdittamana.
Rakentamisen työllisten määrän en-
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nustamista hankaloittaa se, että ulkomainen vuokratyövoima ei välttämättä
tulee näkyviin tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen luvuissa. Työllisyys
kasvaa yhteensä 20 000 henkilöllä tänä
vuonna ja ensi vuonna 17 000 henkilöllä.

Työvoiman tarjonta myötäilee varsin läheisesti työvoiman kysynnän kehitystä. Työvoiman kysynnän kääntyessä kasvuun viime vuoden jälkimmäisellä puoliskolla myös työvoiman tarjonta kääntyi voimakkaaseen nousuun.
Loppuvuoden kehityksestä johtuen
työvoiman määrän supistuminen jäi
koko vuoden osalta lopulta kuuteen
tuhanteen. Eniten väheni nuorten työvoimaan osallistuminen. Tänä vuonna
työvoiman tarjonta jatkaa kasvuaan 0,6
prosentilla. Työvoimaosuus kohoaa
66,1 prosenttiin. Ensi vuonna työvoimaosuuden ennakoidaan nousevan
66,3 prosenttiin.
Vaikka työllisten määrä ei viime vuonna kasvanutkaan edellisvuodesta, väheni työttömien määrä kuudella tuhannella ja työttömyysaste aleni 8,8 prosenttiin. Syynä oli se, että vuoden 2004
ensimmäisen vuosipuoliskon heikko
työllisyyskehitys supisti työvoimaan
kuuluvien määrää. Ikäryhmistä ainoastaan parhaassa työiässä olevien työttömyysaste nousi hieman. Tänä vuonna
työttömien määrä alenee työllisyyden
paranemisen myötä edelleen hieman ja
työttömyysaste laskee 8,6 prosenttiin.
Ensi vuonna työttömyysasteen ennakoidaan supistuvan 8,3 prosenttiin.

Kuvio 5.
Julkisyhteisöjen rahoitusylijäämä (% BKT:sta) vuosina 1985–2006.

Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos.
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Taulukko 3.
Ennusteen keskeisiä lukuja.
2004
Työttömyysaste (%) ...........................................
8,8
Työttömät (1 000) .............................................
229
Työlliset (1 000) ................................................ 2 365
Työllisyysaste (%) .............................................. 67,2

2005e

2006e

8,6
223
2 385
67,7

8,3
216
2 402
68,1

Inflaatio, kuluttajahintaindeksi (%) ....................
Ansiotaso, ansiotasoindeksi (%) .........................

0,2
3,4

1,0
3,5

1,3
2,6

Kotitalouksien käytettävissä olevat reaalitulot (%)

4,5

2,7

2,4

Vaihtotaseen ylijäämä (mrd. €) ..........................
Kauppataseen ylijäämä (mrd. €) ........................

6,3
10,8

6,6
11,4

7,8
12,9

0,2
0,1

–1,2
–0,8

–2,4
–1,4

Valtiontalouden rahoitusylijäämä
mrd. € . ...........................................................
% bkt:sta ........................................................
Julkisyhteisöjen rahoitusylijäämä
mrd. € . ...........................................................
% bkt:sta ........................................................
Velkaantumisaste (Emu-velka)
% bkt:sta ........................................................

2,8
1,9

1,5
0,9

1,1
0,7

45,1

44,7

44,1

Veroaste, % ........................................................

44,1

43,2

42,8

Lyhyet korot (3 kk:n euribor) .............................
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v.) ................

2,1
4,1

2,2
3,9

2,8
4,8

Lähde: Suomen Pankki, Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos.

Talouskasvun hidastuminen ja työllisyyden paranemisen pysähtyminen
2000-luvun alkuvuosina ovat hidastaneet myös pitkäaikaistyöttömien
määrän alenemista. Viime vuoteen
saakka pitkäaikaistyöttömien eli yli
vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä
olleiden määrä on kuitenkin jatkuvasti
vähentynyt. Viime vuonna pitkäaikaistyöttömyys sen sijaan nousi aavistuksen vuodesta 2003. Päättyneiden yhtäjaksoisten työttömyysjaksojen keskimääräinen kesto pysyi samalla tasolla kuin vuonna 2003 eli 16 viikossa. Työttömyysjakson kesto oli sitä
pidempi mitä vanhemmasta työttömien ryhmästä oli kysymys. Meneillään
olevien työttömyysjaksojen keskimääräinen kesto aleni viikolla 47 viikosta
46 viikkoon.
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Valtiontalous alijäämäiseksi
Valtiontalouden rahoitusylijäämä pieneni viime vuonna odotettua vähemmän, vain 235 miljoonaa euroa lähinnä tuloveron tuoton ja osinkotulojen
hyvän kasvun sekä kulutusmenojen
kasvun hidastumisen ansiosta. Valtiontalous jäi lievästi ylijäämäiseksi. Sen
sijaan kuntien rahoitusalijäämä paisui
yli 500 miljoonalla eurolla. Veronkevennysten takia kunnallisveron kertymä kasvoi vain 0,7 prosenttia, kun
toisaalta kuntien kulutusmenot lisääntyivät peräti 6,4 prosenttia. Kun työeläkelaitosten ja muiden sosiaaliturvarahastojen rahoitusylijäämä pysyi edellisvuoden tasolla, supistui koko julkisyhteisöjen rahoitusylijäämä (EMU-ylijäämä) selvästi, ja sen suhde bruttokansantuotteeseen aleni 2,5:sta 1,9:een
prosenttiin. EU-maista vain Virossa

julkisyhteisöjen ylijäämä oli tätä suurempi. Julkisyhteisöjen yhteenlasketun
velan (EMU-velan) suhde bruttokansantuotteeseen aleni 0,2 prosenttiyksikköä.
Kuluvana vuonna valtiontalous painuu noin 1,2 miljardia euroa alijäämäiseksi. Valtiotalouden heikkeneminen
johtuu lähinnä tuloveron kevennyksistä. Ansiotulojen verotusta on kevennetty inflaatiotarkistuksella ja muuttamalla veroasteikkoa. Pääomatulo- ja
yhteisöverojen tuottoa heikentää vuoden alussa toteutettu verouudistus ja
valtion yhteisövero-osuuden alentaminen kuntien hyväksi. Myös varallisuusveroa on uudistettu ja sen tuotto supistuu. Yhteensä valtion tulo- ja varallisuusveron tuotto supistuu noin 150
miljoonaa euroa. Valtiontaloutta heikentää myös alkoholiveron tuoton ja
osinkotulojen supistuminen. Samanaikaisesti valtionosuudet kunnille kasvavat noin 7 prosenttia. Tämä parantaa
kuntataloutta samoin kuin keskimääräisen kunnallisveroprosentin kohoaminen 0,18 prosenttiyksiköllä. Toisaalta kuntien kulutusmenojen voimakas kasvu jatkuu mm. kansallisen terveysohjelman velvoitteiden johdosta
niin, että niiden rahoitusalijäämä kasvaa hieman. Työeläkelaitosten ja muiden sosiaaliturvarahastojen ylijäämä
kasvaa tänä vuonna runsaat 200 miljoonaa euroa, kun eräitä maksuprosentteja korotetaan hiukan. Koko julkisyhteisöjen rahoitusylijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen supistuu
yhdellä prosenttiyksiköllä. Valtion perimien verojen tuoton supistuminen johtaa veroasteen alenemiseen 0,9 prosenttiyksiköllä.
Vuonna 2006 valtiontalouden rahoitusalijäämä kasvaa runsaaseen kahteen
miljardiin euroon. Yhteisöveron tuoton selvästä kasvusta huolimatta tuloja varallisuusveron tuotto supistuu runsaalla prosentilla, kun varallisuusvero
poistuu kokonaan ja ansiotulojen veronkevennykset kohdistetaan ainoastaan valtion veroihin. Valtionosuuksien ja sosiaaliturvarahastoille siirrettävien varojen vahva kasvu jatkuu. Kuntien rahoitusalijäämä supistuu runsaalla
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300 miljoonalla eurolla, kun niiden
verotulot kasvavat voimakkaasti. Ennusteessa on arvioitu kunnallisverotuksen kiristyvän edelleen 0,2 prosenttiyksiköllä ja kiinteistöveroprosentin ylärajan noston lisäävän kiinteistöveron
tuottoa. Työeläkelaitosten ja muiden
sosiaaliturvarahastojen maksutulojen
ennakoidaan kasvavan 4,5 prosenttia.
Työeläkelaitosten ja muiden sosiaaliturvarahastojen ylijäämä kasvaakin selvästi ja yhdessä kuntien parantuvan rahoitustilanteen kanssa lähes pysäyttää
EMU-ylijäämän laskun. EMU-velka
suhteessa bruttokansantuotteeseen supistuu 0,6 prosenttiyksiköllä ja veroaste alenee hiukan.

Työttömyyden rakenne aiheuttaa yhä ongelmia
Myönteinen suhdannekehitys on parantamassa työllisyyttä, mutta työttömyys on edelleen korkealla tasolla ja
siksi työllisyyttä edistävät toimet ovat
edelleen tarpeellisia. Viime aikoina
työttömyys on laajentunut erityisesti
teknisissä ammateissa sekä yritysten
taloushallinnon piirissä työskentelevien keskuudessa.
Hallituksen pitkäaikaistyöttömiin
kohdistuva toimenpide on työmarkkinatuen uudistus. Siinä työmarkkinatuki muuttuu vastikkeelliseksi 500
päivää työmarkkinatukea (työttömyyspäivärahan enimmäisajan jälkeen
työmarkkinatukea yli 180 päivää) saaneille. Uudistukseen sisältyy aktivointitakuu eli työttömille järjestettävä aktiivikausi, jonka aikana palveluja ja
työvoimapoliittisia toimenpiteitä lisätään. Tavoitteena on kohottaa aktiivitoimia erittäin pitkään työttömänä
olleiden kohdalla. Muutoksen arvioidaan lisäävän aktivoinnin piirissä olevien määrän tämän ryhmän osalta
keskimäärin 20 000 henkilön tasolta
30 000 henkilöön eli 20 prosentin aktivointiasteesta 30 prosentin aktivointiasteeseen. Kustannukset tasataan
kuntien ja valtion kesken. Uudistus on
tarkoitus toteuttaa koko kuntatalouden osalta kustannusneutraalisti.
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Ohjelman edellyttämät toimet on
nähtävä viimeisenä keinona työllistää
henkilö, joka on ollut pitkään työttömänä. Kaiken kaikkiaan työttömien
aktivointi saa kuitenkin aikaan paljon
parempia tuloksia, kun se kohdistuu
henkilöihin, joiden työttömyyden kesto on verraten lyhyt.
Työttömyys on edelleen selvästi suurempaa heikosti koulutettujen keskuudessa. Tämän ryhmän työvoiman
kysynnän parantamiseksi tarvitaan lisätoimia. Työllisyyttä voidaan edistää
muuttamalla verotuksen rakennetta.
Tuolloin voitaisiin keventää tuloverotusta tai alentaa valikoivasti työnantajamaksuja matalien palkkojen osalta ilman, että verokertymät oleellisesti
supistuvat. Myönteinen työllisyysvaikutus olisi myös palveluiden arvonlisäveron alennuksilla. Hallitus kohdentaneekin 150–200 miljoonaa euroa vuoden 2006 alusta työvoiman
kysynnän vahvistamiseksi matalapalkkaisessa kokoaikaisessa työssä. Matalapalkkatuen toteuttaminen esimerkiksi alentamalla ensimmäisessä maksuluokassa olevien työnantajien kansaneläkevakuutusmaksua lisäisi jonkin
verran työvaltaisten alojen työllisyyttä, mutta ei niin paljoa, että se antaisi
aiheen tarkistaa oheista työllisyysennustetta.

hyvin, niiden menot ovat kasvaneet
yleensä vielä nopeammin ja samalla
ennakoitua enemmän. Kuntatalouden
vakauttamiseksi olisi peruspalvelujärjestelmän kokonaissuunnittelua sekä
valtion ja kuntien välistä neuvottelumenetelmää tehostettava. Tämä edellyttää sektoriministeriöissä tehtävien
peruspalvelujen kehittämissuunnitelmien, valtionosuuksien sekä kuntien tulojen sovittamista tiiviisti yhteen peruspalveluvelvoitteista aiheutuvien menojen sekä palvelujärjestelmän tuottavuuskehityksen kanssa.
Kaiken kaikkiaan julkinen talous ei
enää kestä merkittäviä veronalennuksia. Veropohjan säilyttäminen on välttämätöntä, jotta vältyttäisiin siltä, että
esimerkiksi kuntatalouden rahoitusongelmia ratkaistaisiin ajamalla alas menoja ja karsimalla rajusti työllisyyttä.

Finanssipolitiikka on ollut
elvyttävää
Valtiontalouteen syntyy yli miljardin
euron alijäämä tänä vuonna. Ensi
vuonna alijäämä kasvaa. Vuosien
2005–2006 keveä finanssipolitiikka lisää taloudellista aktiviteettia kasvattamalla kotitalouksien ostovoimaa ja vahvistamalla kuntataloutta. Sama kehitys oli vallalla jo viime vuonna. Nyt on
kuitenkin nähtävissä, että verotulojen
menetykset rajoittavat tulevina vuosina julkisten menojen kasvua ja vaikuttavat sitä kautta negatiivisesti kokonaistyöllisyyteen.
Kuntatalous on joutumassa rakenteelliseen epätasapainoon. Vaikka kuntien tulot ovat kehittyneet suhteellisen
11

Työtätekevät
köyhät EU:ssa
Kuinka suuri osa EU-maiden työtätekevistä on köyhiä ja mikä tekee heistä
sellaisia?
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gia painottaa sosiaalista integraatiota,
jonka on tarkoitus toteutua laadukkaiden työpaikkojen ja parantuneen sosiaaliturvan kautta. Tässä yhtälössä työmarkkinoilta syrjäytyminen nähdään
usein pääasiallisena syynä köyhyyteen
tai vähävaraisuuteen. Viime aikoina on
kuitenkin herätty laajemmalti huomaamaan, että on myös joukko ihmisiä,
jotka ovat köyhiä vaikka ovatkin töissä. Nizzan kokouksessaan joulukuussa 2000 Eurooppa-neuvosto nosti köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen erityisohjelmassaan esille erityisesti työtätekevien köyhien aseman.
EU:n päätöksentekoelimissä työtätekevät köyhät voidaan nähdä eräänlaisena ’riskiryhmänä’: he ovat sekä työvoima- että sosiaalipoliittinen ongelma.
Tosiasia kuitenkin on, ettei työtäteke-

vistä köyhistä ole paljoakaan tietoa saatavilla EU:n mittakaavassa. Tätä taustaa vasten tutkijakollegani Ramón Peña
Casas Belgiasta ja minä saimme vuonna 2003 tehtäväksemme kirjoittaa raportin ”Working Poor in the European Union” (Peña Casas ja Latta 2004).
Raportin tilaaja oli Dublinissa sijaitseva Euroopan työ- ja elinolojen kehittämissäätiö1, ja meidän ensisijainen tehtävämme oli tehdä kartoitus kirjallisuudesta, joka käsittelee työtätekeviä
köyhiä EU:n rajojen sisällä, sekä hahmottaa tällaisen köyhyyden yleisyys.

1

Raporttia voi tilata osoitteesta
www.eurofound.ie/publications/
publications.htm.
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me keskiössä. Sovelsimme tutkimuksessamme relatiivista köyhyysmittaa eli
kotitalouden tulojen köyhyyden rajana
60 prosenttia ekvivalentin kotitalouskohtaisen tulon mediaanista.4

Seitsemän prosenttia EU:n
työssäkäyvistä on köyhiä

Mia Latta on toiminut aiemmin viisi vuotta tutkimusjohtajana Euroopan työ- ja elinolojen
tutkimussäätiöllä. Hän työstää parhaillaan sosiologian alaan kuuluvaa väitöskirjaa syrjäytyneiden kotitalouksien tulolähteistä ja tukiverkostoista Ruotsissa vuosina 1994–2002.

Työtätekevien köyhien määritteleminen ei ole helppoa
Kirjallisuudessa työtätekevät köyhät
määritellään kirjavasti, riippuen lähinnä siitä, miten köyhyys ja työelämään
osallistuminen on määritelty. Perspektiivistä riippuen työtätekeviä köyhiä
voidaan tarkastella joko työntekijöinä,
jotka ovat köyhiä, tai köyhinä, jotka
tekevät töitä. Ensiksi mainitussa tapauksessa pääpaino on yksilön eli työntekijän tilanteessa, esimerkiksi hänen
alhaisessa palkassaan ja muissa henkilökohtaisissa taustatekijöissään kuten
koulutuksessa. Usein juuri matalapalkkaisuus onkin yhdistetty työtätekevien
köyhyyteen lähes synonyymin lailla.
Jälkimmäisessä tapauksessa tarkastelukulmaa laajennetaan käsittämään
köyhyyteen vaikuttavat laajemmat yhteydet, erityisesti kotitalouden erityispiirteet. Tästä ’kaksinaisuudesta’ johtuen tarkastelimme raportissamme työtätekevien köyhyyttä sekä yksilön että
kotitalouden perspektiivistä.
Työtätekeviä köyhiä ei ole aivan yksinkertaista määritellä myöskään tilastollisesti. Tutkimuksessamme käytimme
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viimeisintä European Community
Household Panelin (ECHP)2 julkaistua
aineistoa vuodelta 1999. Aineiston perusteella on mahdollista määrittää yksilöiden yleisin aktiiviteettistatus (Most
Frequent Activity Status, MFAS) vuoden sisällä. Tämä tapahtuu kuukausittain kerättävän aineiston avulla. Materiaalin avulla pystyimme näkemään,
kuinka monet yksilöt olivat olleet töissä
tai aktiivisesti hakeneet töitä vähintään
6 kuukautta vuodesta silti jääden köyhyysrajan alapuolelle (ns. aktiiviset köyhät). Tämän laajan ryhmän alaryhmän
muodostivat puolestaan ne, jotka olivat olleet vuoden aikana pääsääntöisesti
(yli 6 kk) töissä (työtätekevät köyhät).
Aineiston avulla pystyimme myös erottelemaan köyhät palkkatyöläiset ja köyhät yksityisyrittäjät sekä tutkimaan köyhiä työttömiä3, vaikkakaan viimeksi
mainittu ryhmä ei ollut tutkimuksem2

Tämä EU-maiden kotitalouksien seuranta-aineisto perustuu laajoihin kyselytutkimuksiin. Aineiston on julkaissut Eurostat (2003a).
3
’Aktiivisesti töitä hakeneet’ ei nimikkeenä ole kenties paras mahdollinen. Työttömien ja ’aktiivisesti työtä hakevien’ ero ei

Käyttämämme köyhyysmitan avulla
laskimme, että vuonna 1999 seitsemän
prosenttia EU:n työssäkäyvistä kansalaisista oli köyhiä. Tämä vastasi noin
10,9 miljoonaa ihmistä. Jos mukaan
laskettiin myös työnhakijat, luku nousi kymmeneen prosenttiin, joka vastasi 17,2 miljoonaa ihmistä. Näistä ’aktiivisista köyhistä’ (työntekijät ja aktiivisesti työtä hakevat) 63,5 prosenttia
oli nimenomaan työtätekeviä köyhiä.
Toisin sanoen kaksi kolmesta aktiivisesta köyhästä oli tehnyt töitä ainakin
kuusi kuukautta viimeisen vuoden aikana jääden silti köyhyysrajan alapuolelle. Joissakin maissa jopa yhdeksän
kymmenestä aktiivisesta köyhästä oli
nimenomaan työtätekeviä köyhiä eli
ihmisiä, jotka olivat olleet yli 6 kuukautta töissä viimeisen vuoden aikana. Näin oli esimerkiksi Tanskassa,
Hollannissa, Itävallassa, Luxemburgissa ja Portugalissa. Suomessa vastaava
luku oli hieman alle 62 prosenttia ja
Ruotsissa 77 prosenttia.
Palkkatyöntekijöistä kuusi prosenttia
oli köyhiä, ja heidän köyhyytensä oli
keskimääräistä yleisempää Etelä-Euroopassa mutta myös Ranskassa, Luxemburgissa ja Isossa-Britanniassa (7–
10 %). Keskimääräistä vähäisempää se
oli Pohjoismaissa, Itävallassa, Belgiassa ja Irlannissa (3–4 %).
ole toki siinä, että työttömät eivät olisi aktiivisesti hakeneet töitä, vaan siinä, että
työttömät olivat olleet koko edellisen vuoden työttöminä, kun ’aktiivisesti työtä hakeneet’ taas olivat olleet joitakin jaksoja
töissä (ajanjaksojen jäädessä yhteenlaskettuina kuitenkin alle 6 kuukauteen).
4
Ekvivalentti kotitalouskohtainen tulo
saadaan kulutusyksikkömuunnoksella,
jossa kotitalouden ensimmäinen jäsen saa
painon yksi, muiden aikuisten paino on
0,7 ja lasten paino 0,5.
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Kuvio 1.
Köyhyysrajan alle jääneet EU15-maissa vuonna 1999.

hillä pääosan tuloista (55 %) muodostivat työttömyyskorvaukset. 82 prosenttia työtätekevistä köyhistä sai suurimman osan tuloistaan ansiotyöstä jääden silti köyhyysrajan alapuolelle6.
Tämä puolestaan osoittaa, että työssäolo itsessään ei ole tae riittävästä toimeentulosta. Esimerkiksi joka toinen
ranskalainen työssäkäyvä köyhä on
köyhä siitä huolimatta että on ollut
töissä koko edellisen vuoden (12 kk)
(Lagarenne ja Legendre 2000; BreuilGenier et al. 2001).

Työtätekevien köyhyyden
dynamiikka
Kuinka pysyvää on työtätekevien köyhyys? Voidaan esimerkiksi arvuutella,
että juuri vastavalmistuneet nuoret
saattavat työuransa alussa olla hetkellisesti köyhiä, mutta että tämäntyyppinen köyhyys on yleensä ohimenevää
nuorten vakiinnuttaessa paikkansa työlous on melko epätodennäköisesti köyelämässä, ja se on siksi pidemmällä
hyysrajan alapuolella, tosin sekin on
aikavälillä vähemmän vakavaa. Valitetmahdollista (taulukko 1).
tavasti tietoa työssäkäyvien köyhien pitKäytännössä tämä ’kahden palkan
kän aikavälin köyhyysprojektioista ei
kotitalouden’ malli johtaa siihen, että
ole saatavilla EU-tasolla. Yleisen köyjatkossa siitä poikkeahyystutkimuksen valosvien kotitalouksien on
sa voidaan sanoa, että
Kotitalouksien
yhä epätodennäköisemEU:n sisällä on huopää ansaita tarpeeksi
mattavan suuri määrä
köyhyyden välttäpysyäkseen köyhyysrapitkän aikavälin köyhiä.
miseksi näyttää
jan yläpuolella missään
Esimerkiksi Eurostatin
olevan yhä tärEU-maassa. Näyttää
(2003b) tutkimus osoitsiltä, että tulevaisuudesti, että vuonna 1999 keskeämpää, että
sa(kin) molempien
kimäärin 9 prosenttia
molemmat puolisot
puolisoiden on tarvittaEU:n väestöstä oli eläkäyvät töissä.
van tulotason saavuttanyt köyhyysrajan alamiseksi yksinkertaisespuolella vähintään kolti pakko olla töissä, ja
me viime vuotta yhteen
tämä puolestaan korostaa palkkojen
menoon. Tämä vastasi 30 miljoonaa
tärkeyttä kotitalouden kokonaistuloisihmistä. EU-tason tutkimusten puutsa.
tuessa on kuitenkin mahdotonta sanoa,
Köyhät kotitaloudet ovat tunnetusti
kuinka moni näistä köyhistä oli työtäriippuvaisempia tulonsiirroista kuin
tekeviä köyhiä.
muut taloudet. Eurostatin (2000) tutkimus osoitti, että vuonna 1994 95
6
Eurostatin tutkimuksessa käytettiin
prosentilla työtätekevästä ei-köyhästä
aktiviteettistatuksen määrittämiseen käsiväestöstä (palkkatyöntekijät ja yksityistettä ‘current activity status’, joka ei ole
yrittäjät) ansiotulot muodostivat pääsuoraan verrannollinen meidän raportisosan tuloista, kun taas työttömillä köysamme käytettyyn MFAS:aan.

