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heikki.taimio@labour.fi

voisiko nyt syntyä 
jokin samantyyp-
pinen ketjureaktio 
kuin finanssikriisis-
sä. Joka tapauksessa 
on tärkeää, että pan-
kit ja keskuspankit 
tarjoavat rahoitus-
ta – likviditeettiä 
eli maksuvalmiutta 
– vaikeuksissa ole-
ville yrityksille ja 
rahoituslaitoksille.

Koronavirusta on sanottu tarjontashokiksi: ko-
konaistuotanto supistuu, kun tuotantolaitoksia sul-
jetaan, niillä on toimituskatkoja ja ihmisiä jää pois 
töistä tartunnan, sen pelon ja karanteenien takia. 
Kiinassa nämä vaikutukset ovat olleet isoja, mutta 
meillä niitä on vasta tulossa. Epidemian mentyä ohi 
tuotantoa voidaan kiihdyttää normaalia suurem-
maksi joillakin aloilla.

Jotkut ekonomistit ovat väittäneet, että koska ko-
ronavirus on tarjontashokki, raha- ja finanssipoli-
tiikka eivät siihen auta. Totta tietysti on, ettei niillä 
saada ihmisiä paranemaan ja töihin eikä häiriöistä 
kärsivää tuotantoa käyntiin. Likviditeetin tarjoami-
nen voi kyllä auttaa yrityksiä pysymään pystyssä.

Mutta koronavirus on aiheuttanut myös kysyn-
täshokin: yritykset vähentävät investointejaan, ja 
osa ihmisistä ei kuluta rahojaan paikoissa, joissa 
he joutuvat läheisiin kosketuksiin toisten ihmisten 
kanssa. Myös tämä vaikutus jää osittain pysyväksi, 
vaikka kertyneitä säästöjä kulutetaankin myöhem-
min. Monissa maissa sosiaaliturva korvaa heikosti 
karanteenin aikaiset tulonmenetykset.

Kysynnän vahvistamiseksi Yhdysvaltain keskus-
pankki on alentanut ohjauskorkoaan, ja EKP on 
vihjannut toimista, joihin kuuluisi muutakin kuin 
koronalennuksia. Rahapolitiikan liikkumavara on 
nyt kuitenkin pieni. Esimerkiksi Kiina, Australia 
ja Italia ovat jo ryhtyneet finanssipoliittiseen elvy-
tykseen. Se tehoaa hyvin kohdennettuna ja etenkin 
alueilla ja ihmisiin, jotka eivät koe koronaviruksen 
välitöntä uhkaa. •

Koronavirus: talouspolitiikassakin on jo aika toimia

Koronaviruksesta on tulossa pahin isku maailman-
taloudelle sitten finanssikriisin. Vuonna 2009 brut-
tokansantuote supistui koko maailmassa 0,8 pro-
senttia (Suomessa 8,1 prosenttia), kun nyt OECD 
ennustaa maailmantalouden kasvun puolittuvan 
viime vuodesta tänä vuonna 1,5 prosenttiin, mikäli 
virus leviää pitempään ja laajemmalle. Finanssikrii-
siä on pohdittu T&Y:ssä monta kertaa. Toivottavasti 
koronaviruksen vaikutusten käsittely jää tähän yh-
teen juttuun.

Pahempaakin on povattu. Kun tartunnan saanei-
den määrä maailmassa on juuri ylittänyt satatuhatta, 
ovat jotkut epidemiologit väittäneet, että jopa 60-70 
prosenttia maailman 7,8 miljardin väestöstä voisi 
saada tartunnan. Maailman terveysjärjestö WHO 
arvioi tartunnan saaneiden kuolleisuudeksi 3,4 pro-
senttia, joten kaikkein pahimmassa tapauksessa lä-
hes 200 miljoonaa henkeä voisi menehtyä.