Maalyhenteet: BE = Belgia, DK = Tanska, DE = Saksa, EL = Kreikka, ES = Espanja, FR
= Ranska, IR = Irlanti, IT = Italia, LU = Luxemburg, NL = Alankomaat, AT = Itävalta,
PO = Portugali, FI = Suomi, SE = Ruotsi ja UK = Iso-Britannia.
Lähde: Eurostat (2003a).

Yksityisyrittäjien tilanne oli huonompi
kaikissa EU-maissa Saksaa lukuun
ottamatta.5 EU:n tasolla yksityisyrittäjistä enemmän kuin joka kymmenes
(14 %) oli köyhiä vuonna 1999. Tämäntyyppisen köyhyyden jakautuminen maiden kesken on yllättävämpää.
Esimerkiksi Ruotsissa 24 prosenttia
yksityisyrittäjistä oli köyhyysrajan alapuolella, ja luvut olivat korkeita verrattuna palkkatyöntekijöihin myös Itävallassa (kuvio 1).

Työtätekevien köyhien taloudet
Talouden tasolla tärkein tekijä köyhyyden välttämisessä on kotitalouksien ’työnteon intensiteetti’ (’work richness’).
Mitä konkreettisemmin taloudet ovat
kiinnittyneitä työelämään, sitä epätodennäköisempää on, että ne ajautuvat
köyhyysrajan alle. Käytännössä tämä
tarkoittaa sitä, että kahden palkan ta5

Tilastollisesti Saksassa palkkatyöntekijöiden ja yksityisyrittäjien köyhyys oli yhtä
yleistä 5 prosentin merkitsevyystasolla.
14
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Taulukko 1.
Köyhyysriski 12 EU-maassa suhteessa ansionsaajien lukumäärään kotitaloudessa v. 1998.
EU 12

BE

DK

DE

EL

ES

FR

IR

IT

AU

PO

FI

UK

51
22
5

50
9
2

25
6
3

56
23
3

41
23
12

52
18
6

55
26
5

63
9
3

45
26
4

45
14
6

49
23
13

28
5
3

49
21
7

Ei palkkaa
Yksi palkka
Kaksi tai useampia palkkoja
Lähde: European Commission (2002).

Ranskassa tehty kansallinen tutkimus
on kuitenkin antanut viitteitä siitä, että
myös työtätekevien köyhyys näyttää
usein olevan kroonista. Breuil-Genier
et al. (2001) vertaili ECHP:n Ranskan otannan neljää ensimmäistä aaltoa (1994–1997). Tutkimuksen kohteena oli aktiivisten köyhien populaatio, ja se osoitti, että suurimmalla osalla
tutkituista aktiviteettiluokitus ei ollut
muuttunut neljän vuoden aikana. Kaksi
kolmesta aktiivisesta köyhästä oli vielä
neljän vuoden jälkeenkin köyhiä. Tämä
piti paikkansa työttömien osalta (66 %)
mutta myös – ja eritoten – pysyvästi
työssäkäyvien osalta (75 %). Toisin sanoen kolme neljästä työssäkäyvästä
köyhästä oli köyhiä vielä neljän vuoden kuluttuakin. Kokonaisuudessaan
nämä pysyvästi köyhät työssäkävijät
muodostivat melkein kolmanneksen
(29 %) koko aktiivisten köyhien populaatiosta.

Voidaanko matalapalkkaisuudella selittää työtätekevien köyhyys?
Riippuen mittaustavasta matalapalkkaisuuden yleisyys EU:ssa vaihtelee 12,6
ja 15,8 prosentin välillä7 (Peña-Casas

2002). On kuitenkin epäselvää, kuinka usein juuri matalapalkkaisuus johtaa työtätekevien köyhyyteen. Aihetta
ei ole tutkittu laajemmin EU:n tasolla,
ja ne tutkimukset, jotka löytyvät, tuntuvat lähinnä painottavan kotitalouden
rakenteen korostunutta roolia tässä
yhtälössä. Työssäkäyvän yksinhuoltajan talous tai talous, joka on riippuvainen yhdestä palkasta, on useammin
köyhä (Nolan 2000; OECD 1998).
Esimerkiksi Strengmann-Kuhn (2002)
on todennut, että vain noin joka neljännen työtätekevän köyhän köyhyyden syy on nimenomaan matalapalkkaisuudessa (taulukko 2).
On kuitenkin myös olemassa tutkimuksia, jotka yhdistävät matalapalkkaisuuden ja köyhyyden konkreettisemmin toisiinsa. Marlier (2000) on
Eurostatin tuottamassa tutkimuksessa
selvästi osoittanut, että matalapalkkaiset ovat useammin köyhiä kuin vertaisryhmät – tulos, joka sinänsä tuskin
on kovin yllättävä. Marlierin mukaan
EU:n8 kaikista työntekijöistä noin 8
prosenttia oli köyhiä vuonna 1995, ja
7

OECD:n ja ECHP:n luvut eivät ole eri
laskentatavoista johtuen suoraan verrannollisia keskenään.
8
Marlierin aineisto oli vuodelta 1995.
Suomi ja Ruotsi eivät kuuluneet otokseen.

15 prosenttia kaikista työntekijöistä oli
matalapalkkaisia. Työtätekevien köyhien osuus matalapalkkaisista työntekijöistä oli 20 prosenttia ja matalapalkkaisten työntekijöiden osuus työtätekevistä köyhistä 37 prosenttia. Toisin
sanoen EU:ssa joka kolmas työtätekevä
köyhä oli matalapalkkainen. Maiden
välillä oli tosin melko suuria eroja; esimerkiksi Isossa-Britanniassa matalapalkkaisten osuus työtätekevistä köyhistä oli niinkin korkea kuin 44 prosenttia, ja Kreikassa luku oli jopa 52
prosenttia. Tutkimuksen ainoana pohjoismaana Tanska jäi kauas kärjestä,
tosin Tanskassakin joka viides (21 %)
työtätekevä köyhä oli matalapalkkainen.

Työn laadulla on väliä
Matalapalkkaisuus lisää siis selvästi riskiä kuulua (tai ajautua) työtätekevien
köyhien joukkoon. Näin ollen tietyt
matalapalkkaisuuteen liittyvät tunnusmerkit voidaan yhdistää – tosin tietyin
varauksin – myös työtätekeviin köyhiin. Esimerkiksi koulutustason merkitys kaikenlaisen köyhyyden välttämisessä on olennainen, ja tämä pätee
myös työtätekevien köyhyyteen.

Taulukko 2.
Työntekijöiden köyhyyden syitä 14 EU-maassa vuonna 1996 (% työtätekevistä köyhistä).
DE

UK

DK

Kotitalous
57,5
Matalapalkkaisuus 42,5

58,9
41,1

62,4
37,6

NL

AT

EL

FR

FI

LU

IT

IR

ES

PO

67,9 71,9
32,1 28,1

79.3
20,7

80,4
19,6

83,5
16,5

85,0
15,0

87,7
12,3

89,1
10,9

89,2
10,8

90,4
9,6

BE EU14
93,7 73,3
6,3 26,7

Lähde: Strengmann-Kuhn (2002).
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Matalapalkkaisuuteen yhdistyvät kiinteästi tietenkin myös työn luonteeseen
ja laatuun liittyvät tekijät kuten työtunnit (naisten pääosin tekemä osa-aikatyö on usein matalapalkkatyötä – jopa
suhteutettuna työtunteihin) ja työsuhteen laatu (epätyypilliset työsuhteet lisäävät riskiä ajautua matalapalkkaisuuteen - ainakin pidemmällä aikavälillä).
Euroopan komission (European Commission 2004) raportti osoittaa selvästi,
että juuri osa-aikaisuus ja epätyypilliset työsuhteet vaikuttavat selvästi työtätekevien köyhyyteen. EU:n tasolla
joka kymmenes osa-aikatyöntekijä tai
epätyypillisessä työsuhteessa oleva on
köyhä, kun taas vakituisessa työsuhteessa olevien vastaava luku on ’vain’
4 prosenttia ja täyspitkää työpäivää
tekevien 5 prosenttia. Suomessa vastaavat luvut olivat osa-aikaisilla 18 %,
epätyypillisessä työssä olevilla 8 % ja
vakituisessa työsuhteessa olevilla tai
täyspitkää työpäivää tekevillä 3 prosenttia. Osa-aikatyöntekijöiden taloudet olivat siis Suomessa todennäköisemmin köyhiä kuin EU:ssa keskimäärin9.
Raporttimme tulosten valossa yksityisyrittäjyys on karua ja taloudellisesti
riskialtista puuhaa. Kaikissa EU-maissa Saksaa lukuun ottamatta yksityisyrittäjien riski ajautua köyhyysrajan alapuolelle oli korkeampi kuin muun
työssäkäyvän väestön. Tämä saattaa
osittain johtua siitä, että kaikki yksityisyrittäjyys ei ole vapaaehtoista vaan
pikemminkin pakon sanelemaa. Monessa maassa suuri osa yksityisyrittäjistä on alemmin koulutettuja (esimerkiksi Portugalissa, Espanjassa ja Kreikassa 70 % yksityisyrittäjistä), ja varsinkin maahanmuuttajien suhteellinen
osuus heistä on suuri (Le Blansch et
al. 1999).
9

Osa-aikaisuus on määritelty alle 30
tunnin viikoittaiseksi työajaksi. Komission
raportin luvut eivät ole suoraan verrannollisia meidän raporttimme lukuihin, koska
vertailuvuodet eivät ole samat. Lisäksi komission raportissa käytetään työllistymisen
mittana 7 kuukauden työjaksoa per vuosi,
kun meidän raportissamme vastaava ajanjakso on 6 kuukautta.
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Mia Latta korostaa, ettei työtätekevien köyhyyttä voida selittää yksinomaan matalapalkkaisuudella ja että myös työtätekevien köyhien köyhyys näyttää usein olevan kroonista.

Työtätekevien köyhyyden kasvot: köyhä, köyhempi, maahanmuuttaja?
Matalapalkkaisten ja työtätekevien
köyhien ryhmillä on myös eroja. Esimerkiksi sukupuolen suhteen tulokset
olivat yllättäviä. EU:n tasolla naisten
todennäköisyys kuulua työtätekevien
köyhien ryhmään ei ollut suurempi
kuin miesten. 6 prosenttia palkkatyössä
käyvistä naisista kuului työtätekevien
köyhien ryhmään, ja miesten vastaava
luku oli myös 6. Maakohtainen tarkastelu kuitenkin osoitti, että yhdeksässä maassa viidestätoista naiset olivat yliedustettuina palkkatyötä tekevien köyhien ryhmässä; tosin erot eivät
olleet missään maassa kovin huomattavia. Suurin sukupuoliero työtätekevien köyhien suhteen löytyi Kreikasta:
siellä 7 % palkkatyötä tekevistä miehistä oli köyhiä, ja naisten vastaava prosentti oli 12. Suomessa vastaavat luvut olivat miehille 3 prosenttia ja naisille 4, mutta löytyi myös maita, joissa
prosentit olivat toisin päin: Italiassa joka
kymmenes palkkatyötä tekevä mies oli
köyhä, mutta sama luku naisille oli
’vain’ 5 prosenttia, ja Irlannissa 5 pro-

senttia palkkatyötä tekevistä miehistä
ja 3 prosenttia naisista oli köyhiä. Myös
Ranskassa ja Espanjassa palkkatyötä
tekevien miesten talouksien köyhyys oli
yleisempää kuin naisten.
Miten voidaan selittää nämä yllättävät sukupuolierot – tai ehkä pikemmin niiden puute? Työmarkkinoiden
ulkopuolellahan naisten köyhyys on
yleisempää kuin miesten. Varsinkin eläkeläisten köyhyys on naisvaltaista kaikissa EU-maissa, mikä johtuu ainakin
osittain siitä, että naisten työura on edelleenkin katkonaisempi kuin miesten.
Pienehköt sukupuolierot työtätekevien köyhien osalta selittynevät ainakin
osittain sillä, että monessa yllämainitussa maassa naisten työssäkäynti on
edelleenkin vähäisempää kuin miesten,
ja tällöin yksipalkkaisten ’riskitalouksien’ osuus on suurempi. Näissä yksipalkkaisissa talouksissa palkka tulee
mitä todennäköisimmin nimenomaan
mieheltä. Lisäksi on muistettava, että
käytettäessä kotitalouden tuloja köyhyyden mittarina naisten köyhyys jää
todennäköisesti myös osittain piiloon,
sillä talouksien sisäinen tulon- ja vallanjako johtaa usein siihen, että naisilla on rajoitetummin vaikutusvaltaa
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perheen rahatalouteen kuin miehillä
keviksi köyhiksi. Vähäinen tulos ei lie(Rake ja Daly 2002; Björnberg 2003;
ne sekään, että näitä köyhiä oli peräti
Halleröd 1997).
7 prosenttia koko EU15:n työtätekeKenellä sitten on suurempi riski ajauvästä väestöstä. Kun vielä huomioidaan
tua työtätekeväksi köyhäksi? Tietoa
se, että kaikkein marginalisoituneimnimenomaan työtätekevien köyhien
mat työntekijät todennäköisesti kasvatominaisuuksista on saatavissa EU-tataisivat tätä ryhmää huomattavasti (esisolla aika niukasti. Kuten sanottu
merkiksi käynevät ne, jotka työskenkouluttautuminen on paras suoja köytelevät ilman työlupaa tai pimeästi ja
hyyttä vastaan, ja tämä pätee myös
joista ei siksi ole tietoa virallisissa tilastyötätekevien köyhyyttä tarkasteltaestoissa), ei kyse ole mistään vähäpätöisa. Varsinkin vähän koulutetut nuoret
sestä ihmisryhmästä tai ohimenevästä
ovat riskialtis ryhmä, mutta on myös
ilmiöstä. Lisäksi se, että tästä ryhmäsryhmiä, jotka ovat riskialttiita osittain
tä ei ole juurikaan saatavilla taustatiekoulutustasosta huolimatta, näistä esitoa tai tutkimustuloksia, viittaa siihen,
merkkinä maahanmuuttajat. Juuri
että olemme paikallistaneet ryhmän,
maahanmuuttajat ajautuvat usein koujota voidaan kutsua väliinputoajiksi.
lutustaan alempiin töihin ja ovat proJatkon kannalta on tärkeää, että
sentuaalisesti yliedustettuina työtätekesaamme lisää tietoa ja löydämme keivien köyhien ryhmässä.
noja analysoida tätä ryhmää tarkemEuroopan komission (European Commin. EU:n tasolla tähän lieneekin tumission 2004) mukaan työntekijän ikä
lossa parannusta, sillä uusi EU-SILC
– sekä nuoruus että toisaalta vanhuus
hyvinvointitutkimus (joka seuraa
– on myös riskitekijä. Esimerkiksi SuoECHP:ta) keskittyy nimenomaan marmessa oli nuorista (16–
ginalisoitumisen pa24 vuotiaista) työtätekerempaan hahmottamiSuurin riski joutua
viä köyhiä 15 prosentseen. Painopiste on antia verrattuna 5 prosentsiotuloissa ja työmarktyötätekeväksi
tin 25–54 vuotiaista ja 7
kinoilla, vaikkakin tieköyhäksi on vähän
prosenttiin yli 55-vuotitoa saadaan myös niikoulutetuilla ja
aista. Vastaavat luvut
den ulkopuolelta. EsiEU-tasolla olivat vastaamaahanmuuttajilla. merkiksi työtätekevien
vasti 10, 7 ja 9 prosentköyhyyden dynamiiktia. Toisaalta oli maita,
kaa on mahdollista tutjoissa nuorten köyhyys oli vielä yleisemkia tämän tietokannan avulla laajempää, esimerkiksi Hollannissa yksi viimin10.
Poliittisesti työtätekevien köyhien ryhdestä (20 %) nuoresta työntekijästä oli
män löytyminen on arkaluontoisempi
köyhä. Oli kuitenkin myös maita, joisasia. Tutkimuksestamme käy ilmi, että
sa nimenomaan iäkkäämmät työntekiesimerkiksi monien maiden harjoittajät olivat köyhiä. Esimerkiksi Kreikassa
ma työn tekemisen kannattavuuteen
ja Portugalissa ikääntyvien työntekijöitähtäävä politiikka ei näytä yksin tuoden korkea köyhyysaste (21 % kumvan ratkaisua työtätekevien köyhien
massakin) saattaa hyvin antaa viitteitä
problematiikkaan. On tietysti tärkeää
siitä, että nyky-Euroopassa on ryhmä
tunnustaa, että työn laadulla on merikääntyviä työntekijöitä, joilla ei kerta
kitystä ja että esimerkiksi pätkätyöt likaikkiaan ole varaa vetäytyä työelämässäävät osaltaan työtätekevien köyhyyttä.
tä, mutta tarvitaan myös ongelman kokonaisvaltaisempaa hahmottamista. Pi-

Lopuksi
Tutkimuksemme tärkein tulos lienee
se, että onnistuimme paikantamaan
ryhmän, jota voidaan kutsua työtäte-
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10
Ensimmäiset tutkimustulokset EUSILC:stä saadaan 2006 keväällä. Osallistuminen EU-SILC:iin on pakollista kaikille EU-maille.

kemminkin tuntuu siltä, että nykyEuroopassa marginalisoituneiden ryhmä muodostaa eräänlaisen ’harmaan
vyöhykkeen’. Tähän vyöhykkeeseen
kuuluu sekä työmarkkinoilla aktiivisia
että työmarkkinoiden ulkopuolella olevia, ja se muodostuu pääsääntöisesti
alemmin koulutetuista, maahanmuuttajista, nuorista ja ikääntyvistä. Tämän
ryhmän yläpuolella on eräänlainen lasikatto, jota ei helposti läpäistä, ja suurimmalle osalle ryhmään kuuluvista
unelmat laadukkaammasta ja paremmin maksetusta työstä jäävät toteutumatta. Tästä muotoutuu eräänlainen
hyvinvointivaltion koetinkivi, sillä ryhmän olemassaolo todistaa paitsi integraation puutteesta kaikissa EU-maissa
myös sosiaali- ja työvoimapolitiikan
porsaanrei’istä useissa niistä.
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Saako yhdellä
palkalla riittävän
turvan köyhyyttä
1
vastaan?
Euroopassa on siirrytty laajalti ns. mieselättäjämallista molempien puolisoiden
työssä käyntiin. Onko tästä tullut
köyhyyden välttämiseksi yhä tärkeämpää?

Ilpo Airio

Työn tekemisen mallit ovat EU-mais-

Tutkija
Turun yliopisto
iltaai@utu.fi

sa kokeneet melkoisen muodonmuutoksen vuosikymmenten aikana. Toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina
vallitsi pitkään täystyöllisyys. Täystyöllisyyskonsepti tosin rajoittui käsittämään vain ns. mieselättäjämallin, jos1

Kiitän kommenteista professori VeliMatti Ritakalliota, yliassistentti Susan
Kuivalaista ja tutkija Mikko Niemelää.
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2004, 3). Yhdysvalloissa työssä käyvien köyhyys on ollut vuosikymmeniä
huomion kohteena ja sitä on tutkittu
paljon (esim. Bane ja Ellwood 1991;
Klein ja Rones 1989). Työtä tekevien
köyhyyden vähäisyyttä Euroopassa on
selitetty erilaisilla työmarkkinastrategioilla (esim. Krugman 1994). Yhdysvalloissa työmarkkinoiden joustoja on
harjoitettu melko vapaasti, mikä on
mahdollistanut sen, että työttömyys on
pysynyt matalalla tasolla ja matalan
tuottavuuden työpaikkoja on ollut tarjolla. Vastaavasti Euroopassa 1970-luvun öljykriisien jälkeen työttömyys lisääntyi suhdanteiden heikentymisen
seurauksena. Korkea työttömyys on
ollut 1980-luvun alusta lähtien monien EU-maiden ongelma. Viime vuosiIlpo Airio tekee väitöskirjaa työssä käyvien köyhyydestä kansainvälisesti vertailevasta näkökulkymmenen alun laman jälkeen suurmasta.
työttömyys tuli tutuksi myös Pohjoismaissa. Köyhä työikäinen väestö onkin Euroopassa koostunut pääosin
sa mies kävi töissä ja nainen hoiti kokahajonnan lisääntymisenä, on ollut
työttömistä.
tia. Miehen palkka ei ollut varsinaisesoma merkityksensä kahden ansaitsijan
Euroopan unionissa työtä tekevien
ti henkilökohtainen vaan ns. perhemallin yleistymiselle. Nykyään parisköyhyys on noteerattu erääksi merkitpalkka. Valtiolla, työnantajilla ja työnkunnilla ei välttämättä ole varaa elää
tävimmistä uhkakuvista sosiaaliselle
tekijöillä oli konsensus, että palkalla piti
vain toisen palkan varassa, vaan moinkluusiolle (Council of the European
elättää koko perhe, mikä näkyi pallempien osallistuminen työmarkkinoilUnion 2004). Kysymys, onko yhden
kan suuruudessa. Tämä periaate oli
le saattaa olla kotitalouansaitsijan malli riittävä
voimassa erityisesti Keski-Euroopassa.
den toimeentulon kanturva köyhyyttä vas(Esping-Andersen 1996, 75.)
nalta välttämätöntä.
Elinkustannukset ja taan, on olennainen osa
Mieselättäjämallista on tullut yhä harArtikkelissa tarkastelkeskustelussa työssä
palkat ovat saattavinaisempi, sillä naisten työssä käynti
laan tätä kysymystä tutkäyvien köyhyydestä.
neet sopeutua
on lisääntynyt kaikkialla. Sen seuraukkimalla EU15-maissa
Työsuhteiden määräaisena molempien puolisoiden työssä
tapahtunutta kehitystä
siihen, että molem- kaistuminen ja työaikokäymisestä on tullut hyvin yleistä
vuosina 1996–2001.
sekä palkkojen jousmat puolisot käyvät jen
(OECD 2001, 135). Nykyään täystyölRiittääkö yksi palkka
taminen ovat murentatöissä.
lisyydellä tarkoitetaan tilannetta, jossa
turvaamaan köyhyydelneet pohjaa yhden ankaikki työikäiset ja -kykyiset henkilöt
tä vai tarvitaanko mosaitsijan mallilta. Pitkisovat töissä. Julkiset hoivapalvelut ovat
lempien osallistumista?
tä kokopäiväisistä työmahdollistaneet naisten työhön menon,
Vertailtavina ovat kotitaloudet, joissa
suhteista saman työnantajan palvelukja samalla ne ovat luoneet naistyöpaikmolemmat ovat töissä ja ainakin toisessa on tullut harvinaisempia. Työkoja erityisesti Pohjoismaissa. Nykyään
nen kokopäiväisesti sekä kotitaloudet,
markkinoista on tullut epävarmempia,
kaikissa EU-maissa julkisen ja yksityijoissa vain toinen on töissä kokopäija ehkä sen takia pariskuntien molemsen hoivavastuun tasapaino on uudelväisesti.
pien puolisoiden työssä käynnissä on
leen muokkauksen kohteena. Miehet
kyse näiden epävarmuuksien minija naiset edellyttävät – ja heiltä edellymoimisesta.
Uhkaako köyhyys työssä käytetään – osallistumista palkkatyöhön
On mahdollista, että sotien jälkeisilviä?
(Lewis 1992).
tä vuosilta on jäänyt väärä kuva siitä,
Myös työmarkkinoiden muutokselkuinka kotitalous voi tulla toimeen
Käsite ”työtä tekevä köyhä” on viime
la, joka näkyy työelämän epävakaistuyhdelläkin palkalla. Kahden ansaitsijan
vuosina tullut esiin eurooppalaisessa
misena (määräaikaisuus, osa-aikaisuus
mallista on voinut tulla uusi työssä
keskustelussa (Peña Casas ja Latta
ja työttömyys), sen joustoina ja palkkäynnin normi, jolloin esimerkiksi elin-
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kustannukset ja palkkaus ovat sopeutuneet siihen, että molemmat puolisot
käyvät töissä. Näin yhden ansaitsijan
kotitalouksien köyhyysriski tulisi kasvamaan. Ja jos kotitalous jää köyhyysrajan alapuolelle siitä huolimatta, että
joku sen jäsenistä käy töissä, niin voimme puhua tällaisen kotitalouden kohdalla työtätekevien köyhien ongelmasta.