WHO ei ole vielä julistanut koronavirusta pan-
demiaksi, jollaisia ovat olleet mm. kolera ja reilut 
sata vuotta sitten riehunut influenssavirus, jota 
kutsuttiin espanjantaudiksi. Siihen kuoli kymmeniä 
miljoonia ihmisiä, Suomessa noin 25 000. WHO:n 
pääjohtaja Ghebreyesus on esiintynyt rauhoittele-
vaan sävyyn ja astunut myös taloustieteen puolelle 
väittäen markkinareaktioita aiheettomiksi.

Koronavirus on sekä tarjonta- että 
kysyntäshokki.

Rahoitusmarkkinat reagoivat usein herkästi odotus-
ten muutoksiin, jotka perustuvat uutisiin, huhuihin 
ja joskus väärinkäsityksiinkin. Yksi sellainen on uu-
tinen rokotteen keksimisestä koronavirukselle; se ei 
auta tähän hätään, koska se saadaan myyntiin aikai-
sintaan vuoden päästä. Myös uutiset Kiinan uusien 
tartuntojen vähenemisestä – ovat ne sitten oikeita tai 
vääriä - rauhoittavat markkinoita. Toisaalta levotto-
muutta lisäävät tiedot viruksen leviämisestä yhä laa-
jemmalle ja talouspoliittisten päätösten viipyminen.

Mediassa on paljon esillä pörssikurssien heilah-
telu, mutta yritysten rahoitusvaikeudet ja pitkien 
korkojen lasku ovat jääneet vähemmälle huomiol-
le. Rahoitusmarkkinoiden suurin riski piilee siinä, 
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Pertti HOnkanen
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Kuva
MAARIT KYTÖHARJUartikkeli

Työllisyysasteesta on tul-
lut yksi tämän hetken 
politiikan avainkäsitteis-
tä samalla kun työllisyy-
den, työttömyyden, elä-

köitymisen, opiskelun ja lastenhoidon 
suhteesta keskustellaan paljon. Näiden 
ilmiöiden tutkimiseen Suomessa on ny-
kyisin käytettävissä monia tietolähteitä: 
Tilastokeskuksen työvoimatutkimus ja 
väestötilastot, työ- ja elinkeinoministe-
riön työnvälitystilastot, Eläketurvakes-
kuksen tilastot ym.

Tilastokeskuksen tuottama työssä-
käyntitilasto on tässä kokonaisuudessa 
yksi mielenkiintoinen lisä. Se perustuu 
kattaviin rekisteritietoihin työllisyy-
destä, työttömyydestä, opiskelusta ja 
eläkkeellä olemisesta. Sitä on julkaistu 
vuodesta 1987 lähtien pitkälti saman-
kaltaisin perustein. Työssäkäyntitilas-
ton alkuperäinen data, jota mm. Pekka 
Myrskylä on hyödyntänyt monissa sel-
vityksissään (esim. Myrskylä 2011a, 
2011b, 2012 ja 2017), tarjoaa mahdolli-

suudet syvällisempiin selvityksiin kuin 
pelkkä julkaistu tilastoaineisto. 

”Työllisyys, työttömyys 
sekä opiskelu- ja eläkeaika 

voidaan suhteuttaa elinajan 
odotteeseen.”

Käyttämällä hyväksi työssäkäyntitilas-
toa ja muita tietolähteitä voidaan työlli-
syydestä, työttömyydestä ym. konstru-
oida hieman tavanomaisesta poikkeavia 
mittareita. Työllisyys, työttömyys sekä 
opiskelu- ja eläkeaika voidaan suhteut-
taa elinajan odotteeseen. Näin voidaan 
arvioida mm. työllisyysvuosien odotet-
ta, työttömyysajan odotetta, eläkeajan 
odotetta sekä opiskeluajan odotetta. 
Siten nähdään erilaisten toimintojen 
osuus ihmisten koko elinkaaressa ja 
se, miten kauan ihmiset elävät, toimi-
vat tai kuuluvat erilaisiin statuksiin eri 
ikäluokissa.