Aineisto ja metodologiset
rajaukset
Tutkimuksen aineistona käytetään European Community Household Panel
-aineistoa (ECHP). Se on Euroopan
Unionin maiden yhteinen elinolotutkimus, joka sisältää vertailukelpoista aineistoa noin 60 000 kotitaloudesta ja
130 000 henkilöstä EU15-maista.2
Tämän artikkelin köyhyysmittarina
käytetään suhteellista tulometodia,
joka on yleisin kansainvälisissä köyhyysvertailuissa käytetty mittari. Suhteellisen tulometodin kohdalla köyhiksi
luokittuvat ne kotitaloudet, joiden käytettävissä olevat tulot jäävät alle määritellyn köyhyysrajan. Tässä tutkimuksessa käytetään Eurostatin (2003a)
suosittelemaa käytäntöä, jossa köyhyysraja on 60 prosenttia väestön käytettävissä olevista mediaanituloista ja
kotitalouden ekvivalenssiskaalana käytetään niin sanottua modifioitua
OECD:n skaalaa 3 (Atkinson et al.
2002, 98–101).
2
ECHP on paneeliaineisto, eli samat
henkilöt ja kotitaloudet ovat mukana jokaisessa tutkimusaallossa. Aineiston keruu
aloitettiin vuonna 1994. Mukana olivat
tuolloin kaikki silloiset 12 jäsenmaata. Itävalta tuli mukaan vuonna 1995, Suomi
vuonna 1996 ja Ruotsi vuonna 1997. Aineiston keruu lopetettiin vuonna 2001.
Lopullisessa aineistossa on kahdeksan tutkimusaaltoa (Eurostat 2003b). Ks. tarkemmin esim. Härkönen (2004).
3
Modifioidussa OECD:n skaalassa kotitalouden ensimmäinen aikuinen saa painon 1 ja sen kaikki muut jäsenet kukin
painon 0,5 paitsi alle 14-vuotiaat lapset,
joille annetaan paino 0,3. Tätä skaalaa
käytetään laskettaessa ekvivalenttia kotitalouskohtaista tuloa.
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Köyhyys yhden ja kahden
ansaitsijan kotitalouksissa

Työssä käynnin kriteereinä käytetään
Eurostatin määritelmän mukaisesti
sitä, että henkilön tulee tehdä vähintään 15 työtuntia viikossa ja sitä, että
pääasiallisen itse arvioidun aktiviteetin tutkimusta edeltävänä vuonna pitää olla ”töissä” (Marlier ja Ponthieux 2000; Peña Casas ja Latta 2004,
7). Kokopäivätyön tekemisen kriteerinä on vähintään 30 työtuntia viikossa.
Tutkimusaineisto on rajattu siten, että
analyyseissa on mukana vain ne kahden aikuisen kotitaloudet, joissa vähintään toinen on kokopäiväisesti töissä.
Kaikki yhden aikuisen kotitaloudet ja
ne pariskunnat, joissa ei ole kokopäivätyön tekijöitä, on rajattu pois. Tämä
on syytä huomioida tuloksia tulkittaessa.4 Puhuttaessa kaikista kotitalouksista tai kokonaisköyhyysasteesta tarkoitetaan rajattua tutkimusjoukkoa
eikä koko väestöä.

Ensimmäiseksi tarkastellaan yleiskuvaa
tuloköyhyydestä yhden ja kahden ansaitsijan kotitalouksissa. Kahden ansaitsijan malli5 vaikuttaa olevan selvästi parempi turva köyhyyttä vastaan. Vuonna 1996 EU15-maissa keskimääräinen
köyhyysaste oli noin 4 prosenttia kotitalouksissa, joissa molemmat olivat
töissä. Vuonna 2001 köyhyysaste nousi
4,5 prosenttiin. Yhden ansaitsijan kotitalouksissa köyhyys oli hieman alle 17
prosenttia molempina tarkasteluajankohtina, toisin sanoen joka kuudes yhden ansaitsijan kotitalous oli köyhä.
Maakohtainen varianssi köyhyysasteiden välillä oli tosin hyvin suuri.
Vaikka niin yhden kuin kahden ansaitsijan kotitalouksissa köyhyysasteet
olivat EU15-maissa lisääntyneet, kokonaisköyhyysaste oli hieman laskenut
(10,8 prosentista 10,5 prosenttiin).

4

Tässä lehdessä julkaistavassa Mia Lattan artikkelissa tarkastellaan kaikkia kotitalouksia, ml. yksin asuvia, minkä vuoksi
sen luvut poikkeavat tässä artikkelissa esitetyistä.

5

Toinen puolisoista on töissä kokopäiväisesti ja toinen joko kokopäiväisesti tai
osa-aikaisesti.

Taulukko 1.
Työssä käyvien pariskuntien köyhyysasteet (%) EU15-maissa vuosina 1996 ja
2001.

Saksa
Tanska
Hollanti
Belgia
Luxemburg
Ranska
Iso-Britannia
Irlanti
Italia
Kreikka
Espanja
Portugali
Itävalta
Suomi
Ruotsi1
EU
1

Tuloköyhyys 1996

Tuloköyhyys 2001

Molemmat Vain toinen Yhteensä
töissä
töissä

Molemmat Vain toinen Yhteensä
töissä
töissä

1,4
1,5
4,1
3
2,2
1,3
2,8
1,7
3
4,5
5,8
10,2
5,1
2,3
3,1
3,9

10,7
5,2
10,5
11,6
12,4
18,6
9,8
9
27,5
22,8
16,2
22,6
17,3
2,6
5
16,5

6,6
2,5
8
6,9
10,2
9
5,9
6,6
18,3
17,7
13,4
15,9
10,7
2,4
3,5
10,8

2
0,5
4,3
1
6,9
3,1
2,7
0,6
4,6
3,9
6,5
11,6
4,1
2,1
2,9
4,5

8,1
10,9
12,6
6,9
18,1
18,2
8,1
11,9
28,1
20,5
17
24,6
11,6
4,8
9,9
16,8

5,2
2,8
8,4
3,1
14
9,6
4,9
7,3
18,3
14,5
13,7
16,5
7,5
3,1
4,4
10,5

Ruotsin kohdalla tarkasteluajankohdat olivat vuodet 1997 ja 2001.

Lähde: ECHP.
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Kuvio 1.
Kahden ansaitsijan kotitalouksien suhteellisen osuuden ja köyhyyden muutos
vuodesta 1996 vuoteen 2001.

SD = sosiaalidemokraattiset maat
LI = liberalistiset maat
EU = kaikki EU15-maat

KO = konservatiiviset maat
EE = Etelä-Euroopan maat

Lähde: ECHP.

Tähän selitys löytyy työssä käymisessä
tapahtuneesta muutoksesta. Vuonna
1996 45 prosentissa tarkasteltavista
kotitalouksista molemmat puolisot olivat töissä. Vuonna 2001 näiden kotitalouksien osuus oli 51 prosenttia. Yhä
useampi kotitalous kuului matalan
köyhyysriskin kahden ansaitsijan malliin, jolloin huolimatta siitä, että köyhyysriski oli kasvanut sekä yhden että
kahden ansaitsijan kotitalouksissa, kokonaisköyhyys oli laskenut. Jos vuonna 2001 kahden ansaitsijan kotitalouksia olisi ollut edelleen suhteellisesti
yhtä paljon kuin vuonna 1996 (45 %),
niin kokonaisköyhyysaste olisi ollut
11,5 prosenttia.
Kuviossa 1 EU15-maat on ryhmitelty Gösta Esping-Andersenin (1990)
hyvinvointivaltiotypologiaa mukaillen.
Esping-Andersen erotti kolme ryhmää,
sosiaalidemokraattisen (Suomi, Ruotsi
ja Tanska), konservatiivisen (Saksa,
Hollanti, Belgia, Luxemburg, Ranska
ja Itävalta) ja liberalistisen (Iso-Britannia ja Irlanti). Jotkut tutkijat (esim.
Leibfried 1993, Ferrera 1996) ovat
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esittäneet Etelä-Euroopan maiden
erottamista omaksi ryhmäkseen. Neljänneksi ryhmäksi onkin koottu Ete-

lä-Eurooppa (Italia, Kreikka, Espanja
ja Portugali). Kaikissa ryhmissä kahden ansaitsijan malli oli yleistynyt. Sitä
vastoin kahden ansaitsijan kotitalouksien köyhyys oli laskenut sosiaalidemokraattisessa ja liberalistisessa ryhmässä, kun taas konservatiivisissa ja Etelä-Euroopan maissa näiden köyhyys oli
lisääntynyt.
On vaikea sanoa, missä määrin kahden ansaitsijan kotitalouksien määrän
kasvu johtuu kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta muutoksesta, jonka seurauksena naisten työssä käynnin esteitä – olivatpa ne sitten asenteellisia tai
käytännöllisiä – on purettu. Kyse voi
olla myös jossain määrin työmarkkinoiden muutoksien myötä lisääntyneiden riskien minimoimisesta. Jälkimmäistä voidaan tarkastella tutkimalla,
miten kotitaloudet tulevat toimeen, jos
tuloihin lasketaan mukaan vain niin
sanotut tuotannontekijätulot (palkkaja yrittäjätulot sekä erilaiset pääomatulot).
Taulukossa 2 on esitetty köyhyysasteet yhden ja kahden ansaitsijan kotitalouksissa sekä näiden kotitalouksien
kokonaisköyhyysaste vuosina 1996 ja
2001, kun vain tuotannontekijätulot on

Ilpo Airion mielestä pelkkä yhden henkilön palkka ei ole kovin hyvä turva köyhyyttä vastaan EU-maiden pariskuntien kohdalla.
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Taulukko 2.
Työssä käyvien pariskuntien köyhyysasteet (%) EU15-maissa vuosina 1996 ja
2001, vain tuotannontekijätulot huomioitu.
Tuloköyhyys 1996
MolemmatVain toinen
töissä
töissä

Saksa
Tanska
Hollanti
Belgia
Luxemburg
Ranska
Iso-Britannia
Irlanti
Italia
Kreikka
Espanja
Portugali
Itävalta
Suomi
Ruotsi1
EU
1

3,7
5,2
6,2
4,6
11,4
4,8
3,6
2,2
3,3
6,1
7,9
12,9
12,8
6,3
10
6,9

Tuloköyhyys 2001

Yhteensä

20,4
25,7
20,3
30,6
25,6
41,4
16,1
16,6
32,3
28,3
23,4
32
34,6
40,5
44
27,6

13,1
10,9
14,8
16,2
22,6
21
9,1
11,8
21,4
22,1
19,2
21,6
22,8
19,8
17,7
18,3

Molemmat Vain toinen Yhteensä
töissä
töissä

5,3
1,7
6,7
3,9
17,9
5,8
4,6
1,3
5,4
5,5
9
15,3
9,8
5,3
10,4
7,7

22,9
22
22,3
21,4
29,9
36,6
17,5
21,2
33,6
25,9
21,3
38,3
31,9
48,4
47,2
28,4

14,7
6,2
14,4
10,2
25,5
19
10
13
21,9
18,6
17,3
24
20
20,7
18,7
17,8

Ruotsin kohdalla tarkasteluajankohdat ovat vuodet 1997 ja 2001.

Lähde: ECHP

huomioitu. Yleiskuva EU15-maista on
sama kuin kaikki tulot huomioon otettaessa: köyhyysriski oli lisääntynyt molemmilla ryhmillä, mutta koska kahden ansaitsijan kotitalouksia oli vuonna 2001 suhteellisesti enemmän kuin
1996, niin kokonaisköyhyys oli laskenut. Yhden ansaitsijan kotitalouksien
kohdalla pelkät palkkatulot eivät olleet
kovin hyvä turva köyhyydeltä. Sen sijaan kahden ansaitsijan kotitaloudet
olivat jo ennen sosiaalisia tulonsiirtoja
(eläkkeet, työttömyyskorvaukset, asumistuki ym.) melko hyvin turvassa köyhyydeltä.
Sosiaalisten tulonsiirtojen merkitys
kotitalouksien tulonmuodostuksessa
käy hyvin ilmi yhden ansaitsijan kotitalouksissa. Näiden kotitalouksien köyhyysaste oli noin 28 prosenttia. Huomionarvoista on Suomen ja Ruotsin
hyvin korkeat köyhyysasteet ennen
tulonsiirtoja. Vuonna 2001 noin joka
toinen yhden ansaitsijan kotitalous olisi
ollut köyhä Suomessa ja Ruotsissa, jos
kotitalouksien ainoa tulonlähde olisi
22

ollut työssä käyvän palkkatulot. Sosiaaliset tulonsiirrot nostivat hyvin suuren osan kotitalouksista köyhyysrajan
yläpuolelle. Suomessa yhden ansaitsijan kotitalouksien köyhyysaste oli käytettävissä olevilla tuloilla noin 5 prosenttia ja Ruotsissa noin 10 prosenttia. Yhden henkilön palkka ei todellakaan vaikuta olevan mitoitettu turvaamaan sellaisenaan toimeentuloa kovin
suurelle kotitaloudelle.

Keskustelu
Vaikka tässä tarkasteltu ajanjakso on
suhteellisen lyhyt, niin silti tulokset
osoittavat, että yhdellä palkalla on
EU15-maissa melko vaikea tulla toimeen. Suomessa yhden ansaitsijan kotitaloudet tulevat melko hyvin toimeen,
mutta yleisesti EU15-maissa noin joka
kuudes yhden ansaitsijan kotitalous on
köyhä. Kahden ansaitsijan kotitalouksista köyhiä on runsaat 4 prosenttia.
Kotitalouden toimeentulo on selvästi

turvatumpi, jos molemmat ovat töissä.
Muutos yhden ansaitsijan mallista
molempien puolisoiden työssä käyntiin antaa aihetta moniin keskusteluihin. Perhepoliittisesti ajateltuna muutos ei esimerkiksi tue lasten kotihoitoa, vaan lasten hoito tulisi järjestää
niin, että molemmat vanhemmat pystyvät tekemään töitä. Tällä voi olla
vaikutuksensa syntyvyyteen, jos kotitaloudet joutuvat tekemään valinnan
työssä käynnin (ja toimeentulon turvaamisen) ja perheen perustamisen
välillä.
Kansantaloudellisesta näkökulmasta
huolestuttavaa on, että samalla kun
toimeentulo vaatisi pariskuntien kohdalla molempien työssä käyntiä, niin
monissa maissa työllisyysaste on kuitenkin hyvin matala. Tämä ”alaspäin
menevä spiraali” voidaan pysäyttää
joko nostamalla työllisyysastetta tai lisäämällä palkkojen ostovoimaa. Ennen
kaikkea olisi syytä pohtia, kuinka hyväksyttävää on, että noin joka kymmenes EU15-maiden pariskunnista,
joissa ainakin toinen on töissä kokopäiväisesti, eivät tule toimeen käytettävissä olevilla tuloillaan.
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Yleiskuva
köyhyyden
kehityksestä
Suomessa vuosina
1
1990–2002
Artikkelissa tarkastellaan erilaisia köyhyysmittareita, joista useimmat osoittavat
köyhyyden Suomessa lisääntyneen 1990luvun alun laman jälkeen.

Ilpo Suoniemi

Liki kaikissa yhteiskunnissa köyhyy-

Tutkimuskoordinaattori
Palkansaajien tutkimuslaitos
ilpo.suoniemi@labour.fi

den vähentämistavoite yhdistää laajat
kansalaispiirit. Köyhyyden torjuminen
edellyttää ilmiöalueen ymmärtämistä,
sen kuvaamista ja niiden mittareiden
valintaa, joiden perusteella köyhyys ja
köyhät tunnistetaan. Vaikka tavoite
1

Kiitän Marja Riihelää ja Risto Sullströmiä tämän artikkelin empiiristen laskelmien teosta. Apu oli korvaamaton sillä
kriittisellä hetkellä, jolloin oma laskentajärjestelmäni oli käyttökelvoton.
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köyhyyden vähentämisestä on yhteinen, niin jo kysymys, miten köyhyyttä
on mitattava, jakaa mielipiteitä. Tavanomaisesti köyhyys määritellään asettamalla minimivaatimustaso niille kotitalouden käytössä oleville resursseille,
esimerkiksi tuloille, joilla perustarpeet
saadaan tyydytettyä. Tämä minimitaso määrää köyhyysrajan, ja ne, joiden
resurssit eivät yllä köyhyysrajaan, määritellään köyhiksi.
Vaikka edellä kuvattu köyhyysrajan
määrittelyperiaate on suoraviivainen,
on köyhyyden mittaus osoittautunut
vaikeaksi eikä siinä ole yhteisesti sovittuja vakiokäytäntöjä. Se, mitä perustarpeisiin liitetään, vaihtelee eri aikoina ja eri alueilla, riippuen paitsi talouden kehitysasteesta myös yhteisön
sosiaalisista normeista ja arvoista. Köyhyysraja voidaan asettaa subjektiivisesti,
absoluuttisena tai suhteellisena. Kiistaa aiheuttaa jo kysymys siitä, olisiko
köyhyys nähtävä absoluuttisena vai
suhteellisena. Esimerkkinä tästä on
Amartya Senin (1983, 1985) ja Peter
Townsendin (1985) käymä kipakka
keskustelu.
Absoluuttinen näkökulma tuntuu
monista tärkeämmältä ja perustavalta
tavalta arvioida köyhyyttä. Rawls
(1971) näkee erityisen tärkeänä taata
kaikille sellaisten primäärihyödykkeiden saanti, jotka takaavat perustarpeiden tyydyttämisen. Absoluuttisesta näkökulmasta korostuu myös tarve vaikuttaa suoraan ihmisen kykyihin ja
mahdollisuuksiin olla toimiva ja päätöksiin kykenevä yksilö. Huomion
kohteena ovat olosuhteet ja toiminta
työmarkkinoilla, koulutuksessa, sosiaalisessa elämässä ja kansalaisena.
Tämä Senin ”capability”-lähestymistapa tarjoaa keinon yhdistää absoluuttinen ja relatiivinen näkökulma.
Liiallisen yksinkertaistuksen uhallakin
Sen (1992) kiteytti köyhyyden absoluuttiseksi käsitteeksi kykyjen ja valmiuksien tasolla, mutta toisaalta köyhyys ilmenee usein suhteellisena tarkasteltaessa hyödykkeiden saantia ja
mahdollisuuksia niiden käyttöön. Suhteellinen deprivaatio taloudellisten
mahdollisuuksien tai käytettävissä ole24

vien tulojen suhteen voi
johtaa absoluuttiseen
deprivaatioon toimintakykyisyyden ja -valmiuksien tasolla. ”Maassa,
joka on suhteellisesti rikkaampi, tarvitaan vastaavasti enemmän tuloja
sellaisten hyödykkeiden
hankkimiseksi, jotka
mahdollistavat yhteiskunnallisesti saman tasoisen sosiaalisen toiminnon. Tällainen toiminto
on esimerkiksi ‘julkisuudessa esiintyminen ilman
häpeän tunnetta´”. Vastaavat näkökohdat soveltuvat myös toimintoon
‘osallistuminen yhteisön
arkielämään´ (Sen 1992).
Yhdysvalloissa käytetty
virallinen köyhyysraja
määrätään absoluuttiselta perustalta. Myös
Maailmanpankki arvioi
koko maailman köyhyyttä yhteistä absoluuttista
rajaa käyttäen. OECD:n Ilpo Suoniemi toimii julkisen talouden tutkimuskoordinaataloittama ja Länsi- ja torina Palkansaajien tutkimuslaitoksessa ja on viimeaikaisissa
Pohjois-Euroopan omak- tutkimuksissaan keskittynyt tulonjakoon ja hyvinvointipalvesuma käytäntö perustuu luihin.
puolestaan suhteelliseen
köyhyysrajaan, jossa raja
määritellään osuutena
keskimääräisestä tulotasosta. Tässä
kotitalouden ensimmäinen aikuinen saa
artikkelissa käytettävä köyhyysraja
painon yksi ja seuraavat aikuiset paimääritellään suhteellisena: puolet menon 0,7. Kunkin lapsen paino on 0,5.
diaanitulosta.
Näin tyyppiperheen, jossa on kaksi aiVaikka köyhyysrajan asettamisperiaate
kuista ja kaksi lasta, saaman 27 000 euon kiinnitetty, liittyy köyhyyden määron tulon oletetaan takaavan kotitalouräämiseen useita hankalia lisäkysymykden kaikille neljälle jäsenelle saman elinsiä, jotka vaativat käytännön ratkaisutason kuin yksinäisen saama 10 000
ja. Miten eri kokoisia ja rakenteeltaan
euron tulo.
eroavia kotitalouksia verrataan? PerRiihelä ym. (2004) tarkastelevat köyheen koon, lasten lukumäärän ja viitehyyden kehitystä perusteellisesti sovelhenkilön iän vaikutus voi hyvin olla eritaen useita vaihtoehtoisia, järkevästi
lainen köyhyysrajan alapuolella kuin
asetettuja köyhyysrajoja ja ekvivalensmediaaniperheen elintasoa määrättäessiskaaloja. Kvalitatiivisesti arvioiden
sä. Eri perheiden tulot muunnetaan yhkuva köyhyyden kehityksestä säilyy,
teismitallisiksi Suomessa yleisesti käyvaikka esimerkiksi köyhien lukumäätetyn ns. OECD:n vanhan ekvivalensrä tai köyhien väestökoostumus luonsiskaalan avulla. Näin säilytetään vernollisesti muuttuvat, kun köyhyysratailtavuus muihin tutkimuksiin. Tässä
jaa vaihdellaan.
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Köyhyysmitoista
Edelleenkin on useita eri mahdollisuuksia arvioida köyhyyttä ja mitata
sen laajuutta. Yleisimmässä käytössä on
päälukumitta (H),
H = (1/n) Σ 1(yi < z),