Tätä laskentatapaa ryhdyttiin Suo-
messa alun perin kehittelemään selvitet-
täessä keskimääräistä tai todennäköistä 
eläkkeellejäämisikää. Keskusteluissa 
1990-luvulla todettiin, että eläkkeelle-
jäämisiän aritmeettinen keskiarvo on 
liiaksi riippuvainen eri sukupolvien 
koosta. Jos tiettyä eläkelakien määrit-
telemää ikää lähellä oleva sukupolvi on 
tavanomaista suurempi, se voi saada 
liian suuren painon tarkastelussa. Las-
kelmat, joissa hyödynnetään elinajan 
taulua, joka kertoo kuolleisuuden eri 
ikäryhmissä ja siitä johdetun odotetta-
vissa olevan elinajan eri ikäluokissa, tai 
siirtymätodennäköisyyksiä eri statuksi-
en välillä (työllinen – työtön – eläkkeellä 
jne.), ovat riippumattomia sukupolvi-
en koosta. Näitä laskentatapoja ryhtyi 
1990-luvulla kehittämään mm. Helka 
Hytti (ks. esim. Hytti ja Nio 2004).

Ns. Sullivanin menetelmässä hyödyn-
netään tietoja väestöosuuksista eri ikä-
ryhmissä ja elinajan taulua, joka kertoo 
kuolleisuuden eri ikäryhmissä ja siitä 

Odotelaskelmat tarkentavat kuvaa 
työllisyydestä, työttömyydestä

ja eläkkeistä
Väestötilastojen avulla lasketut odotteet työllisyydelle, työttömyydelle, eläkeajalle ja muille toiminnoille 

tarkentavat kuvaa työmarkkinoiden muutoksista, eläkelakien vaikutuksista, opiskeluajoista ja kotitaloustyön 
laajuudesta. Hyödyntämällä Tilastokeskuksen laatimaa työssäkäyntitilastoa odotteet voidaan laskea miehille 

ja naisille erikseen. Havaitaan mm., että vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin jälkeen miesten ja naisten 
erot työllisyydessä ja työttömyydessä ovat kasvaneet. Naisilla on odotettavissa olevia työvuosia enemmän. 

Työttömyyden odote oli vuonna 2018 miehillä 4,2 vuotta ja naisilla 3,5 vuotta. 
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PERTTI HONKANEN toteaa, että vaikka 
naisille kertyy lastenhoitovapaita, opiskelua ja 
eläkeaikaa enemmän kuin miehillä, työvuosien 
odote on heillä silti pidempi kuin miehillä.
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Kuvio 1. Elinajan odotteen jakautuminen vuosina 1988 ja 2018

Kuvio 2. Opiskeluajan odote 1987–2018

johdetun odotettavissa olevan elinajan 
eri ikäluokissa. Tällaisen laskelman to-
teuttaminen on suhteellisen yksinker-
taista, vaikkakin hallittava tietoaines 
voi olla melko runsas. Tässä ei tarvita 
välttämättä mikroaineistoa, vaan melko 
paljon päätelmiä voidaan tehdä julkisten 
tilastotietojen avulla. Sen sijaan siirtymä-
todennäköisyyksiin perustuvia laskelmia, 
joita on käytetty erityisesti eläkkeellejää-
misiän arvioinnissa, voi tuskin tehdä il-
man mikrotason paneeliaineistoa.

Tässä artikkelissa pyrin päivittämään 
ja systematisoimaan tarkasteluja, joita 
olen tehnyt eri yhteyksissä jo aikaisem-
min, hyödyntämällä nyt johdonmukai-
semmin käytettävissä olevaa aineistoa 

vuosilta 1987–2018, mm. tekemällä kaik-
ki laskelmat kummallekin sukupuolelle 
ja sukupuolille yhteisesti (vrt. Honka-
nen 1998, 2007, 2015 ja 2018). Käsitteitä 
ja laskentakaavaa on selostettu tarkem-
min mm. julkaisussa Honkanen (2018).

Miten laskelmien tuloksia pitäisi tul-
kita? Sana ”odote” antaa mielikuvan en-
nusteesta, mutta ehkä on parempi puhua 
projektiosta. Laskelmissa projisoidaan 
kunkin vuoden väestörakenne odotet-
tavissa olevaan elinaikaan. Jos tietyn 
vuoden perustiedot eli eri ikäluokkien 
kuolleisuusluvut ja väestöosuudet pysyi-
sivät muuttumattomina tulevaisuudes-
sa, laskelmat kuvaisivat myös todellista 
tulevaisuutta. Näin ei tietenkään ole. 