(1)

jossa yksinkertaisesti lasketaan niiden
henkilöiden osuus koko väestöstä n,
joiden (ekvivalenssiskaalalla painotetut)
käytettävissä olevat tulot (yi) jäävät
köyhyysrajan (z) alapuolelle.2 Tämän
mittarin ongelmana on, ettei sillä, miten kauaksi köyhän tulot köyhyysrajasta jäävät, näytä olevan merkitystä.
Politiikan ohjenuorana kriteeri on
luonnollisesti riittämätön. Tästä syystä mittarin laaja suosio on ällistyttävää
(Sen 1976). Tosin Atkinson (1998) on
puoltanut päälukumittaa: jos minimitulo on ihmisille kuuluva perusoikeus,
niin mittari kertoo suoraan niiden lukumäärän, joilta tämä oikeus jää toteutumatta.
Vaihtoehtona päälukumitalle, jota
kuitenkin tilastoidaan vähemmän laajalti, on köyhyyskuilu (HI)
HI = (1/n) Σ1(yi < z)(z - yi)/z (2)
Tämä mittari yhdistää köyhien väestöosuuden H ja keskimääräisen köyhyyskuilun I (= (z - yi)/z = tulojen
suhteellinen etäisyys köyhyysrajasta)
suuruuden. Näin mitan perusteella
voidaan karkeasti arvioida köyhyyden
poistamisesta aiheutuvia kustannuksia
suhteessa köyhyysrajan suuruuteen.3
Näin sillä on selvää käytännön merkitystä. Tälläkin mittarilla on Senin osoittama puute, ettei se mitenkään ota
2
1(yi < z) on laskurifunktio, joka saa
arvon 1, kun sulkeissa ilmoitettu ehto täyttyy, ja muuten arvon 0.
3
Ekvivalenssiskaalan, jolla kotitalouden
tulot jaetaan, käyttö mutkistaa arvioita,
mutta jos kaikissa kotitalouksissa olisi vain
yksi henkilö, niin yhden prosentin köyhyyskuilu vuonna 2002, jolloin köyhyysraja oli
7 700 euroa, vastasi 77 euroa. Tämän
suuruinen keskimääräinen tulonsiirto tarvittaisiin nostamaan köyhät täsmälleen
köyhyysrajalle.
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huomioon köyhyyden erilaisuutta.
Yhden euron merkitys on köyhyyden
poistamista arvioitaessa täsmälleen yhtä
suuri riippumatta siitä, annetaanko se
kaikkein köyhimmälle vai juuri ja juuri köyhyysrajan alapuolelle jäävälle.
Senin esittämä vaihtoehto ottaa huomioon köyhyyden syvyyden. Siinä köyhyyttä painotetaan köyhien välisin tulovertailuin. Senin köyhyysindeksi
käyttää köyhien tuloista laskettua Ginikerrointa. Tälle vaihtoehtoinen on Fosterin, Greerin ja Thorbecken (1984)
esittämä luokka FGT-indeksejä, joissa
tulonjako otetaan huomioon painottaen köyhyyskuilua sen suuruuden perusteella. Suosittu erikoistapaus perustuu köyhien tuloista laskettuun variaatiokertoimeen

Tarkasteluissa havaintoyksikköinä
ovat yksilöt. Niinpä esimerkiksi päälukumittarimme kertoo, kuinka monta prosenttia väestöstä kuuluu sellaiseen kotitalouteen, joka on köyhä.
Tässä artikkelissa köyhiä ovat ne, joiden kulutusyksikköä kohti laskettu
tulotaso alittaa köyhyysrajan, joka on
50 prosenttia vastaavasta mediaanihenkilön tulotasosta.

Köyhyyden kehitys vuosina
1990–2002

Seuraavassa keskitytään yleiskuvaan
köyhyyden kehityksestä sekä siihen,
miten köyhyyden rakenne on muuttunut tarkasteltaessa sosioekonomisen
aseman mukaan määriteltyjä väestö(3)
ryhmiä. Kuviossa 1 on esitetty 1990P2 = H(I2 + (1-I) 2 C2 )
luvun kehitys käyttäen köyhyysmittajossa I on kuten yllä ja C on köyhien
reina päälukumittaa H, köyhyyskuilua
tuloista laskettu variaatiokerroin.4
HI ja FGT-mittaria P2. Lisäksi kuviValitettavasti nämä köyhyysindeksit
ossa on ylimpänä käyränä (asteikko
eivät ole saavuttaneet tilastoviranoikealla) esitetty yhden henkilön reaaomaisten keskuudessa yhtä laajaa suolinen köyhyysraja, joka on laskettu
siota kuin niiden suorat tuloeroja kuvuoden 2002 rahassa. Laskelmat pevaavat vastineet, joista yksi esimerkki
rustuvat tilastokeskuksen tulonjaon oton Gini-kerroin. Vaihtoehdoilla (1) ja
osaineistoihin.
(2) on selviä puutteita, ja niiden etuna
Kotitalouksien tulokehitys oli 1990on lähinnä laskennan helppous.
luvulla epäyhtenäistä (ks. esimerkiksi
Mittareilla (1), (2) ja (3) on kuitenSuoniemi 2002). Laman aikana vuokin yhteinen ominaisuus, josta on selsina 1990–1994 kotitalouksien tulot
vää etua köyhyyden kelaskivat voimakkaasti.
hitystä tarkasteltaessa.
Tämä näkyy suoraan
Suhteellinen köyKöyhyysmitat voidaan
köyhyysrajan kehitykhajottaa additiivisesti eri
sessä, joka noudattaa
hyys väheni laman
väestöryhmien suhteen.
mediaanikotitalouden
aikana mutta liSiis jos köyhyyttä tartulokehitystä. Tuolloin
sääntyi sen jälkeen.
kastellaan erillisissä vämyös suhteellinen köyestöryhmissä i, i =
hyys lieventyi kaikilla
1,…,n, ja köyhyysmimittareilla arvioituna.
tan arvo ryhmässä i on Pi ja ryhmän
Työttömyyden lisääntyessä ja palkkaväestöosuus on si , niin koko väestön
tulojen supistuessa tulonsiirrot saivat
köyhyysmitan P arvo saadaan painoentistä suuremman roolin tulonmuotettuna keskiarvona
dostuksessa. Tulonsiirroilla turvattiin
työttömien elintaso, ja näin pienitulois(4).
P = Σ si Pi,
ten ja työttömien tulot alenivat vähemmän kuin mitä taloudessa keskimäärin.
Laman jälkeen, kansantalouden kään4
nyttyä
nopeaan kasvuun, suhteellinen
Variaatiokerroin saadaan jakamalla kesköyhyys alkoi lisääntyä. Vaikka tuolkihajonta keskiarvolla.
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Kuvio 1.
Suhteellisen köyhyyden kehitys Suomessa, 1990–2002.

Lähde: Tilastokeskus, tulonjaon otosaineistot.

loin myös työllisyyden kehitys oli suotuisaa, eivät kaikki päässeet nauttimaan
kasvun hedelmistä. Köyhyys yleistyi
suhteellisen tasaista vauhtia niin, että
päälukumittarilla arvioituna köyhien
väestöosuus oli 2000-luvun alussa kaksinkertainen vuoteen 1990 verrattuna.
Vuonna 2002 noin 260 000 henkilöä
kuului kotitalouksiin, jotka näin määritellään köyhiksi, kun vastaava luku
oli 128 000 vuonna 1990. Köyhyyskuilun (HI) ja FGT-mittarin (P2) kehitys seurasi suhteellisen hyvin päälukumitan (H) kehitystä.

Sosioekonomisen aseman vaikutus köyhyyteen
Tarkastellaan seuraavaksi työmarkkina- ja ammattiaseman perusteella määriteltyjä väestöryhmiä ja miten köyhyyden rakenne muuttui. Väestöryhmät
on määritelty kotitalouden viitehenkilön eli sen eniten ansaitsevan jäsenen
sosioekonomisen aseman perusteella.
Erotellaan kahdeksan eri ryhmää: yrittäjät, ylemmät toimihenkilöt, alemmat
toimihenkilöt, työntekijät, opiskelijat,
eläkeläiset, työttömät ja jäännösryhmä
muut.
26

Köyhyysmittarien kehitys voidaan dekomponoida väestöryhmien suhteen.
Näin köyhyyden kehitystä voidaan tarkastella sekä ryhmän sisäisen kehityksen perusteella että sen perusteella,
miten väestöryhmän koko muuttui.
Esimerkiksi pääluvun perusteella arvioitu köyhyys voi muuttua näiden kahden vaikutuskanavan kautta seuraavasti. Ensinnäkin köyhyys väestössä lisääntyy, jos sellaisen ryhmän väestöosuus kasvaa, jossa köyhyys on keskimääräistä yleisempää. Toisaalta köyhyys lisääntyy ryhmän köyhyysriskin
nousun myötä, vaikka ryhmän koko
säilyy ennallaan. Taulukossa 1 on esitetty ryhmien väestöosuudet kolmivuotisjaksoittain. Väestöryhmän kokonaisvaikutus köyhyyden kehitykseen saadaan yhdistämällä taulukkojen 1 ja 2
vastinparit.
Suomessa merkittävä muutos oli
työttömyyden nopea kasvu 1990-luvun alun laman aikana. Vaikka työttömien (tässä yli 6 kuukautta vuoden
aikana työttöminä olleet) määrä alentuikin 1990-luvun loppupuoliskon ripeän talouskasvun aikana, on se edelleenkin selvästi korkeammalla tasolla
kuin vuonna 1990. Väestön ikääntyessä on eläkeläisten väestöosuus kas-

vanut. Myös opiskelijoiden väestöosuus on kasvanut, ja toisaalta yrittäjien määrä on maatalousyrittäjien osalta jonkin verran alentunut.
Taulukossa 2 on esitetty näiden ryhmien köyhyysriskin kehitys. Ylempien
toimihenkilöiden köyhyysriski on minimaalinen, eikä se ole tarkasteluvuosina muuttunut. Vaikka myös alempien toimihenkilöiden ja työntekijöiden
köyhyysriski on suhteellisen matala, on
se kuitenkin kohonnut tarkastelujakson aikana. Työtätekevien köyhyys ei
näyttäydy näiden lukujen valossa erityisen polttavana ongelmana, mutta
työssäkäynti yhdistyy matalaan tulotasoon selvästi useammin kuin 1990-luvun alussa.
Työttömien köyhyysriski on noussut
tuntuvasti. Nopean talouskasvun aikana työttömien tulot jäivät selvästi jälkeen muiden tulokehityksestä. Yhtäältä
ansiosidonnaisen työttömyysturvan
ehtoja tiukennettiin, ja toisaalta vähimmäisetuuksien nimellinen taso kehittyi
hitaasti. Samalla yhä useampi pitkäaikaistyötön putosi ansiosidonnaiselta
työttömyysturvalta peruspäivärahalle
tai työmarkkinatuelle. Vaikka talouskasvu 2000-luvulla hidastui, kehityssuunta jatkui niin, että työttömien köyhyysriski läheni jo 30 prosenttia vuonna 2002. Työttömien köyhyysriskin
kasvu onkin selvästi tärkein köyhyyden yleistymistä selittävä tekijä (taulukko 2).
Eläkeläisten köyhyysriski on sitä vastoin selvästi alentunut. Merkittävänä
syynä tähän on työeläkejärjestelmän
kypsyminen. Tämän seurauksena yhä
useampi eläkeläinen nauttii ansiosidonnaisesta eläketurvasta, joka takaa sosiaaliturvan vähimmäistasoa selvästi
paremman toimeentulon (Suoniemi
2002). Talouslaman aikana eläkeläisten suhteellinen asema jopa parani,
koska eläkkeiden taso oli sidottu aiempaan, lamaa edeltävään tasoon ja
työikäisten tulot samaan aikaan pienenivät. Tästä syystä eläkeläisten köyhyysriski oli vuonna 1993 silmiinpistävän matala.
Opiskelijoiden köyhyysriski on korkea. Opiskelijoiden tulot muuttuvat
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Taulukko 1.
Ryhmien väestöosuudet kotitalousaineistossa.

Sosioekonominen asema

Väestöosuudet (%)
Vuosi
1990
1993

1996

1999

2002

Yrittäjät
Yl. toimihenkilöt
Al. toimihenkilöt
Työntekijät
Opiskelijat
Eläkeläiset
Työttömät
Muut

13,13
16,194
19,446
30,124
1,235
18,38
0,625
0,864

10,846
15,755
19,067
23,068
2,35
20,877
6,84
1,197

10,456
17,803
19,075
23,527
2,365
20,348
5,106
1,321

10,709
18,839
18,981
22,69
2,621
20,673
4,332
1,155

11,403
14,955
19,861
22,26
1,916
19,809
8,019
1,778

Tämä voidaan tulkita niin, että työssäkäyvillä toimeentulo-ongelmat jäävät
suhteellisen lieviksi. Vaikka heidän tulonsa jäisivät alle köyhyysrajan, niin
köyhyyskuilu ja samalla köyhien väliset tuloerot jäävät pieniksi. Työttömien tilanne on sitä vastoin vakavampi,
ja osalle heistä köyhyysraja jää suhteellisen kauas. Yrittäjien ja opiskelijoiden
tulot vaihtelevat varsin paljon. Tämä
heijastuu ryhmien sisäiseen tulonjakoon ja näkyy myös köyhyyden syvyyttä arvioitaessa (taulukko 3).

Lähde: Tilastokeskus, tulonjaon otosaineistot.

Taulukko 2.
Köyhyysriski eri väestöryhmissä.

Muita näkökulmia

Lapsuus, lasten hankkiminen ja vanhuus ovat elinvaiheita, jolloin toimeentulo-ongelmat ja köyhyysriski ovat suuSosioekonominen asema
1996
1999
2002
rimmillaan. Lisäksi työkyvyn menetys
ja työttömyys johtavat usein ainakin
Yrittäjät
6,44
7,91
6,12
6,87
10,780
tilapäisiin toimeentulo-ongelmiin. ToiYl. toimihenkilöt
0,24
0
0,496
0,064
0,324
Al. toimihenkilöt
0,48
0,593
0,697
0,725
1,15
miva tulonsiirtojärjestelmä turvaa ihTyöntekijät
1,121
0,456
0,525
0,739
1,994
misten toimeentulon ja lieventää köyOpiskelijat
37,349
27,411
30,484
38,017
43,16
hyysriskiä. Julkisten tulonsiirtojen
Eläkeläiset
2,473
0,372
1,114
1,573
1,248
BKT-osuudella ja köyhyyden yleisyyTyöttömät
17,703
9,068
10,493
18,926
28,993
dellä onkin havaittu selvä käänteinen
Muut
25,54
11,646
17,55
23,442
46,541
yhteys Euroopan unionin maissa (AtLähde: Tilastokeskus, tulonjaon otosaineistot.
kinson 2000). Vaikka suhteellinen köyhyys on lisääntynyt, on köyhyys Suomessa samoin kuin muissa Pohjoismaissa edelleen vähäisempää kuin
usein merkittävästi pian valmistumisen
teellisen suuri väestöosuus 1990-luvun
muissa EU- tai OECD-maissa (Atkinjälkeen. Tästä syystä heidän lähinnä
alkuun verrattuna. He ovat nykyisin
son 1998). Myös lapsiköyhyys on oltilapäisinä koettuja toimeentulo-ongelyleensä oikeutettuja vain työttömyyslut harvinaisempaa (Bradbury ja Jäntti
miaan ei yleensä pidetä niin tärkeinä
turvan vähimmäistasoon, joka ei aina
2001). Pitkäaikaistyöttömyys on nykuin muiden ryhmien. Osa opiskelitäytä edes toimeentulotuen normeja.
kyisin merkittävin köyhyysriskin lähjoiden köyhyydestä selittyy myös sillä,
Tästä syystä pitkäaikaisde, ja työttömyyttä väettei tulonjakoaineistossa ole opiskelityöttömät ovat usein
hentämällä voidaan sa”Työttömien köyjoiden vanhemmiltaan saamia tulonsiirmyös toimeentulotuen
malla vaikuttaa köyhyysriskin kasvu on
toja tai muuta taloudellista apua. Otasiakkaita (Ritakallio
hyyteen.
tamatta tarkemmin kantaa opiskelijoi2001).
Suomessa köyhyyden
selvästi tärkein
den toimeentulo-ongelmien merkitykTaulukossa 3 esitetään
luonne on muuttunut
köyhyyden yleistyseen voidaan todeta, että vaikka opisFGT-mittarin P2 kehilaman jälkeen. Ritakalmistä selittävä
tys. Koska ryhmäkohkelijoiden väestöosuus on jonkin verlion (2001) mukaan
tainen kehitys noudattaa
ran noussut, ei sillä kuitenkaan ole olköyhyys esiintyy aiemtekijä.”
pääosin köyhyysriskin
lut ratkaisevaa merkitystä köyhyyden
paa useammin pysyväkehitystä, kiinnitetään
yleistymisessä.
nä ongelmana, kun se
huomio siihen, mitä eroja näissä on.
Sama pätee yrittäjien köyhyysriskin
aiemmin oli tilapäistä ja liittyi ohimeTyössä käyvien (toimihenkilöryhmien
nousuun, joka heijastaa osin tämän
neviin vaiheisiin. Köyhyyden kesto on
ja työntekijöiden) köyhyys näyttää oleryhmän tulojen suurta vaihtelua. Näipidentynyt. Siis myös näin arvioituna
van jonkin verran lievempää kuin mitä
tä merkittävämpää on pitkäaikaistyötköyhyys on syventynyt. Alussa mainitköyhyysriskin perusteella pääteltäisiin.
tömien kohonnut köyhyysriski ja suhtiin lyhyesti myös omiin subjektiivisiin
Päälukumitta (%)
Vuosi
1990
1993
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Taulukko 3.
FGT-mittarilla arvioitu köyhyys eri väestöryhmissä.
Sosioekonominen asema

FGT-mitta
1990
1993

1996

1999

2002

Yrittäjät
Yl. toimihenkilöt
Al. toimihenkilöt
Työntekijät
Opiskelijat
Eläkeläiset
Työttömät
Muut

0,863836
0,004
0,014
0,039
3,452
0,141
1,623
2,127

0,731663
0,016
0,011
0,018
3,093
0,272
0,212
1,064

0,979307
0,001
0,01
0,02
4,058
0,104
0,899
1,01

1,387665
0,001
0,025
0,059
3,605
0,078
1,435
3,064

1,221529
0
0,028
0,001
3,866
0,002
0,506
1,774

Lähde: Tilastokeskus, tulonjaon otosaineistot.

arvioihin perustuva köyhyysmittaus.
Menetelmään liittyy luonnollisesti ongelmia, sillä eri kyselytekniikat, kysymysten esitystavat ja lomakkeen suunnitteluerot voivat aiheuttaa liiallista mittausherkkyyttä ja vääristymiä. Toisaalta
ei ole myöskään syytä ylenkatsoa tietoa siitä, miten ihmiset itse kokevat
oman asemansa muuttuneen. Suomessa myös subjektiivisesti koettu taloudellinen ahdinko on noussut laman jälkeen (Ritakallio 2001).
Tulojen tarkastelu ei ole välttämättä
riittävää köyhyyttä arvioitaessa. Vaikka
tulot kertovat, mitä taloudellisia resursseja on kotitalouden käytössä, voi pelkästään lyhyen ajanjakson, esimerkiksi
yhden vuoden tuloihin perustuva köyhyys liioitella tilapäisen tulonmenetyksen merkitystä. Kulutus antaa käyttökelpoisen ja vaihtoehtoisen mittausperustan. Teoreettisin perustein kulutuksen käyttöä voi joissakin tilanteissa pitää jopa suositeltavampana. Kulutus voi
paljastaa mahdollisuuden ylläpitää kohtuullista elintasoa, vaikka kotitalous on
kokenut äkillisiä mutta tilapäiseksi koettuja tulonmenetyksiä. Näin voidaan
välttää tilapäisen tulovaihtelun aiheuttama ”väärin luokittelu”. Lisäksi kulutustiedon avulla voidaan huomio kiinnittää myös kulutusrakenteeseen ja sitä
kautta yksilön mahdollisuuksiin toimia
työmarkkinoilla, koulutuksessa ja sosiaalisessa elämässä ilman yksityiskohtaista tietoa elinoloista.
Myös kulutusmittareilla on puutteensa, eikä kulutuksesta ole yleensä saa28

tavilla edes niin pitkäkestoista tietoa
kuin tuloista. Riihelä ym. (2004) tarkastelevat ansiokkaassa tutkimuksessaan sekä tuloihin että kulutukseen
perustuvaa köyhyyttä ja vertaavat näin
saatuja tuloksia. Valitettavasti aineistoperusta ei nykyisin anna mahdollisuutta
liittää julkisista, pääosin maksuttomista hyvinvointipalveluista saatavaa etua
köyhyyden arviointiin. Asiakasmaksujen yleistymisellä on ollut merkitystä
erityisesti pienituloisten toimeentulon
kannalta. Asiakasmaksujen ja palveluiden käytön laajuuden huomioiminen

voi hyvinkin muuttaa sitä kuvaa, joka
saadaan pelkkien tulo- tai kulutustietojen perusteella.
Perustellusti voidaan painottaa, ettei
köyhyys ole pelkästään pienituloisuutta, vaan myös varallisuusasemalla on
tärkeä merkitys. Varallisuus ei ole pelkkä tulonlähde, vaan varallisuus antaa
taloudellista turvaa ja varmemman pohjan tulevaisuuden suunnitelmille. Omistaminen takaa palveluvirran asunnosta, kulkuvälineistä ja muista kestokulutushyödykkeistä, ja velkaantuminen
puolestaan vähentää taloudellista liikkumavaraa ja lisää toimeentuloon liittyvää riskiä. Varallisuuden merkitys
korostuu sekä tulonsiirtojärjestelmiä
karsittaessa että tuloriskien kasvaessa.
Koska varallisuus jakautuu väestössä
huomattavasti epätasaisemmin kuin
tulot ja merkittävä osa väestöstä on
käytännössä ilman varallisuutta, niin
pelkästään tuloihin perustuva tarkastelu voi johtaa myös suhteellisen köyhyyden aliarvioimiseen. Lisäksi köyhyyden rakenne muuttuu. On luontevaa odottaa, että varallisuuden huomioon ottaminen vähentää jonkin verran
arviota vanhusten köyhyysriskistä. Va-

Ilpo Suoniemen mielestä pitkäaikaistyöttömät ovat uhanalaisin ryhmä köyhyyttä arvioitaessa. Toimenpiteet, jotka auttavat heidän työllistymistään ja/tai turvaavat heidän toimeentulonsa, ovat avainasemassa köyhyyttä torjuttaessa.

Ta l o u s
Yhteiskunta

&

rallisuuden tarkastelu voi paljastaa ryhmiä, jotka ovat erityisen alttiita vakaville köyhyysongelmille. Tänä vuonna
kerättävä varallisuustutkimuksen aineisto antaa siis arvokasta lisätietoa.
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Työtätekevät
köyhät

Suomessa

Merja Kauhaselta on tulossa tutkimus työssäkäynnin ja taloudellisen syrjäytymisen dynamiikasta, johon oheinen artikkeli
perustuu.

Työtätekevien köyhyys on Suomessa
kansainvälisesti vertaillen melko vähäistä,
mutta useiden eri tekijöiden vaikutuksesta
se lisääntyi 1990-luvun laman jälkeen.

30

Merja Kauhanen

Kansainvälisesti katsottuna Suomi on

Erikoistutkija
Palkansaajien tutkimuslaitos
merja.kauhanen@labour.fi

tasaisen tulonjaon maa, jossa köyhyys
on vähäistä. Tuloerot alkoivat kasvaa
Suomessakin 1990-luvun puolivälin
jälkeen (Riihelä ym. 2001). Samalla
tulonjaon muutokset alkoivat näkyä
myös suhteellisen köyhyysasteen kohoamisena. Laman myötä korkeaksi
kohonnut työttömyys nosti meillä köyhyyden ja syrjäytymisen teemat yhteis-

kunnallisen keskustelun ja yhteiskuntapolitiikan tärkeäksi alueeksi (Talousneuvosto 2001).
Köyhyys on kiistatta selvästi suurempaa työttömien (ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien) sekä työvoiman ulkopuolella olevien keskuudessa. Mutta
1990-luvun loppua kohti köyhyys kosketti enenevässä määrin myös työtätekeviä niin Suomessa kuin muissakin
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EU-maissa. Yleensä työssäkäyväksi
köyhäksi määritellään henkilö, joka
asuu köyhyysrajan alittavassa kotitaloudessa, jossa vähintään yksi henkilö
on työssä (Atkinson et al. 2002). Tämä
ryhmä on erikoislaatuinen siinä mielessä, että vaikka kotitalouden kontakti
työelämään on säilynyt, se pysyy köyhyysrajan alapuolella.
EU-maiden köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisissa kansallisissa toimintasuunnitelmissa on määritelty joitakin
toistuvia riskejä ja esteitä, joiden vuoksi
tietyt yksilöt ja ryhmät ovat erityisen
alttiita köyhyydelle ja syrjäytymiselle.
Vaikka riskien suuruus vaihteleekin
merkittävästi eri jäsenmaissa, niiden
merkityksestä vallitsee melko yhdenmukainen käsitys. Eräänä tärkeimmistä riskitekijöistä pidetään jatkuvaa riippuvuutta pienistä/riittämättömistä tuloista sekä työkokemuksen puuttumista tai ‘heikkolaatuista’ työtä. Työpaikkojen heikkolaatuisuuteen yhdistyy
usein työn epävarmuus ja huono palkkaus: “Työssäkäynti on selvästi tehokkain keino välttyä köyhyydeltä ja sosiaaliselta syrjäytymiseltä. Kuitenkin sekä
pysyminen epävarmassa, huonosti palkatussa, heikkolaatuisessa ja usein osaaikaisessa työssä, että siitä pois jääminen voivat aiheuttaa pysyvää köyhyyttä, heikentää sosiaalisia ja kulttuurisia
suhteita ja jättää tulevan eläkkeen liian
pieneksi”. (Euroopan unionin neuvosto
2001, 21).

talla. Se, ketkä ylipäänsä määrittyvät
kuuluviksi köyhiin ja työllisyyskytköksen kautta työtätekeviin köyhiin, riippuu tietysti paljon valitusta mittaustavasta (esim. tuloköyhyys, kulutusmahdollisuudet, toimeentulotuen saanti,
subjektiivinen kokemus) ja asetetuista
köyhyysrajoista. Eurooppalaisissa köyhyysanalyyseissa on ollut varsin yleistä
käyttää suhteellista tuloihin perustuvaa
köyhyyskäsitettä siten, että köyhyys on
määritelty suhteessa koko väestön keskimääräiseen tulotasoon. Tässä työtätekevät köyhät määritellään henkilöiksi, joiden ekvivalentti kulutusyksikkökohtainen käytettävissä oleva tulo2 jää
alle 60 prosenttia mediaanituloista ja
vähintään yksi saman kotitalouden hen-

kilö on työssä3. Valittu 60 prosentin
raja on tässä sama kuin Eurostatin virallinen köyhyysraja. Viitehenkilö voi
siis itse olla paitsi työllinen myös työtön tai työmarkkinoiden ulkopuolella.
Työtätekevien suhteellista tuloköyhyyttä tarkastellaan käyttämällä tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston pohjalle luotua ns. työvoimapoliittisten
ohjelmien vaikuttavuusaineistoa. Aineisto on muodostettu ottamalla noin
kahdeksan prosentin satunnaisotos 12–
75-vuotiaasta väestöstä vuonna 1997.
Sitä kautta aineiston kooksi on saatu
350 000 henkilöä, joiden tiedot on
yhdistetty vuosilta 1987–2000 useasta
eri rekisteristä. Tarkasteluajanjakso on
rajattu vuosiin 1993–2000, koska ai-

2
Ekvivalenttitulo on tulokäsite, jolla pyritään saamaan erikokoisten ja rakenteeltaan erilaisten kotitalouksien tulot vertailukelpoisiksi keskenään ottamalla huomioon erot kotitalouksien kulutustarpeessa.
Tässä tutkimuksessa kulutusyksikköluku
lasketaan käyttäen OECD:n skaalaa, jossa kotitalouden ensimmäinen aikuinen saa
painon yksi, seuraavat aikuiset kukin painon 0,7 ja alle 18-vuotiaat lapset kukin
painon 0,5. OECDskaala = 1 + 0,7*(aikuisten lukumäärä – 1) + 0,5*(alle 18vuotiaiden lasten lukumäärä). Kotitalouden käytettävissä olevat tulot saadaan las-

kemalla yhteen samaan kotitalouteen
kuuluvien henkilöiden saamat palkka- ja
yrittäjätulot, omaisuustulot sekä kotitalouden saamat tulonsiirrot ja vähentämällä
näistä maksetut tulonsiirrot eli verot ja sosiaaliturvamaksut.
3
Yleisesti määritelmään on liitetty myös
aktiivisuusehto siten, että henkilö on ollut
vähintään kuusi kuukautta työmarkkinoilla joko työtä tehden tai etsien aktiivisesti työtä
(ks. Peña-Casas ja Latta 2004), mutta työtätekeväksi köyhäksi määrittelyyn on riittänyt myös ainoastaan aktiivisuus ilman työtunti- tai työkuukausirajoja.

Kuvio 1.
Työtätekevien köyhien osuus työikäisestä väestöstä, %.

Työtätekevien köyhyys kääntyi lievään nousuun 1990-luvun lopulla
Köyhyydestä ja sen dynamiikasta on
jo varsin paljon tietoa Suomessa.1 Sen
sijaan vähemmän tietoa on työtätekevistä köyhistä ja tämän ryhmän dynamiikasta. Onkin mielenkiintoista katsoa, miten laajaa työtätekevien köyhyys Suomessa on, ketkä ovat työtätekeviä köyhiä ja mitkä tekijät vaikuttavat tämän ryhmän köyhyyden taus1
Ks. esimerkiksi Ilpo Suoniemen artikkelia tässä lehdessä.
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Lähde: Kirjoittajan laskelmat tilastokeskuksen vaikuttavuusaineistosta.

31

empien vuosien tiedot otoshenkilön ja
puolison eri tuloista ovat puutteelliset
eikä aineistoa oltu tämän tutkimuksen
tekoaikana vielä päivitetty pitemmälle.
Vaikuttavuusaineistosta laskettuna 60
prosentin köyhyysrajaa käyttäen työtätekeviksi köyhiksi määrittyi noin 15
000 ihmistä eli hieman yli viisi prosenttia aineiston työikäisestä väestöstä4
vuonna 2000. Eurooppalaisittain verrattuna työtätekevien köyhyys Suomessa on keskimääräistä vähäisempää
(Eurostat 2000). Kaikista työikäisistä
köyhistä työtätekevät köyhät muodostavat reilun kolmanneksen. Samoin
kuin kaikkien köyhien kohdalla myös
työtätekevien köyhien määrä ja osuus
kääntyi hienoiseen nousuun 1990-luvun viimeisinä vuosina (kuvio 1). Tulos kertoo siitä, että tuloerot jakauman
ala- ja keskiosassa olevien välillä muuttuivat kyseisellä ajanjaksolla siten, että
jakauman keskiosassa olevien käytettävissä olevat tulot kasvoivat voimakkaammin. Köyhyyden kasvu ei siis välttämättä kerro siitä, että työtätekevien
köyhien ryhmän absoluuttinen toimeentulo olisi heikentynyt.

Työtätekevien köyhyyden
yksilö- ja kotitalouskohtaiset
taustatekijät
Työtätekevien köyhyyden ja köyhyysriskien taustalla on useita toisiinsa yhteydessä olevia tekijöitä kuten yksilöja kotitalouskohtaiset sekä kollektiiviset tekijät. Pelkästään joihinkin näistä
tekijöistä keskittyminen antaisi vaillinaisen kuvan siitä, mistä työtätekevien köyhyydessä on kysymys. Työtätekevien köyhyyttä tarkasteltaessa on
luonnollista kiinnittää näiden tekijöiden
joukossa erityishuomiota siihen, mitä
vaikutusta työmarkkinatekijöillä on ollut työtätekevien köyhyyden kehitykseen.
4
Lukumäärä on laskettu perheiden perusteella. Laskussa ovat mukana vain ne
henkilöt, joille käytettävissä olevat tulot
voitiin laskea.
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Yksilökohtaisista tekijöistä mm. sukotitalouden työssäkäyvien jäsenten
kupuolella, iällä ja koulutustasolla on
määrä, työnteon intensiteetti ja kotimerkitystä (taulukko 1). Suomessa
talouden tulot ovat erittäin tärkeitä tetyötätekeviin köyhiin kuuluu enemmän
kijöitä myös työssäkäyvien köyhyyden
naisia kuin miehiä. Naisilla myös riski
kannalta. Aiemmissa tutkimuksissa on
olla työtätekevä köyhä on suurempi
havaittu, että useamman perheenjäkuin miehillä. Tulos on mielenkiintoisenen työssäkäynti vähentää tuloköynen, sillä useimmissa EU-maissa työhyyden riskiä (Föster 1994; Jenkins
tätekevillä miehillä köyhyysriski on suu2000; OECD 2001). Myös vaikuttarempi kuin naisilla (Peña Casas ja Latvuusaineistolla saatujen tulosten muta 2004). Tulos voi olla yhteydessä siikaan useampi työllinen kotitaloudeshen, että Suomessa naiset tekevät miesa suojaa paremmin köyhyydeltä ja yhhiä enemmän sekä matalapalkkatöitä
den ansaitsijan kotitalouksissa köyettä epätyypillisiä työsuhteita.
hyysriski nousee huomattavasti varSuurin köyhyysriski paikantuu viitesinkin, jos perheessä on lapsia. Suuhenkilön iän mukaan katsottuna nuorin köyhyysriski paikantuu työtätekeriin, joiden ryhmässä
viin yksinhuoltajiin,
työtätekeviin kuuluu
joilla se on yli viisin”Suurin köyhyysrismyös opintojen ohessa
kertainen verrattuna
työssä käyviä opiskelijoilapsettomiin pareihin.
ki paikantuu työtäta, millä voi olla merkiLasten lukumäärällä
tekeviin yksinhuoltystä köyhyysriskin suuon selvä vaikutus myös
tajiin.”
ruudelle. Tässä ikäryhtyötätekevien kotitamässä esiintyy myös
louksien tuloköyhyymuita ikäryhmiä enemteen. Kolmi- tai usemän epätyypillisiä työsuhteita. Suurimampilapsisten perheiden köyhyysrismat työtätekevien köyhien ryhmät keski on selvästi suurempaa kuin niissä
kittyvät kuitenkin 35–54-vuotiaisiin.
perheissä, joissa on vähemmän lapKotitalouden viitehenkilön koulutuksia.
sen mukaan katsottuna työtätekevien
Huomionarvoista on, että työtäteköyhien osuus samoin kuin köyhyyskevien köyhyysriski kehittyi eri kotiriskikin on hieman yllättäen suurin kestaloustyyppien ryhmissä eri tavoin
kiasteen koulutuksen suorittaneiden
vuosina 1993–2000. Työssäkäyvistä
ryhmässä eikä perusasteen koulutukkotitalouksista tuloköyhyys kasvoi voisen suorittaneilla. Tämä johtuu siitä,
makkaasti 1990-luvun loppua kohden
että perusasteen koulutuksen suoriterityisesti yksinhuoltajilla ja sellaisissa
taneiden työvoimaan osallistuminen on
kotitalouksissa, joissa toinen puolisoisselvästi vähäisempää (45,4 %) ja työlta oli työllinen ja toinen työtön. Muislisyysaste alhaisempi (38,6 %) kuin
ta ryhmistä poiketen kahden ansaitkeskiasteen koulutuksen suorittaneilla
sijan kotitalouksissa (joissa molem(75,2 % ja 67,4 %). Odotettu tulos
mat puolisot olivat töissä) köyhyyssen sijaan on se, että korkea-asteen
riski ei kasvanut lainkaan (Kauhanen
koulutetuilla riski olla työtätekevä köy2005).
hä on selvästi pienintä näistä ryhmisTyötätekevien köyhyysriski on eittätä.
mättä yhteydessä myös kotitalouden
Samoin kuin yleinen köyhyys määtyönteon intensiteettiin eli tehtyjen työritellään työtätekevien köyhyyskin viikuukausien määrään, mutta ongelmatehenkilön kotitalouden käytettävissä
na näyttäisi olevan se, että hyväkään
olevien tulojen kautta. Sitä kautta yktyössäkäynti ei suojaa kaikkia työtätesilökohtaisten tekijöiden ohella myös
keviä köyhyydeltä. Työssäkäyvissä köykotitalouskohtaiset tekijät vaikuttavat
hissä on myös niitä, jotka ovat vakaasti
köyhyyden taustalla. Tulosten mukaan
kiinnittäytyneitä työmarkkinoille mutkotitalouskohtaiset tekijät kuten kota ovat siitä huolimatta köyhiä (Kautitalouden koko, lasten lukumäärä,
hanen 2005).

Ta l o u s
Yhteiskunta

&

Taulukko 1.
Työtätekevät köyhät vuonna 2000,
eri ryhmien osuudet työtätekevistä
köyhistä kotitalouden viitehenkilön
ominaisuuksien ja kotitaloustyypin
mukaan katsottuna, %.
KöyhyysOsuus
riski, % työtätekevistä
köyhistä, %
Sukupuoli:
Nainen
Mies
Ikä:
18–24
25–34
35–44
45–54
55–60
Yli 60
Koulutusaste:
Perusaste
Keskiaste
Korkea-aste

8,1
6,9

54,9
45,1
yht. 100 %

12,7
5,7
6,3
5,6
3,7
1,1

17,5
19,0
25,7
25,4
7,4
4,3
yht. 100 %

5,0
6,9
2,9

33,2
51,6
15,2
yht. 100 %

Kotitaloustyyppi:
Yksin asuva
4,0
Lapseton pari 2,3
Pari, lapsia
7,8
Yksinhuoltaja 12,4

19,7
14,3
53,9
12,1
yht. 100 %

Matalapalkkaisuus ja epätyypilliset työsuhteet
Kuten aiemmin todettiin, työtätekevien
köyhyyden yhteydessä erityishuomion
ansaitsevat työmarkkinoihin liittyvät tekijät. Yhtenä tärkeänä työtätekevien köyhyyden syynä on pidetty matalapalkkatyön yleistymistä sekä kasvavaa polarisaatiota vähäistä koulutustasoa vaativien töiden ja korkean koulutustason työpaikkojen välillä. Nykyään jo joka seitsemäs eurooppalainen työntekijä kuuluu matalapalkkaisten ryhmään. Aiemman tutkimuksen mukaan matalapalkkaisten köyhyysriski on suurempi, mutta
kuitenkaan kaikki matalatuloiset eivät
lukeudu köyhiin. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että matalatuloinen elää
kotitaloudessa, jossa on muita toimeentulon lähteitä kuten muiden perheenjäsenten tulot (EIRO 2002).

Ta l o u s
Yhteiskunta

&

Perinteisesti Suomi on ollut pienten
palkkaerojen maa, ja matalapalkkatyön osuus täällä on aiempien maavertailujen mukaan EU-maiden alhaisimpia (Salverda et al. 2001), vaikka käsitykset matalapalkkatyön laajuudesta
ovat myös herkkiä käytetyille määritelmille. Suomen keskitetty sopimusjärjestelmä ja alakohtaiset minimipalkat vaikuttivat siihen, etteivät palkkaerot merkittävästi kasvaneet 1990-luvulla. Myös vaikuttavuusaineistolla saatujen tulosten mukaan ei voida vetää
suoraa yhtäläisyysmerkkiä työtätekevien köyhyyden ja matalapalkkatyön
välille. Matalapalkkatyötä tekevillä köyhyysriski on selvästi suurempaa kuin
korkeampipalkkaisilla5, mutta samoin
kuin muidenkin EU-maiden kohdalla
(Marlier et al. 2000) voidaan havaita,
että vain osa matalapalkkaisista kuuluu työtätekeviin köyhiin. Tarkasteluvuodesta riippuen köyhien osuus matalapalkkaisista palkansaajista vaihteli
13–21 prosentin välillä siten, että osuus
kasvoi vuotta 2000 kohti.
Toisena työssäkäyvien köyhyyden
kasvuun vaikuttavana työmarkkinatekijänä on pidetty työmarkkinoiden
joustavoittamispyrkimysten myötä lisääntyneitä epätyypillisiä työsuhteita,
jotka ovat saattaneet lisätä tulonjaon
epätasaisuutta. Monia köyhiä kotitalouksia luonnehtiikin paremmin se,
että ne ovat kiinnittäytyneitä työmarkkinoille matalapalkkaisen tai epätyypillisen työn kautta kuin se, että ne ovat
pysyvästi työmarkkinoiden ulkopuolella (OECD 2001).
Suomessa epätyypillisiä työsuhteita
tekevien palkansaajien määrä kasvoi
selvästi 1990-luvun aikana, mikä osaltaan lisäsi työmarkkinoiden eriytymiskehitystä. Vaikuttavuusaineistolla saatujen tulosten mukaan työmarkkinatekijöistä työsuhteiden laatuun liittyvät
tekijät kuten työsuhteen epätyypillisyys
(osa-aikaisuus, lyhyet työsuhteet) lisäävät köyhyysriskiä verrattuna pitkässä
5
Matalapalkkaisiksi on määritelty ne,
joiden kuukausiansiot ovat alle kaksi kolmasosaa palkansaajien mediaanikuukausiansioista.

työsuhteessa työskentelyyn (ks. Kauhanen 2005). Osa-aikaisten köyhyysriski näyttäisi olevan suurempi kuin
lyhyissä työsuhteissa työskentelevillä.
Tulos on sopusoinnussa Airion ja Niemelän (2004) kyselyaineistolla saamien tulosten kanssa, joiden mukaan työsuhteen osa-aikaisuus ja määräaikaisuus lisäävät palkkatyössä olevien köyhyysriskiä. Toisaalta osa-aikaisuuden
tai pätkätöiden vaikutus köyhyyteen
riippuu siitä, millainen rooli näitä tekevillä on kotitaloudessa. Aiemmista
tutkimuksista (esim. Aalto 1996; Airio ja Niemelä 2004) on saatu tuloksia, joiden mukaan nimenomaan epävakaiden työmarkkina-asemien kasautuminen samaan perheeseen nostaa
köyhyysriskiä. Epätyypillisten työsuhteiden kasvava merkitys suomalaisilla
työmarkkinoilla on siis voinut osaltaan
olla vaikuttamassa siihen, että työtätekevien köyhyys hieman lisääntyi 1990luvun loppua kohden.

Yrittäjyys, verotus ja tulonsiirrot
Työtätekevien köyhyysriski vaihtelee
myös sen mukaan, onko kyse palkansaajasta vai yrittäjästä. Yrittäjillä riski
on selvästi suurempi kuin palkansaajilla, mutta huomionarvoista on se, että
toisin kuin palkansaajilla yrittäjillä riski ei kuitenkaan kasvanut 1990-luvulla. Yrittäjien köyhyyttä on selitetty
myös sillä, että osaltaan se voi johtua
ylivelkaantumisen aiheuttamasta yritystoiminnan loppumisesta ja osaltaan
puutteellisista tulotiedoista (Talousneuvosto 2001).
Verotuksella ja tulonsiirroilla on tärkeä vaikutus tulonjakoon ja siihen,
kuinka hyvinvointi jakautuu yhteiskunnassa (Riihelä ja Sullström 2004). Pohjoismaisissa hyvinvointivaltioissa kotitalouden saamien tulonsiirtojen muutoksilla voi olla oleellinen vaikutus kotitalouden köyhyyteen tuloon ja sieltä
poistumiseen. Myös vaikuttavuusaineistotarkastelu vahvistaa tulonsiirtojen
merkityksen huomioimisen tärkeyden,
kun tarkastellaan suhteellisen tuloköy33

hyyden kehitystä niin työtätekevien
kuin muiden ryhmien osalta. Tämä tuli
esiin mm. tarkasteltaessa työtätekevien lapsiperheiden köyhyyttä ja sen kehitystä 1990-luvun loppupuolella. Tuloköyhyys lisääntyi 1990-luvun loppua
kohti eniten 4+-lapsiperheissä, jonka
taustalla yhtenä syynä saattoi olla, että
1990-luvulla toteutetut lapsilisien ja kotihoidon tuen leikkaukset kohdentuivat Suomessa sitä voimakkaammin,
mitä suuremmasta perheestä oli kyse
eli juuri 4+ lapsiperheisiin (Honkanen
ym. 2000).

Työllisyyden parantaminen
tehoaa köyhyyteen
Suomessa työtätekevien köyhyys on
edelleen kansainvälisesti verrattuna vähäistä eikä muodosta samanlaista ongelmaa kuin esimerkiksi anglosaksisissa maissa. Kun verrataan työtätekevien keskimääräisiä köyhyysriskejä, ovat
ne selvästi pienemmät kuin esimerkiksi työttömien kohdalla. Pitkäaikaisen tuloköyhyyden riskit ovat työtätekevien
ryhmässä keskimäärin pienemmät,
mutta myös työtätekevissä köyhissä on
niitä, jotka ovat jääneet köyhyyden
loukkuun. Yksilön kannalta oleellisempaa on nimenomaan se, kuinka pitkään
köyhyys jatkuu, ja jos köyhyydestä
päästään pois, joudutaanko sinne palamaan uudestaan6. Vaikka lyhytaikainen köyhyys voi vaikuttaa monin tavoin haitallisesti kotitalouksien elämään,
niin pitkittyneessä köyhyydessä ongelmat kasautuvat (esim. Penttilä ym.
2003). Tämä pitää paikkaansa myös
työtätekevien köyhien kohdalla.
Köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisissa toimenpiteissä Suomessa tehokkaimpana keinona on korostettu työllisyyttä ja työnteon lisäämistä. Työn syrjään pääseminen on erittäin tärkeää,
mutta näyttäisi siltä, että kaikki tilapäinen matalapalkkatyö ei välttämättä
6
Työtätekevien köyhien köyhyyden dynamiikasta ja köyhyydestä poistumiseen
vaikuttavista tekijöistä ks. tarkemmin Kauhanen (2005).
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Merja Kauhasen mielestä työn syrjään pääseminen on erittäin tärkeää, mutta näyttäisi
siltä, että kaikki tilapäinen matalapalkkatyö ei välttämättä riitä köyhyydestä poistumiseen.
Myös työn laadulla on merkitystä samoin kuin sillä, minkälaiset mahdollisuudet se tarjoaa
uralla etenemiseen.

riitä köyhyydestä poistumiseen. Myös
työn laadulla on merkitystä samoin
kuin sillä, minkälaiset mahdollisuudet
se tarjoaa uralla etenemiseen. Oleellista on myös ottaa huomioon työvoiman kysyntätilanne. Saamieni tulosten
mukaan talouskasvun alueellisesti epätasaisella jakautumisella on merkitystä
työtätekevien köyhien mahdollisuuksiin poistua köyhyydestä työntekoa lisäämällä. Köyhien eri ryhmistä voisi
ajatella, että juuri työtätekevien köyhien mahdollisuudet päästä köyhyydestä pois työpanoksen määrää lisäämällä voisivat olla suuremmat kuin muilla
köyhien ryhmillä, koska kontakti työmarkkinoihin on jo valmiiksi olemassa.
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Työtätekevät

köyhät ja
1
tulonsiirrot
Vuosituloilla mitattuna Suomessa olisi noin
2,5 kertaa enemmän köyhiä, jos köyhyyttä
ei lainkaan torjuttaisi tulonsiirroilla.

Irmeli Penttilä
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On yleinen ajattelutapa, että työnteko
on paras lääke köyhyyttä vastaan. Oletetaan, että työstä saatava palkkatulo
takaa riittävän toimeentulon työtätekevän perheelle. Aikaisemmin tämä
ajattelutapa on ainakin suomalaisessa
yhteiskunnassa ollut perusteltu.
1
Tässä artikkelissa tulonsiirrot-termi tarkoittaa sekä saatuja tulonsiirtoja eli sosiaaliturvaetuisuuksia että maksettuja tulonsiirtoja eli välittömiä veroja.
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Viime vuosina on yhä useammin
työnteon köyhyyttä estävä vaikutus kuitenkin kyseenalaistettu. Monesti palkkataso on tietyillä aloilla tai tietyissä
töissä niin matala, ettei se ylitä köyhyysrajaa. Näin on erityisesti Yhdysvalloissa, jossa on syntynyt käsite ”työtätekevä köyhä”, kun työtätekevien
köyhien väestöosuus on ollut kasvussa. Tuoreimpien tietojen mukaan Yhdysvaltain työtätekevistä perheistä yksi
neljästä voidaan luokitella köyhäksi
(Waldron et al. 2004).
Tässä artikkelissa selvitetään saatujen tulonsiirtojen merkitystä työtätekeville köyhille. Onko Suomessa mahdollista niiden avulla estää ansiotyötä
tekevien kotitalouksien köyhyys? Monilla mailla Suomi mukaan lukien on
erilaisia sosiaalipoliittisia keinoja vähentää köyhyyttä. Hyvin toimivilla työmarkkinoilla ja niille valmentavalla
koulutusjärjestelmällä on tärkeä rooli
köyhyyden ennaltaehkäisijänä. Jos
nämä järjestelmät eivät riitä köyhyyden estämiseen, voidaan toimeentuloeroja tasata verotuksen ja sosiaaliturvan avulla.
Seuraavassa verrataan suomalaisten
köyhien työtätekevien kotitalouksien
saamia tulonsiirtoja työtätekevien keskimääräisiin tulonsiirtoihin sekä muiden köyhien saamiin etuisuuksiin. Saatujen tulonsiirtojen vaikuttavuus näkyy
parhaiten niin, että katsotaan kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja ennen saatuja tulonsiirtoja ja sitten niiden jälkeen. Erotuksesta nähdään,
minkä verran eri ryhmien köyhyyttä
on voitu alentaa.

Tutkimusaineisto
Tässä artikkelissa analyysin perustana
on käytetty Eurooppalaista elinolotutkimusta, alkuperäiseltä nimeltään European Community Household Panel
(ECHP). Se on elinolot laajasti kattava haastattelututkimus, jota EU-maiden tilastokeskus Eurostat koordinoi.
Tietosisältö kuvaa varsin laajasti henkilöiden ja kotitalouksien elinoloja Euroopan unionin jäsenmaissa vuodesta
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1994 lähtien. Suomi liittyi mukaan vuonna 1996.
Viimeisin tiedonkeruuvuosi oli 2001.
Tutkimusasetelma vastaa sekä poikkileikkausettä pitkittäistutkimuksen
tarpeita elinolojen muutosten seurannassa. Alkuperäiseen otoskotitalouteen kuuluneita henkilöitä seurattiin koko tutkimusjakson ajan. Tutkimuksessa haastateltiin
kaikki otoskotitalouksien
16 vuotta täyttäneet jäsenet. Haastattelun antaminen ei useimmissa
maissa ollut lakisääteistä,
ja osa henkilöistä saattoi
luopua osallistumisestaan
kesken seurantajakson.
Toisaalta mukaan tuli uusia henkilöitä demografisten muutosten seurauksena. Henkilöiden kotitalouksiin syntyneet lapset
tai otoshenkilöiden kanssa yhteiseen talouteen Irmeli Penttilä työskentelee Tilastokeskuksen Elinolot-yksikösmuuttaneet kuuluivat sä. Hän vastasi Suomen ECHP-aineiston tiedonkeruusta ja raportoi nyt tämän tutkimuksen tuloksia.
kohdejoukkoon.
Suomen otokseen kuuluneet henkilöt saattoivat
enimmillään olla mukana
tutkimuksessa kuusi vuotta, mikä
kutsutun input-harmonisoidun tutkimahdollisti elämäntapahtumien seumuksen tavoitteena oli saada mahdolrannan koko tämän jakson ajan. Suolisimman vertailukelpoisia tuloksia kaimen netto-otoksen suuruus oli alussa
kista osallistujamaista. Aineiston laahieman yli 4 100 kotitaloutta, joissa
dusta ja harmonisoinnin onnistumisesta
haastateltiin noin 8 200 aikuista. Seuon ilmestynyt useita tutkimuksia (Ehrantajakson aikana kotitalouksien määling/Rendtel et al. 2004; Pyy-Martirä väheni noin 1 000:lla ja haastatelkainen et al. 2004; Eurostat 2000a ja
tujen aikuisten määrä noin 2 500:lla.
2000b).
Kotitalouksien vastausosuudet vaihteSuomessa on käytettävissä hyvälaalivat 72,5:n ja 93,9:n prosentin väliltuisia hallinnollisia rekisteriaineistoja
lä.
tulotiedoista, jotka voitiin yhdistää
ECHP on tutkimusmenetelmiltään
haastattelutietoihin. Rekisteriaineistoharmonisoitu ja toteutustavoiltaan
jen käyttö ylipäätään on lisääntymässä
mahdollisimman samankaltainen kaiuseissa maissa, sillä valmiiksi kerättyjä
kissa mukana olevissa maissa. Tämä
tietoja hyödyntämällä vältytään päältarkoittaa yhtenäistettyjä tiedonkeruulekkäiseltä tiedonkeruulta. Tässä artikja painotusmenetelmiä, kysymyslokelissa käytetään Suomen aineistoja
makkeita, kysymyksenasetteluja ja tiepoikkileikkausasetelmana vuosilta
donkäsittelyprosesseja. Tämän niin
1996–2001. Aineistoon liittyvästä kä-
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sikirjasta saa lisätietoja aineiston käytöstä (Eurostat 2003).

Määritelmät
Erilaisia työtätekevän köyhän määritelmiä on koottu esimerkiksi julkaisuun
Peña Casas ja Latta (2004, 7). Tässä
artikkelissa työtätekeväksi luetaan henkilö, joka oli ollut pääasiassa työllinen
tutkimusvuotta edeltävänä vuonna eli
ollut ansiotyössä joko palkansaajana tai
yrittäjänä vähintään kuuden kuukauden ajan.2 Alle 15 tuntia viikossa työtä
tekevät eivät kuulu määritelmän piiriin. Tämä määritelmä sulkee pois hyvin vähäisiä työtuloja saavat ja myös
ne, joilla on jokin muu päätoiminta kuin
ansiotyö. Määritelmä jättää samoin
huomiotta työmarkkinoiden käytettävissä olevat työtä etsivät henkilöt. Tämän mittaustavan haittana kuitenkin
on, että kokopäivätyössä olleita ei voida erottaa osa-aikaista työtä tekevistä.
Työpanos voi siten vaihdella 15 viikkotunnista ylöspäin.
Jäljempänä olevissa taulukoissa ja
kuvioissa työtätekevä kotitalous on
määritelty niin, että siihen kuului vähintään yksi ansiotyötä tekevä mutta
ei työttömiä. Tässä työtätekevä talous
haluttiin rajata sellaiseksi, että siihen
ei kuulunut ketään vastentahtoisesti
työtä vailla olevaa. Edelleen kotitalous
on määritelty työttömäksi, jos yksikin
sen jäsenistä oli pääasiassa työtön. Jos
työssäoloa ja työttömyyttä oli yhtä paljon, ohittaa taloudellinen aktiivisuus
passiivisuuden; henkilö on työtätekevä kotitalouden jäsen. Jos kotitaloudessa ei ollut ketään pääasiassa työssä
tai työttömänä, luokiteltiin kotitalous
ryhmään muut (ei taloudellisesti aktiiviset). Näitä olivat esimerkiksi eläkeläiset ja opiskelijat.
Köyhyyttä tarkastellaan seuraavassa
monetaarisena käsitteenä. Köyhyysanalyyseissa käytetään yleisimmin suhteellista köyhyyskäsitettä, eli köyhyys
määritellään suhteessa koko väestön
2
Eurostat on käyttänyt tätä määritelmää ECHP-aineiston analyyseissa.
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tässäkin artikkelissa. Tulotiedot on
keskimääräiseen tulotasoon. Suhteelmuunnettu vastaamaan vuoden 2000
lisen köyhyyden mittaamista varten
hintatasoa.
täytyy ensin määritellä haluttu köyKöyhyysraja voidaan laskea myös
hyysraja eli se ekvivalenttitulo, jonka
tulojen keskiarvon pohjalta. Poikkeaalittavat henkilöt luokittuvat köyhiksi.
vat havainnot, esimerkiksi poikkeukKöyhyysraja on suhteellinen sillä tasellisen suuret tulot, nostavat silloin
voin, että keskitulon noustessa köykeskiarvoa. Käyttämällä mediaania välhyysraja nousee ja vastaavasti keskitutytään siltä, että tulojen ääriarvot päälon laskiessa köyhyysraja laskee.
sevät vaikuttamaan vääristävästi köyKöyhiksi määritellään tässä artikkehyysrajaan ja sitä kautta köyhyysasteelissa henkilöt, joiden ekvivalentti käyseen.
tettävissä oleva tulo kotitalouden jäsenOletuksena on, että köyhyysrajan alatä kohti oli pienempi kuin mediaanipuolelle jäävien tuloilla kotitalous ei voi
tulosta laskettu köyhyysraja. Ekvivahankkia hyväksyttävää, yhteiskunnaslentin tulon laskemisessa on käytetty
sa yleisesti vallitsevaa elintasoa. KöyOECD:n modifioitua kulutusyksikköhien määrä kasvaa tai vähenee sen muskaalaa, joka ottaa huomioon kotitakaan, mikä prosenttiosuus mediaanilouksien koon vaihtelut.3 Henkilöpainon perustana on kohteena olevan tatulosta on valittu köyhyysrajaksi. Mitloudellisen yksikön kulutustarve. Se
tarissa on vain kaksi luokkaa, köyhät
taas voi vaihdella kotitalouden koostuja ei-köyhät. OECD:n modifioitua
muksen tai henkilöiden
skaalaa käytetään yleiiän mukaan. OECD:n
sesti tilastoinnissa esiKöyhät työtätekevät merkiksi Tilastokesskaalaustavat sisältävät
melko karkeita oletukkuksessa ja Eurostatiskotitaloudet saivat
sia henkilöiden kulutussa.
tulonsiirtoja vätarpeesta esimerkiksi
On kehitetty useita
hemmän kuin työiän ja elämänvaiheen
toisistaan poikkeavia
mukaan. On myös ketätekevät kotitalou- köyhyyden mittaus- ja
hitetty iän ja elinvaiheen
painotustapoja. Kukin
det keskimäärin.
paremmin huomioonniistä on omalla tavalottavia mittareita, mutlaan perusteltavissa ja
ta niiden käyttö tulo- ja köyhyystutkijohtaa tuloihin sovellettuna toisistaan
muksessa on ollut melko vähäistä. (Ripoikkeaviin köyhyyslukuihin (ks. esim.
takallio 2001)
Kallio 2004; Lindqvist 2003; RitakalKansainvälisissä vertailuissa on yleilio 2002).
nen tapa laskea köyhyysraja mediaaJos Suomen tilannetta verrataan
nitulosta. Mediaanitulo tarkoittaa jamuihin EU-maihin, on otettava huokauman keskimmäisen havainnon armioon maiden väliset hintatasoerot.
voa, kun kaikki havainnot on järjesSuomen ostovoima oli OECD:n ja
tetty suuruusjärjestykseen. Köyhiä ovat
Eurostatin laskelmien mukaan vielä
ne, joiden ekvivalenttitulo on vähem1990-luvun loppupuolella lähellä EU:n
män kuin 60 prosenttia mediaaniarkeskitasoa, mutta suomalaisten kotivosta. Tätä mittaustapaa sovelletaan
talouksien tulotaso jäi jonkin verran alle
mediaanitulotason silloisissa jäsenmaissa. Vain Etelä-Euroopan maat ja Ir3
Kotitalouden ensimmäinen aikuinen
lanti jäivät Suomen jälkeen. On kuisaa painon 1, toinen ja useampi aikuinen
tenkin huomattava, että julkisten paltai nuori painon 0,5 ja alle 14-vuotiaat
velujen huomioon ottaminen saattaisi
lapset kukin painon 0,3. Esimerkiksi kahden aikuisen ja kolmen lapsen muodostavaikuttaa suomalaisten palkansaajien
ma kulutusyksikköluku on tämän mukaan
suhteelliseen asemaan ostovoimaver2,4, eli yhden hengen kotitalouteen vertailussa.
rattuna kahden aikuisen ja kolmen lapsen
Seuraavat tulovertailut perustuvat
kotitalouden tulotarve on 2,4-kertainen
koko kotitalouden saamiin bruttosaman hyvinvoinnin saavuttamiseksi.
37

määräisiin tuloihin, tuloveroihin sekä
tulonsiirtoihin, jotka ovat tietoaineistossa niin ikään bruttona.4 Viiteaika
on tutkimusvuotta edeltävä kalenterivuosi. Kotitalous oletetaan yhdeksi
tulojenkäyttöyksiköksi, jonka kaikkien jäsenten ansio- ja omaisuustulot
sekä saadut etuudet määrittelevät siinä elävien yksilöiden taloudellisen aseman.
Köyhyyslaskelmien pohjana oleva
tulokäsite noudattaa tässä YK:n hyväksymää tulokehikkoa, jota eri maat ja
taloudellisen yhteistyön järjestöt soveltavat tilastoinnissaan. Tämä takaa tulokehityksen ja tulonmuodostuksen
hyvän vertailtavuuden eri maiden ja
alueiden välillä. ECHP-tutkimuksen
käyttämä tulokäsite poikkeaa Suomen
kansallisesta tulonjakotutkimuksen käsitteistöstä kahdella tavalla. ECHP:n
sisältämät tulot ovat puhtaasti rahatuloa eli ne eivät sisällä laskennallisia tuloeriä, esimerkiksi asuntotuloa, joka
perustuu arvioon henkilön tai kotitalouden saamasta etuudesta omistusasunnossa asumisesta. Myös kotitalouksien saamat myyntivoitot jäävät tulokäsitteen ulkopuolelle.

Kuvio 1a.
Työtätekevien kotitalouksien saamat tulonsiirrot kotitaloutta kohti keskimäärin
vuosina 1996–2001, €.

Lähde: ECHP, Tilastokeskus.

Kuvio 1b.
Työtätekevien kotitalouksien saamat tulonsiirrot kulutusyksikköä kohti keskimäärin vuosina 1996–2001, €.

Työtätekevien kotitalouksien
saamat tulonsiirrot ja köyhyys
Kotitalouksien saamat keskimääräiset
tulonsiirrot vähenivät vuodesta 1996
lähtien (kuvio 1a). Näin tapahtui myös
työtätekevien kotitalouksille. Vielä
vuonna 1996 työtätekevä kotitalous sai
keskimäärin 5 600 euroa tulonsiirtoja mutta vuonna 2001 enää alle 5 000
euroa. Köyhän työtätekevän kotitalouden saamat tulonsiirrot olivat keskimääräistä pienemmät, joskaan ei koko jakson ajan vähenevät. Se sai vuonna 1996
keskimäärin 4 500 euroa ja jakson vii-

4

Pääosasta saatuja tulonsiirtoja maksetaan veroa, mutta niitä ei ole tässä huomioitu nettomääräisinä, vaan kaikkia maksettuja tuloveroja tarkastellaan omana kokonaisuutenaan. Suurimmat verovapaat
tuet ovat lapsilisät sekä asumis- ja toimeentulotuet.
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Lähde: ECHP, Tilastokeskus.

meisenä vuonna alle 4 300 euroa.
Vuonna 2001 kaikkien työtätekevien
bruttotuloista oli saatuja tulonsiirtoja
kymmenisen prosenttia, kun työtätekevien köyhien tuloista niitä oli kolmannes.
Kun tarkastellaan bruttotulojen ja
saatujen tulonsiirtojen suhdetta, olivat

työtätekevien kotitalouksien tulot kasvaneet 7-kertaisista 9-kertaisiksi tulonsiirtoihin verrattua tarkastelujakson
aikana. Samanaikaisesti köyhien työtätekevien kotitalouksien tulot suhteessa tulonsiirtoihin olivat kasvaneet noin
2,5-kertaisista kolminkertaisiksi. Tuloverotuksen huomioon ottaminen vai-
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Irmeli Penttilä pitää tärkeänä, että julkisten palvelujen käyttö voidaan tulevaisuudessa arvottaa osaksi kansalaisten saamia etuuksia. Kun tähän päästään meillä ja muualla, saadaan entistä vertailukelpoisempaa tietoa rahassa mitattavasta hyvinvoinnin tasosta päätöksenteon pohjaksi.

mentaisi luonnollisesti tämän suhteen
kasvua.
Kun tulonsiirtojen tarkastelua vielä
täsmennetään ottamalla huomioon
kotitalouden koko, ei köyhän työtätekevän kotitalouden tilanne ainakaan
parane (kuvio 1b). On luontevaa ajatella, että köyhä työtätekevä kotitalous pienten ansiotulojensa vuoksi olisi saanut täydentäviä tulonsiirtoja vähintään keskimääräisen kotitalouden
verran. Näin ei kuitenkaan käynyt.
Köyhimpien kotitalouksien saamat tulonsiirrot kulutusyksikköä kohti jäivät pääosin alle 90 prosenttiin kaikkien työtätekevien talouksien keskimäärin saamista tulonsiirroista koko
tarkastelujakson aikana. Tämä johtui
siitä, että useat saaduista tulonsiirroista ovat tulosidonnaisia: pienituloinen
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saa niitä vähemmän kuin
suurituloinen. Tällaisia
ovat esimerkiksi sairaus- ja
äitiyspäivärahat.
Tuloverotus tasoitti pienituloisten työtätekevien ja
muiden työtätekevien kotitalouksien suhteellista asemaa. Köyhät työtätekevät
taloudet maksoivat veroja
tuloistaan keskimäärin
16,5 prosenttia, kun tämä
prosentti oli kaikille työtätekeville talouksille 30,9
vuonna 1996. Tarkastelujakson lopussa vastaavat
prosentit olivat 18,9 ja
30,6. Köyhien työtätekevien kotitalouksien keskimääräinen tuloverotus siis
kiristyi jonkin verran. Köyhien työssäkäyvien kotitalouksien käytettävissä olevat keskimääräiset rahatulot kasvoivat tarkastelujakson aikana hieman yli 3
prosenttia, kun ne kaikilla
työssäkäyvillä kasvoivat 14
prosenttia.

Kotitalouden työmarkkinaasema, tulonsiirrot ja köyhyys
Suomessa tulonsiirtojen osuus pienituloisten kotitalouksien kaikista bruttotuloista on ollut korkeaa tasoa muihin EU-maihin verrattuna (Eurostat
2002). Köyhän työtätekevän talouden
kuten kaikkien muidenkin köyhien talouksien tuloista tulonsiirrot muodostivat kuitenkin yhä pienenevän osan
(kuvio 2a). Tulonsiirtojen taso oli kaikilla köyhien ryhmillä silti säilynyt suunnilleen samana, kun verrattiin tarkastelujakson ensimmäistä ja viimeistä
vuotta (kuvio 2b). Tulonsiirtojen osuuden pieneneminen johtui kaikissa ryhmissä kokonaistulojen hienoisesta kasvusta (kuvio 2c).

Saatujen tulonsiirtojen
merkitys
Kuinka paljon kansalaisten saamat
tulonsiirrot auttavat vähentämään köyhyyttä? Tähän kysymykseen on saatu
vastauksia Eurostatin (2005) julkaisemista rakenneindikaattoreista jäsenmaiden ja koko EU:n tasolla. Näiden
suuntaviivojen mukaisesti on käsillä

Kuvio 2a.
Köyhien kotitalouksien saamat tulonsiirrot keskimäärin bruttotuloista työmarkkina-aseman mukaan vuosina 1996–2001, %.

Lähde: ECHP, Tilastokeskus.
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Kuvio 2b.
Köyhien kotitalouksien saamat tulonsiirrot keskimäärin bruttona työmarkkina-aseman mukaan vuosina 1996–2001, €.

Lähde: ECHP, Tilastokeskus.

Kuvio 2c.
Köyhien kotitalouksien keskimääräiset bruttotulot työmarkkina-aseman
mukaan vuosina 1996–2001, €.

Lähde: ECHP, Tilastokeskus.

olevassa artikkelissa laskettu köyhyys
ennen saatuja tulonsiirtoja ja niiden
jälkeen. Tällä tavoin lasketuista köyhyysasteista voidaan päätellä tulonsiirtojen merkitys köyhyyden taltuttujana.
Voidaan ensinnäkin nähdä, kuinka
paljon köyhyyttä olisi, jos kotitaloudet
eivät olisi saaneet lainkaan tulonsiir40

toja. Laskelmissa eläkkeet ryhmiteltiin
ansiotulojen kaltaisiksi. Toiseksi nähdään, kuinka paljon meillä tosiasiassa
oli köyhyyttä.
Köyhyys työmarkkina-aseman mukaan on ensin laskettu käytettävissä
olevasta rahatulosta ennen saatuja tulonsiirtoja (taulukko 1a) ja sitten saa-

tujen tulonsiirtojen jälkeen (taulukko
1b).
Suomen köyhyysasteet ovat olleet viime vuosina kasvussa (esim. Tulonjakotilasto 2002). Vielä vuonna 1996
köyhiä oli 8 prosenttia väestöstä, mikä
noudatti pohjoismaista matalaa tasoa.
Vuosituhannen vaihteessa se nousi 11
prosenttiin ja on pysynyt edelleen tällä
tasolla.
Jos suomalaiset eivät saisi tulonsiirtoja, eläisi yli neljäsosa väestöstä köyhyydessä, kun eläketulot luokiteltiin
laskelmissa ansiotulojen kaltaisiksi.
Karkeasti voidaan sanoa, että suomalaisten köyhyys aleni saatujen tulonsiirtojen ansiosta kolmella viidesosalla
vuonna 2001.
Jos tarkastellaan erikseen työtätekevien, työttömien ja ei taloudellisesti
aktiivisten kotitalouksia, on kaikkien
näiden ryhmien köyhyysasteita voitu
selvästi pudottaa saaduilla tulonsiirroilla. Taloudellisesti ei-aktiivisten ryhmässä väheneminen on tosin muita lievempää. Tähän ryhmään kuului esimerkiksi pieniä eläketuloja saavia, mitkä
tulot laskettiin jo ansiotuloksi ennen
saatuja tulonsiirtoja. Siihen kuului
myös paljon opiskelijoita, joiden mahdolliset opintovelat eivät ole tuloa.
Pienten tulojensa vuoksi eläkeläis- ja
opiskelijatalouksiin kuuluvista puolet oli
köyhiä jo ennen tulonsiirtojen saamista vuonna 2001. Näiden ryhmien nostaminen yli köyhyysrajan opintorahojen tai muiden tukien avulla on kenties vaikeampaa kuin taloudellisesti
aktiivisten talouksien, minkä vuoksi
heidän köyhyytensä ei pudonnut saatujen tulonsiirtojen jälkeen yhtä paljon
kuin muiden. Opiskelijatalouksien pienituloisuusongelmat sitä paitsi useimmiten ratkeavat valmistumisen ja työpaikan saannin myötä.
Työssäkäyvienkin talouksiin kuuluvista 17 sadasta olisi köyhiä, jos tulonsiirtoja ei huomioitaisi. Saatujen tulonsiirtojen ansioista enää 6 sadasta oli
köyhä. Tulonsiirtojen köyhyyttä vähentävä vaikutus oli kuitenkin suurempaa
tarkastelujakson ensimmäisenä vuotena 1996. Tuolloin vielä saadut tulonsiirrot nostivat kolme neljästä työtäte-
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Taulukko 1a.
Henkilöiden köyhyysasteet ennen saatuja tulonsiirtoja, %.

Työllisten talous
Työtön talous
Ei taloudellisesti aktiivisia
Koko Suomi
EU (15 maata)
Euro-alue (12 maata)

1996

1997

1998

1999

2000

2001

17
66
45
31
25
24

17
69
46
31
25
24

17
61
48
29
24
23

17
62
49
28
24
22

17
65
51
28
23
22

17
67
52
28
24
22

Lähde: ECHP, Tilastokeskus.

Taulukko 1b.
Henkilöiden köyhyysasteet saatujen tulonsiirtojen jälkeen, %.

Työllisten talous
Työtön talous
Ei taloudellisesti aktiivisia
Koko Suomi
EU (15 maata)
Euro-alue (12 maata)

1996

1997

1998

1999

2000

2001

4
13
16
8
16
16

4
13
17
8
16
16

4
13
24
9
15
15

6
18
24
11
15
15

5
24
26
11
15
15

6
18
30
11
15
15

Improvement of Living and Working
Conditions.
Pyy-Martikainen, M. & Sisto, J. &
Reijo, M. (2004), The ECHP Study in
Finland. Quality Report, Tilastokeskus,
Elinolot 2004:1.
Ritakallio, V.-M. (2001), Tilastointikäytännön muutos muuttaa kuvaa eurooppalaisesta köyhyydestä, Hyvinvointikatsaus 4/2001, Tilastokeskus.
Ritakallio, V.-M. (2002), Trends of
Poverty and Income Inequality in CrossNational Comparison, European Journal
of Social Security, 4, 151–177.
Tilastokeskus (2004), Tulonjakotilasto
2002, Tulot ja kulutus 2004:14.
Waldron, T. & Roberts, B. & Reamer,
A. (2004), Working Hard, Falling Short.
America’s Working Families and the
Pursuit of Economic Security, Working
Poor Families Project, A National Report.
www.aecf.org/publications/data/
working_hard_new.pdf
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kevään talouteen kuuluvasta yli köyhyysrajan, mutta enää kaksi kolmesta
jakson lopussa vuonna 2001. Tulonsiirrot eivät enää vähentäneet muidenkaan ryhmien köyhyyttä vuonna 2001
yhtä paljon kuin jakson alussa.
Rahaa köyhyyden poistamiseen olisi
tässä käytetyn köyhyyslaskelman mukaan vuonna 2001 tarvittu keskimäärin 2 200 euroa jokaista köyhää kotitaloutta kohti. Summa on suurentunut noin 400 euroa vuodesta 1996.
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Toimeentulotuki on Suomessa kuten
useimmissa muissakin OECD-maissa viimesijainen turvaverkko. Toimeentulotukijärjestelmille yhteinen
piirre on se, että ne korvaavat monenlaisista riskeistä aiheutuvaa tulojen menetystä silloin, kun muuta turvaa ei ole saatavilla. Kyse on siis viimesijaisesta avustuksesta, joka ei ole
sidoksissa työhistoriaan tai maksuihin.
(Eardley et al. 1996a, 1996b; Gough
et al. 1997).
Työttömyysongelma on johtanut siihen, että toimeentulotuesta on tullut
yhä useamman pitkäaikaistyöttömän
toimeentulolähde. Toimeentulotukijär-

jestelmien tavoitteiksi on nostettu asiakkaiden “aktivointi” sen sijaan, että
maksettaisiin vain “passiivisia” etuuksia. Aktivointi voidaan määritellä sellaisiksi toimiksi, joiden tarkoituksena
on lisätä tuen saajien omatoimisuutta
ja vähentää sosiaaliturvariippuvuutta
(Hvinden et al. 2001). Tavoitteiksi on
tullut aikaisempaa selvemmin tuloloukkujen poistaminen sekä rahallisten
kannustimien ja aktiivisten toimenpiteiden kehittäminen.
Taloudellista hyötyä korostava kannustaminen voi tapahtua ainakin seuraavilla tavoilla (esim. Kuivalainen
1999):
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Heikki Hiilamo ja Mikko Kautto korostavat, että vähäisetkin työtulot tarjoavat enemmän mahdollisuuksia tulojen kasvattamiselle ja toimeentulotuen tarpeen poistamiselle
kuin tilanne, jossa työtuloja ei ole lainkaan.

– työtuloja jätetään ottamatta huomioon toimeentulotukea myönnettäessä
– tuen myöntämisessä otetaan huomioon työstä aiheutuvia kustannuksia,
– myönnetään jonkinlainen lisätuki
(bonus) tuen saajalle hänen työllistyessään tai osallistuessaan aktivointitoimenpiteisiin
Tässä artikkelissa arvioimme ensiksi
mainitun kannustustavan, tulojen huomioimatta jättämisen (tai ns. etuoikeutetun tulon) tuloksellisuutta toimeentulotuen saajien työssäkäynnin lisäämiseksi. Suomessa toteutettiin vähälle
huomiolle jäänyt toimeentulotuen etuoikeutetun tulon kokeilu vuosien 2002
ja 2005 välisenä aikana. Arvioimme
tämän lakikokeilun tuloksellisuutta rekisteriaineiston valossa.1 Kysymme, lisäsikö taloudellisten kannustimien parantaminen toimeentulotuen saajien
työntekoa. Tulostemme perusteella
Suomessa toteutetun lakikokeilun vaikutukset olivat oletetun suuntaisia
mutta volyymiltään perin vaatimattomia. Artikkelimme lopuksi pohdimme
syitä tähän.
1

Koko alkuperäinen tutkimus löytyy julkaisuista Hiilamo ym. (2004) ja Karjalainen ym. (2003).
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Toimiiko työn tarjontaan
vaikuttaminen?

jen ja moraalin rappioon. Tuen saajat
jättäytyvät sen varaan eivätkä yritäkään
saada töitä. Valikoitumisteorian mukaan työkykyisimmät asiakkaat poistuvat nopeammin toimeentulotuen saajien joukosta ja jäljelle jää niitä, joilla
on enemmän ongelmia ja vähemmän
kvalifikaatioita. Tämän teorian mukaan toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaat eivät ole pitkäaikaisasiakkaita siksi, että tuen saaminen estäisi heidän
työllistymistään, vaan siksi, että heillä
oli jo ennen toimeentulotukiasiakkuutta heikommat työllistymismahdollisuudet kuin muilla tuen saajilla.
Olemassa oleva tutkimus toimeentulotuella olemisesta ja siltä poistumisesta
puhuu pikemminkin valikoitumisteorian puolesta (Bane ja Ellwood 1994;
O’Boyle 1998; Leisering ja Walker
199; Walker ja Shaw 1998; Dahl ja
Lorentzen 2003a, 2003b; Saraceno
2002). Kannustimien roolia toimeentulotuessa on jonkin verran arvioitu,
mutta nimenomaisesti tuloharkinnan
väljentämisen vaikutuksia ei kovin hyvin ole pystytty tutkimaan. Ylipäätään
empiirinen tutkimus siirtymisestä toimeentulotuelta työhön on ollut kovin
vähäistä. Harvassa maassa on aineistoja, joilla voisi seurata toimeentulotukea saaneiden siirtymistä työhön.

Kannustavuusajattelun oppihistoriallinen perusta on taloustieteen työn tarjonnan teoriassa. Työn etsiminen, vastaanottaminen tai sen määrän lisääminen on yhteydessä työtuloihin, sosiaaliturvaan sekä vapaa-aikaan, jonka henkilö arvottaa siitä saadun hyöToimeentulotuki ei
dyn suhteen. Mitä pienäyttäisi passivoiToimeentulotukinempi on työstä saatavan sen pitkäailain muutos
va hyöty suhteessa työtSuomessa
tömänä saatuun hyökaisasiakkaita,
tyyn tulojen ja vapaavaan heillä työllisTyöttömyys lisääntyi
ajan muodossa, sitä pietyminen olisi jo
Suomessa taloudellisen
nemmät kannusteet
laman seurauksena rätyöttömällä on siirtyä
muutenkin vaikejähdysmäisesti 1990-lutyöelämään tai työllisellä
ampaa kuin muilla
vun alussa. Työttömyyson lisätä työpanostaan.
tuen saajilla.
aste on laskenut hitaasToimeentulotukiasiti siitä lähtien. Yksi seuakkaiden työllistymistä
raus tästä dramaattiseson selitetty kahdella
ta muutoksesta oli, että köyhyyden rakilpailevalla teorialla (esim. Walker ja
kenne muuttui 1990-luvulla. Monet
Shaw 1998; Dahl ja Lorentzen 2003a,
pitkään työttöminä olleet täydentävät
2003b; Garcia ja Kazepov 2002; Gusriittämätöntä työttömyysturvaa toitafsson et al. 2002). Passivoitumisteomeentulotuella (Kautto 2004).
rian mukaan toimeentulotuen saamiTyöttömyyden vähentäminen ja sonen muuttaa käyttäytymistä eli johtaa
siaalisen syrjäytymisen ehkäisy ovat nyt
tarmokkuuden, työmotivaation, kyky43

Taulukko 1.
Tulosiirtymät ja toimeentulotuen tarve.
Tulonlähde
lähtötilanteessa

Tulonlähde lopputilanteessa
Ansio- ja yrittäjätulot

Muut tulolähteet

Ansio- tai yrittäjätulo
Muut tulonlähteet

Pieni tarve säilyi
Tarve väheni

Tarve lisääntyy
Suurempi tarve säilyi

keskeisiä sosiaalipoliittisia tavoitteita.
Edistääkseen toimeentulotuella elävien työssäkäyntiä eduskunta päätti vuoden 2001 lopussa muuttaa toimeentulotuesta annettua lakia väliaikaisesti
siten, että vähintään 20 % hakijatalouden ansiotuloista muodostetaan ns.
etuoikeutetuksi tuloksi eli sitä ei oteta
huomioon tukea myönnettäessä. Etuoikeutetun tulon enimmäismäärä on
100 €/kk. Tämä laki oli voimassa
1.4.2002–31.3.2005.
Uudistuksen tarkoituksena oli parantaa toimeentulotukea saavien kotitalouksien kannustimia vastaanottaa työtä. Ennen uudistusta jokainen ansaittu
käteen jäävä euro periaatteessa vähensi
toimeentulotukea samansuuruisesti.
Uudistuksen jälkeen pienten lisätulojen hankinta oli määrä tulla toimeentulotukea saaville kotitalouksille taloudellisesti kannattavammaksi.
Lähtökohtana oli, että tämän seurauksena työttömät, ilman ansiotuloja
olevat toimeentulotuen saajat työllistyvät helpommin osapäiväisesti tai
muuten vähäisessä määrin avoimille
työmarkkinoille. Tällöin he siirtyvät
toimeentulotuen etuoikeutetun tulon
piiriin. Pidemmällä aikavälillä on edelleen mahdollista, että toimeentulotuen etuoikeutetun tulon saaja työllistyy
avoimille työmarkkinoille. Tällöin toimeentulotuen tarve poistuisi. Etuoikeutetun tulon kokeilulain kohderyhmään
kuuluvat nimenomaan ne tuen saajat,
joilla ei ole mahdollisuuksia työllistyä
kokoaikaisesti. Jo lakia valmisteltaessa ajateltiin, ettei se koske kuin marginaalista joukkoa toimeentulotuen
saajista (lakiesityksen perusteluihin sisältyneen arvion mukaan 7 prosenttia
tuensaajista).
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Kannustinvaikutuksen arvioiminen työtulojen saannin
kehityksellä

mutta ei lopputilanteessa. Kolmanteen
kategoriaan kuuluvat ne, joilla ei ole
työtuloja lähtötilanteessa mutta lopputilanteessa on. Neljännen kategorian muodostavat ne kotitaloudet, joilla on työtuloja molempina aikoina.
Työssäkäynnin kehityksen näkökulmasta kiinnostavimpia ryhmiä ovat ne
kotitaloudet, jotka ovat alkaneet saada työtuloja tai jotka ovat menettäneet
ne. Ensimmäisessä tapauksessa työssäkäynti on lisääntynyt ja jälkimmäisessä tapauksessa vähentynyt. Tässä
yhteydessä on syytä korostaa, ettei
kummassakaan kategoriassa työssäkäynti ole vielä johtanut toimeentulotuen tarpeen lakkaamiseen. Toisin sanoen kysymys on koko ajan tapauksista, joissa kotitaloudet ovat saaneet
niin pieniä tuloja, etteivät ne ole vielä
nostaneet kotitalouksia toimeentulotukinormin yläpuolelle.

Työmarkkinakäyttäytymisen muutoksia tarkastellaan tässä kotitaloustasolla
tulonlähteissä tapahtuneina muutoksina.2 Kyse on siitä, kuuluuko toimeentulotuen saajan tulopakettiin työtuloja
vai ei. Puhumme jatkossa täsmällisyyden vuoksi toimeentulotuen asiakkaiden työtulojen saamisesta eikä työssäkäynnistä, vaikka asiallisesti kyse on saTyötulojen saanti Stakesin
masta ilmiöstä.
toimeentulotukitilastossa
Tarkastelut perustuvat toimeentulotukea saavien kotitalouksien asiakasTarkastelemme aluksi Stakesin toirekisterien seurantaan ennen lakikomeentulotukitilaston avulla toimeentukeilua ja sen jälkeen. Analyysia varten
lotukea saaneiden kotitalouksien työmuodostetaan kahden eri ajankohdan
tuloja ennen huhtikuussa 2002 voiperusteella paneeliaineistoja, joissa tarmaantullutta lakiuudiskastellaan toimeentulotusta eli aikavälillä martukiasiakkaiden työtuEdistääkö pienten
raskuu 2000 – marraslojen saantia seurannan
ansiotulojen huolähtö- ja lopputilanteeskuu 2001. Vertailemalsa.
la toimeentulotuen asimioimatta jättämiKotitaloudet jaetaan
akkaiden työtulojen
nen toimeentuloneljään eri luokkaan
saantia eri ajankohtien
tuen saajien työllissen perusteella, onko
välillä voidaan arvioida,
niillä lähtötilanteessa ja
miten kokeilulaki on
tymistä?
lopputilanteessa työtuvaikuttanut työmarkkiloja (ansio- tai yrittänakäyttäytymiseen. Olejätuloja). Luokkiin sijoitutaan toituksen mukaan toimeentulotukiasiakmeentulotuen tarpeen muutoksen pekaiden työtulojen saamisen pitäisi lirusteella (taulukko 1). Ensimmäisen
sääntyä huhtikuusta 2002 alkaen.
kategorian muodostavat ne kotitaloKäytössä on kaksi paneeliaineistoa,
udet, joilla ei ole työtuloja kumpanajotka muodostettiin Stakesin toimeenkaan tarkasteluhetkenä. Toiseen katulotukitilaston avulla. Ensimmäisestegoriaan kuuluvat ne kotitaloudet,
sä aineistossa mukana ovat vain ne
joilla on työtuloja lähtötilanteessa
kotitaloudet, jotka saivat toimeentulotukea marraskuussa 2000 ja mar2
Tutkimuksen toteuttamisesta, aineisraskuussa 2001. Toiseen aineistoon
toista ja niiden sudenkuopista sekä tuloskuuluvat marraskuussa 2001 ja 2002
ten tulkintaan liittyvistä varaumista ks.
toimeentulotukea saaneet. On tärHiilamo ym. (2004).
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keää huomata, että kahden perättäisen vuoden perusteella luodussa aineistossa on mukana vain toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaita. Tässä
joukossa on monia niitä, joiden voi
tulkita kuuluvan työttömien “kovaan
ytimeen”. Toisaalta tämä on juuri se
ryhmä, jonka toivotaan vähentävän
riippuvuuttaan toimeentulotuesta
pienten lisätulojen hankkimisella.3
Sekä marraskuussa 2000 että marraskuussa 2001 toimeentulotukea saaneista kotitalouksista oli 89,3 prosenttia ilman ansio- tai yrittäjätuloja sekä
lähtö- että lopputilanteessa. Työtuloja
sai molempina ajankohtina kaksi prosenttia asiakkaista. Työtuloja alkoi saada 2,7 prosenttia. Työtulot menetti
marraskuun 2000 ja 2001 välillä 4,2
prosenttia asiakkaista.
Työtuloja saaneet toimeentulotuen
pitkäaikaisasiakkaat menettivät melko
usein tulonsa ja jäivät kokonaan toimeentulotuen varaan. Tulos osoittaa,
että tulojen lisääntymistä ei juuri tapahtunut ainakaan ennen kokeilulakia.
Hyvin harvat kotitaloudet onnistuivat
kiinnittymään työmarkkinoille siten,
että ne kykenivät säilyttämään työtulonsa.
Huhtikuussa 2002 astui voimaan etuoikeutetun tulon kokeilulaki, joka paransi toimeentulotuen asiakkaiden
työssäkäynnin kannustimia. Mikäli
3

Toimeentulotuen tilapäisasiakkaiden
joukkoon lukeutuu niitä, jotka ovat jo
mukana työmarkkinoilla tai joilla on hyvät mahdollisuudet työllistyä niin, että toimeentulotuen tarve poistuu kokonaan.

kokeilulaki on lisännyt toimeentulotukiasiakkaiden työssäkäyntiä vuoden
2002 aikana, pitäisi edellä esitettyihin
lukuihin verrattuna
a) ilman työtuloja olevien osuuden
supistua,
b) työtulot säilyttäneiden osuuden lisääntyä,
c) työtulot menettäneiden osuuden
pienentyä ja
d) työtuloja hankkineiden osuuden
kasvaa.
Aineistomme osoittaa, että marraskuussa 2002 oli yhteensä 67 920 kotitaloutta, jotka olivat saaneet toimeentulotukea myös edellisen vuoden marraskuussa (taulukko 2). Pitkäaikaisasiakkaiden määrä nousi siis jonkin verran. Aikaisempaan verrattuna työtulot
vuoden aikana säilyttäneiden osuus lisääntyi ja työtulot menettäneiden osuus
pieneni. Nämä muutokset olivat siis
hypoteesien mukaisia. Samaan aikaan
työtuloja hankkineiden osuus kuitenkin supistui. Ilman työtuloja olevien
osuus kasvoi mutta ei tilastollisesti
merkitsevällä tavalla.4
Muutokset toimeentulotukiasiakkaiden työtulojen saamisessa vähenivät.
Marraskuun 2000 ja 2001 välillä työtuloja hankki tai menetti 8,7 prosenttia asiakkaista. Vuotta myöhemmin
vastaava osuus oli enää 7,5 prosenttia. Työtuloja lopputilanteessa saavien
toimeentulotuen asiakkaiden osuus
4

Luottamusväli on laskettu 95 prosentin tasolla tarkastelemalla prosenttimuutosten luottamusvälejä.

nousi kuitenkin 2001–2002 6,5 prosentista 6,8 prosenttiin.

Työtulojen saanti kuuden
kaupungin aineistossa
Edellä kuvatut Stakesin aineistoon perustuvat paneelit voitiin muodostaa ainoastaan vuoden aikana ainakin kahdesti toimeentulotukea saaneista kotitalouksista. Kyse on siis pitkäaikaisasiakkaista, jotka eivät välttämättä reagoi yhtä voimakkaasti kannustimissa
tapahtuneisiin muutoksiin kuin toimeentulotuen lyhytaikaisemmat asiakkaat. Lisäksi kokeilulaki tuli voimaan
kesken jälkimmäisen tarkasteluvuoden.
Tästä syystä tutkimme etuoikeutetun
tulon kokeilulain vaikutuksia myös
kuuden suuren kaupungin toimeentulotukirekistereistä suoritettujen poimintojen avulla. Tämän aineiston avulla on
mahdollista tarkastella myös niitä, jotka eivät ole toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaita. Tarkastelemme seuraavassa kolmea eri paneeliaineistoa, ja
muodostamme niistä kaksi vertailuasetelmaa. Ensimmäiseen aineistoon poimittiin marraskuussa 2001 ja juuri
ennen lakimuutosta eli maaliskuussa
2002 tukea saaneet kotitaloudet. Toisen aineiston muodostavat ne kotitaloudet, jotka saivat toimeentulotukea
marraskuussa 2001 ja huhtikuussa
2002, jolloin kokeilulaki tuli voimaan.
Kolmannessa aineistossa leikkauskohtina käytettiin ajankohtia, jolloin ko-

Taulukko2.
Tulonsiirtymät Stakesin toimeentulorekisterissä.
Marras2000–2001*
n
%

Toimeentulotuen saajia

66446

Ei työtuloja
Työtulot säilyneet
Työtulot poistuneet
Työtulot alkaneet

59363
1320
2774
2989
66446

Marras2001*–2002
n
%

Muutos

Vaikutus
suhteessa
hypoteesiin

Luottamusvälit
1. jakso

2. jakso

67920
89,3 %
2,0 %
4,2 %
4,5 %
100,0 %

60868
1933
2467
2652
67920

89,6 %
2,8 %
3,6 %
3,9 %
100,0 %

0,3 %
0,9 %
-0,5 %
-0,6 %

+
+
-

89,1 % 89,6 % 89,4 % 89,8 %
1,9 % 2,1 % 2,7 % 3,0 %
4,0 % 4,3 % 3,5 % 3,8 %
4,3 % 4,7 % 3,8 % 4,1 %

* Tilastointikäytäntö muuttui: kahden tärkeimmän tulonlähteen sijasta siirryttiin merkitsemään kaikki tulonlähteet.
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keilulaki oli jo voimassa eli huhtikuuta 2002 ja marraskuuta 2002. Ensimmäisessä vertailussa mukana on maaliskuussa 2002 päättynyt ja huhtikuussa 2002 alkanut seuranta. Tämän jälkeen verrataan huhtikuussa 2002 päättynyttä ja alkanutta seurantaa.
Yleisellä tasolla kuuden kunnan aineiston tulokset vastaavat melko hyvin koko maan tuloksia, vaikka poimintaväli on lyhyempi. Ilman työtuloja oli kaikissa aineistoissa lähes 90 prosenttia tuen saajista. Toisin sanoen
myös lyhyemmän aikaa toimeentulotukea saavat ovat melko kaukana työmarkkinoista.
Ensimmäisessä vertailussa kaksi tilastollisesti merkitsevää muutosta olivat
työtuloja hankkineiden osuuden kasvu ja työtulot säilyttäneiden osuuden
pienentyminen (taulukko 3). Työtuloja hankkineiden osuus kohosi 2,7 prosentista neljään prosenttiin mutta työtulot säilyttäneiden osuus laski 4,4 prosenttiyksiköstä 3,5 prosenttiyksikköön.
Jälkimmäisessä vertailussa ainoa tilastollisesti merkitsevä muutos oli oletuksen mukainen. Työtulojen alkaminen lisääntyi 2,8 prosentista neljään
prosenttiin. Tulos oli myös siinä mie-

lessä oletuksen
mukainen, että jälkimmäisessä vertailuasetelmassa
kokeilulain vaikutus tuli tasaisemman poimintavälin
ansiosta selvemmin näkyviin.

Lopuksi:
kannustimet
toimeentulotuessa
Kokeilun arviointitutkimuksen lopHeikki Hiilamo työskentelee kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön johpuraportissa (Hii- tajana kirkkohallituksessa. Aikaisemmin hän tutki toimeentulotukea
lamo ym. 2004) Stakesissa. Hänen väitöskirjansa käsitteli perhepolitiikkaa Suomessa ja
totesimme, että Ruotsissa 1990-luvulla.
etuoikeutetun tulon kokeilu oli toimeentulotukiasiakkaiden näkökulmasta voittopuolitännöt) ja kannustavuutta (mitä suusesti positiivinen asia: kokeilu lisäsi
remmat lisäansiot, sen suurempi käkohtuullisuutta (työnteosta sai talouteen jäävä tulo). Kuntien sosiaalityöldellista hyötyä, joskin vähän), oikeule kokeilu toi uuden välineen (sosiaadenmukaista kohtelua (lakikokeilu yhlityöntekijä pystyi osoittamaan, että
tenäisti erilaiset kuntakohtaiset käytyön vastaanottamisesta on hyötyä),

Taulukko 3.
Tulosiirtymät kuuden kunnan toimeentulorekisterissä.
Marras2001–Maali2002
n
%

Toimeentulotuen saajia

8937

Ei työtuloja
Työtulot säilyneet
Työtulot poistuneet
Työtulot alkaneet

7923
396
373
245
8937

8596

Ei työtuloja
Työtulot säilyneet
Työtulot poistuneet
Työtulot alkaneet

7623
323
410
240
8596
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Vaikutus
suhteessa
hypoteesiin

Luottamusvälit
1. jakso

2. jakso

7973
88,7 %
4,4 %
4,2 %
2,7 %
100,0 %

Marras2001–Huhti2002
n
%
Toimeentulotuen saajia

Huhti-Marras2002
n
%

7040
278
340
315
7973

88,3
3,5 %
4,3 %
4,0 %
100,0 %

-0,4 %
-0,9 %
0,1 %
1,2 %

+

88,0 % 89,3 % 87,6 % 89,0 %
4,0 % 4,9 % 3,1 % 3,9 %
3,8 % 4,6 % 3,8 % 4,7 %
2,4 % 3,1 % 3,5 % 4,4 %

+

88,0 % 89,4 % 87,6 % 89,0 %
3,4 % 4,2 % 3,1 % 3,9 %
4,3 % 5,2 % 3,8 % 4,7 %
2,4 % 3,1 % 3,5 % 4,4 %

-

Huhti-Marras2002
n
%
7973

88,7 %
3,8 %
4,8 %
2,8 %
100,0 %

7040 %
278
340
315
7973

88,3 %
3,5 %
4,3 %
4,0 %
100,0 %

-0,4 %
-0,3 %
-0,5 %
1,2 %
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muksessa tehtyjen
haastattelujen perusteella se, että lisäansioiden hankkiminen aiheuttaa
monissa tapauksissa lisätyötä, epävarmuutta ja tulojen epäsäännöllisyyttä myös muista ensisijaisista lähteistä – ennen
muuta työttömyyden ja asumiskulujen perusteella –
tukia saaville toimeentulotukiasiakkaille. Tulos voi
Mikko Kautto on Stakesin hyvinvoinnin tutkimusryhmän tutkimuspäällikkö. Viime vuonna hän työskenteli valtioneuvoston kansliassa tu- selittyä myös sillä,
levaisuusselonteon projektipäällikkönä. Kautto on muun muassa tut- ettei kokeilulaki
kinut pohjoismaista hyvinvointimallia vertailevasta näkökulmasta.
välttämättä tuonutkaan uutta tilannetta, koska jo
aikaisemmin oli eri
toisaalta työ laskennallistui asiakaskunnissa de facto vähäisiä tuloja jätettyön kustannuksella, ja joissain paity ottamatta huomioon. (ks. Hiilamo
koissa Suomea harkinta saattoi kirisym. 2004.)
tyä (aiemmin joissakin kunnissa oli
Joka tapauksessa tulokset kyseensaatettu huomioida työtuloja lakikoalaistavat ajatusta siitä, että vähäisillä
keilun ohjeistusta enemmän).
kannustimien muutoksilla voidaan
Tulokset työtulojen saannin kehitykolennaisesti lisätä toimeentulotukiasisestä eivät ole aivan yksiselitteisiä. Yleiakkaiden työssäkäyntiä. Tältä osin tunen linja näyttää olevan kuitenkin se,
lokset ovat yhdenmukaisia aikaisemettä toimeentulotuen saajien työtulopien tutkimusten kanssa (esim. Forsjen hankkiminen on jossain määrin lisén ja Hakovirta 1998; Pedersen ja
sääntynyt lakikokeilun ansiosta. MoSmith 2001).
lemmat aineistot antavat samansuunViimesijaista yhteiskunnallista tukea
taisen tuloksen. Työssäkäynnin lisäänsaavien kannustimien parantamisestyminen oli kuitenkin selvästi vähäisa tasapainoillaan erilaisten sosiaalisempää kuin kokeilulain perusteluissa
poliittisten ideologioiden välisessä
oli oletettu, ja liikettä oli myös toiseen
maastossa. Pienetkin työtulot takaasuuntaan.
vat sen, että toimeentulotuen saajilla
Pelkästään aineistoon nojautuen on
on jonkinlainen yhteys työmarkkinoivaikea selittää, mistä tämä johtui. Arhin, eikä kotitalous ole yhtä riippuvelemme kuitenkin keskeisen vaikutvainen toimeentulotuesta kuin sellaitavan tekijän olleen sen, ettei Suomessa
nen kotitalous, jolla ei ole lainkaan
ollut tuensaajille sopivia työpaikkoja,
työtuloja. Voidaan olettaa, että vätoisin sanoen pulma oli työn kysynnäshäistenkin työtulojen saaminen tarsä. Toinen arvaus on se, että kannusjoaa enemmän mahdollisuuksia tulotinhyöty oli lakikokeilussa viritetty kusjen kasvattamiselle ja toimeentulotutannusten pelossa liian pieneksi. Esien tarpeen poistamiselle kuin tilanmerkkiperhelaskelmat näyttävät, että
ne, jossa työtuloja ei ole lainkaan.
taloudellinen hyöty on ollut vähäinen.
Näin taisi arvioida eduskuntakin, silKolmas mahdollinen selitys on tutkilä lakikokeilua päätettiin joulukuussa
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2004 jatkaa vielä kahdella vuodella
vuoden 2006 loppuun asti. Samalla
eduskunta päätti korottaa etuoikeutetun tulon ylärajaa 100 eurosta 150
euroon, mutta etuoikeutetun tulon
osuutta (20%) ei muutettu. Tutkimuksemme perusteella suurten käyttäytymismuutosten aikaansaaminen
vaatisi suurempia kannustimia.

KIRJALLISUUS
Bane, M.J. & Ellwood, D.T. (1994),
Welfare Realities. From rhetoric to
reform, Cambridge, MA: Harvard
University Press.
Dahl, E. & Lorentzen, T. (2003a),
Dynamics of Social Assistance: the
Norwegian experience in Comparative
Perspective, International Journal of
Social Welfare, 12, 289–301.
Dahl, E. & Lorentzen, T. (2003b),
Explaining Exit to Work Among Social
Assistance Recipients in Norway: Heterogeneity or Time Dependency, European Sociological Review, 19, 519–536.
Eardley, T. & Bradshaw, J. & Ditch J.
& Whiteford, P. (1996a), Social
Assistance in OECD Countries: Volume
I. Synthesis Reports. DSS Report No.
46, OECD, Social Policy Research Unit:
University of York.
Eardley, T. & Bradshaw, J. & Ditch, J.
& Whiteford, P. (1996b), Social
Assistance in OECD Countries: Volume
II. Country Reports. DSS Report No. 47,
OECD, Social Policy Research Unit:
University of York.
Forssén K. & Hakovirta M. (1998),
Work Incentives in Single Parent
Families, Turun yliopisto, Sosiaalipolitiikan laitos, Series B/15.
Garcia, M. & Kazepov, J. (2002), Why
Some People Are More Likely to be on
Social Assistance than Others, teoksessa
Saraceno, C. (Ed.), Social Assistance
Dynamics in Europe. National and Local
Poverty Regimes, Bristol: Polity Press,
127–172.
Gough, I. & Bradshaw, J. & Ditch, J. &
Eardley, T. & Whiteford, P. (1997),
Social Assistance in OECD Countries,
Journal of European Social Policy, 7, 17–43.
Gustafsson, B. & Müller, R. & Negri,
M. & Voges, W. (2002), Paths through
(and out of) Social Assistance, teoksessa
Saraceno, C. (Ed.) Social Assistance
Dynamics in Europe. National and Local
Poverty Regimes, Bristol: Polity Press,
173–234.
47

Hvinden, B. & Heikkilä, M. & Kankare,
I. (2001), Towards Activation? The
Changing Relationship Between Social
Protection and Employment in Western
Europe , teoksessa Kautto, M. & Fritzell,
J. & Hvinden, B. & Kvist, J. & Uusitalo,
H. (2001), Nordic Welfare States in the
European Context, London: Routledge,
168–197.
Hiilamo, H. & Karjalainen, J. & Kautto,
M. & Parpo, A. (2004), Tavoitteena
kannustavampi toimeentulotuki. Tutkimus toimeentulotuen lakimuutoksista,
Stakes Tutkimuksia 139.
Karjalainen, J. & Raivio, H. & Hiilamo,
H. (2003), Harkinta toimeentulotuessa.
Toimeentulotuen muutosten arvioinnin
väliraportti, Stakes Aiheita 19/2993.
Kautto, M. (2004), Sosiaaliturvalta
työhön: suomalaisen hyvinvointivaltion
reformi, Yhteiskuntapolitiikka, 69, 17–
30.
Kuivalainen, S. (1999), Toimeentulotuki Tanskassa, Ruotsissa ja Suomessa.
Vertaileva tutkimus kolmen Pohjoismaan
vähimmäisturvajärjestelmistä Britannian
ja Hollannin järjestelmien valossa, Helsinki: Suomen kuntaliitto.
Leisering, L. & Walker R. (Eds.)
(1988), The Dynamics of Modern
Society, Bristol: Polity Press.
O’Boyle, E. (1998), Transit into and
out of poverty, International Journal of
Social Economics, 25, 1411–1424.
Pedersen J.P. & Smith A. (2001),
Unemployment Traps: Do Financial
Disincentives Matter? Aarhus School of
Business, Working Paper 01–01.
Saraceno, C. (Ed.) (2002), Social
Assistance Dynamics in Europe. National
and Local Poverty Regimes, Bristol: Polity
Press.
Walker, R. & Shaw, A. (1998),
Escaping from Social Assistance in Great
Britain, teoksessa Leiserin, L. & Walker,
R. (Eds.), The Dynamics of Modern
Society. Poverty, Policy and Welfare.
Bristol: Polity Press, 243–261.

KOLUMNI

Työssä,
koulutettu
ja köyhä –

HETKINEN?
Suomessa työtätekevien köyhien määrä on
viime vuosina ollut kasvussa, ja enemmistö
heistä on varsin hyvin koulutettuja. Mistä
tämä kertoo?

Reija Lilja
Tutkimusjohtaja
Palkansaajien tutkimuslaitos
reija.lilja@labour.fi
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Kun muutama vuosi sitten luin toimittaja Barbara Ehrenreichin kirjan
’Nälkäpalkalla’, jossa hän kertoi amerikkalaisten työtätekevien köyhien
elämästä omien kokemustensa pohjalta, ajattelin: ”Tämä on nyt sitä
Amerikkaa. Meillä asiat ovat toisin.
Suomalainen köyhyys keskittyy tyypillisesti sellaisiin ajanjaksoihin, jolTa l o u s
Yhteiskunta

&

Reija Lilja on ollut mukana erikoistutkija Merja Kauhasen hankkeessa, jossa on selvitetty
työtätekevien köyhien asemaa Suomessa

loin ei tehdä töitä. Köyhyys ei ole
työssäkäyvien ongelma eikä Suomesta löydy työtätekevien köyhien armeijaa.”
Tässä lehdessä ilmestyvästä Merja
Kauhasen artikkelista kuitenkin ilmenee, että Suomessa on arviolta 15 000
kotitaloutta, jotka ovat köyhiä siitä huolimatta, että ainakin yksi perheen aikuisista on työssä. Työtätekevien köyhien kotitalouksien aikuisilla näyttäisi
kaiken lisäksi olevan kohtuullisen korkea koulutus. Vuonna 2000 runsaalla
puolella oli vähintään keskiasteen koulutus ja 15 prosentilla korkea-asteen
koulutus.
Huomattava osa suomalaisista ei siis
työssäkäynnin ja hyvän koulutuksensakaan avulla saa nostettua perheensä
toimeentuloa köyhyysrajan yläpuolelle. Lisäksi työtätekevien köyhien kotitalouksien määrä on viime vuosina
ollut kasvussa. Jokin tässä ei nyt täsmää. Sitä on tottunut ajattelemaan,
että koulutukseen kannattaa investoida ja että työssäkäynti torjuu köyhyyttä. Mikä voi siis olla syynä, kun
ison joukon kohdalla näin ei käykään?
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Työmarkkinat amerikkalaistuvat?

märtäneet EU:n työmarkkinoiden uudistumistarpeita. En päässyt tarkemmin kuulemaan, mitä konkreettisia
neuvoja Ollila Euroopan päättäjille tässä suhteessa antoi, mutta hänen lausuntonsa sai minut kyllä huolestumaan.
Tosin ehkä eri syystä kuin mihin Ollila
kritiikillään viittasi.
Euroopassa työmarkkinoiden uudistusten keskeisenä tavoitteena 1990luvulla oli työmarkkinoiden säätelyn
purkaminen. Niin Suomessa kuin
muuallakin korostettiin työmarkkinoiden rakenteellisten uudistusten tarvetta. Muun muassa tuloloukkuja purettiin erilaisilla pienituloisten vero- ja sosiaaliturvauudistuksilla, ja edellytyksiä
matalan tuottavuuden työpaikkojen
syntymiselle pyrittiin parantamaan.
Kasvaneet työmarkkinoiden joustot
ovat sittemmin ilmenneet pätkätöiden
ja osa-aikatöiden lisääntymisenä, mikä
osaltaan on vaikuttanut työssäkäyvien
köyhyyden kasvuun. Monia työtätekeviä köyhiä kotitalouksia luonnehtiikin
se, että ne ovat kiinnittyneitä työmarkkinoille matalapalkkaisen tai epätyypillisen työn kautta.

Euroopan unionin neuvosto pitää työntekoa selvästi tehokkaimpana keinona
Työelämän laadun kehittämivälttyä köyhyydeltä. Toisaalta neuvosnen vaaravyöhykkeessä
to toteaa, että pysyminen epävarmassa, huonosti palkatussa ja heikkolaaEuroopan komissio on 2000-luvun
tuisessa työssä voi aiheuttaa pysyvää
alussa muuttanut äänenpainojaan ja
köyhyyttä. Barbara Ehrenreichin esikorostanut kestävän työllisyyden kasmerkki Yhdysvalloista kuvaa juuri näitä
vun edellyttävän, että työpaikkojen
heikkolaatuisten töiden markkinoita,
määrällisen kasvun lijotka eivät ole luontesäksi erityistä huomiovasti istuneet eurooppaKansainvälistynyt
ta tulisi kiinnittää työlaiseen kulttuuriin. Työsuhteiden laatuun. Toitätekevät köyhät kotitatoimintaympäristö
menpiteitä, jotka nostaloudet eivät nekään oilisää suojaverkkovat joko työn määrää tai
kein sovi täkäläiseen
jen tarvetta.
sen laatua, ei pitäisi nähajattelumalliin, mutta
dä vastakkaisina vaihkuvaako niiden kasvatoehtoina. Molemmat
va osuus sitä, että työvaihtoehdot lisäävät työllisyyttä, ensimmarkkinamme tulevat tässä suhteessa
mäinen lyhyellä ja toinen pidemmällä
amerikkalaistumaan? Pelkään, että
tähtäimellä.
vaara tähän on olemassa.
Tarkoittaako Jorma Ollilan kritiikki
Tätä pelkoa lisäsi puolikorvalla kuunehkä nyt sitä, että globalisaation myötelemani Jorma Ollilan kritiikki, ettei
tä saamme sanoa hyvästit tavoitteille
Euroopan unioni eivätkä sen jäsenvalkehittää työsuhteiden laatua, koska
tiot ole tosissaan tehneet työtä työttökansainvälisten yritysten pyrkimys voimyyden torjumiseksi eivätkä ole ym49

ton maksimointiin ajaa työelämän pitkän tähtäimen laatutavoitteiden ohi?
Eräs havainto tästä on jo se, että tutkimuksen mukaan lisääntyneellä kansainvälisellä kilpailulla on taipumus estää yrityksiä sitoutumasta henkilöstön
merkittäviin pitkän aikavälin koulutushankkeisiin. Lisäksi tehokkuuden hakeminen väkeä vähentämällä rajoittaa
myös työpaikkansa säilyttäneiden mahdollisuuksia osallistua koulutukseen.
Ajatellessani kansainvälisten yritysten
työpaikkojen sijoittumista Eurooppaan
mieleeni tulee vääjäämättä lause ’pitkällä tähtäimellä olemme kaikki kuolleita’. Tällaisessa maailmassa keskeisenä ongelmana ei ehkä olekaan se,
että yksittäisillä työntekijöillä työsuhteet ovat epävarmoja, vaan se, että yritysten toiminta Euroopassa ja sitä kautta työpaikat – työsuhteiden laadusta
riippumatta – ovat entistä epävarmemmalla pohjalla. Yksittäisen ihmisen kannalta rakennemuutoksiin liittyvä ’luova tuho’ voi koitua kohtalokkaaksi,
vaikka pidemmällä aikavälillä kansantaloudet niistä toipuvatkin. On tärkeää, että yhteiskunta luo suojamekanismeja, jotka vähentävät yksittäisen kansalaisen taloudellisia riskejä tällaisissa
prosesseissa, joihin hänellä ei ole mitään sananvaltaa. Muutosturvaa tarvitaan monessa eri muodossa.

Tätä taustaa vasten näyttää hyvin lyhytnäköiseltä, että Suomessa monet
nuoret ovat päättäneet olla liittymättä
oman alansa ammattiliittoon. Yksittäisen työntekijän neuvotteluvoima on
kovin heiveröinen, kun hän murrostilanteissa yrittää neuvotella suuren työnantajan kanssa työehdoista ja työpaikan säilyttämisestä. Globaalissa taloudessa yhteisten neuvottelumekanismien ja turvaverkkojen tarve kasvaa. Toivottavasti työikäiset suomalaiset ymmärtävät, että näitä mekanismeja ei
kannata olla heikentämässä omalla
käyttäytymisellään. Työtätekevien köyhien joukko on jo nykyiselläänkin liian
suuri.

Yksittäisen työntekijän
neuvotteluasema heikko
Työmarkkinoiden tilaa on totuttu arvioimaan erilaisilla mittareilla, joista
työttömyys on yksi ilmeisimmistä. Yksittäiset mittarit eivät kuitenkaan anna
koko kuvaa siitä, mitä kaikkea työelämässä on tapahtumassa. En voi olla
ajattelematta, antaako työtätekevien
köyhien suureneva joukko ensimmäisen varoituksen tulevista, vaikeammista
ajoista. Voivatko eurooppalaiset työmarkkinat yritysten kansainvälistymisen seurauksena olla lähestymässä amerikkalaisia siinä, että yhä suuremmalla
osalla työntekijöistä on heikko neuvotteluvoima ja sitä kautta heikommat
työehdot?
50
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