Jos tulevaisuutta haluttaisiin ennustaa, 
tarvittaisiin myös arvioita siitä, miten 
esimerkiksi kuolleisuus kehittyy tai mi-
ten työllisyys ja työttömyys kehittyvät 
tulevina vuosina tai miten vaikkapa elä-
kelainsäädäntö muuttuu.

Syntyvyys tai siirtolaisuus eivät mi-
tenkään suoraan vaikuta näiden odote-
laskelmien tuloksiin. Odoteindikaattorit 
johdetaan kulloinkin maassa asuvan vä-
estön jakautumisesta erilaisiin ryhmiin 
ja kuolleisuudesta eri ikäluokissa. Välil-
lisesti toki esimerkiksi syntyvyys vaikut-
taa siten, miten suuri osa väestöstä eri 
ikäluokissa hoitaa pieniä lapsia.

MUUTOKSET 1987–2018
Työssäkäyntitilastossa väestö jakau-
tuu 1-vuotisikäluokittain statuksiin alle 
15-vuotias lapsi, opiskelija, työllinen, 
työtön, eläkeläinen ja ”muu toiminta työ-
voiman ulkopuolella”. Lisäksi varusmies- 
tai siviilipalvelu on omana statuksenaan. 
Luokittelu perustuu vuodenvaihteen 
rekisteritietoihin siten, että työvoimaan 
kuuluminen katsotaan ensisijaiseksi. Si-
ten esimerkiksi työssä käyvä opiskelija 
tai eläkkeensaajakin voi kirjautua työl-
liseksi. Kaikki yli 74-vuotiaat katsotaan 
kuitenkin eläkeläisiksi. Vuodesta 2005 
lähtien alle 18-vuotiaiden työllisyyttä ei 
ole pystytty kirjaamaan, mutta tilastossa 
on kuitenkin alle 18-vuotiaita työttömiä.

Tässä odotteet lasketaan 0-vuotiaille 
eli vastasyntyneille. Luvut ovat odot-
teita tarkasteluvuonna syntyneille ole-
tuksella, että eri ryhmien väestöosuu-
det pysyivät siitä eteenpäin ennallaan. 
Väestöosuudet ovat kahden peräkkäisen 
vuoden keskiarvoja, mikä hieman tasaa 
vaihteluja. Esimerkiksi työllisten osuus 
vuonna 2018 on joulukuun 2017 ja jou-
lukuun 2018 osuuksien keskiarvo. En-
simmäinen ”täysi” tilastovuosi on 1988, 
joten luvuista saadaan 30 vuoden sarja. 
Aikasarjoihin on otettu mukaan myös 
vuosi 1987, mutta siltä osin väestöosuu-
det eivät ole kahden vuoden keskiarvoja.

ODOTE EI OLE ENNUSTE, KOSKA SIINÄ VAIN PROJISOIDAAN KUNKIN
VUODEN VÄESTÖRAKENNE ODOTETTAVISSA OLEVAAN ELINAIKAAN.
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Kuviossa 1 on vuosien 1988 ja 2018 
yksinkertainen vertailu. Siitä nähdään 
tärkeimmät siirtymät eri statuksien 
osuudessa. Eläkeajan odote on piden-
tynyt 2,5 vuodella. Opiskeluajan odote 
on pidentynyt 1,6 vuodella. Työttömyys-
vuodet ovat pidentyneet 2 vuodella 3,9 
vuoteen. Työllisyysvuodet ovat pidenty-
neet vain 0,7 vuodella. ”Muussa toimin-
nassa” ei ole tapahtunut isoa muutosta, 
ja varusmiespalvelun osuus laskelmassa 
voidaan sivuuttaa.

Tästä yksinkertaisesta vertailusta voi-
daan edetä tarkasteluun, jossa katsotaan 
koko ajanjaksoa 1987–2018 jaoteltuna eri 
sukupuolille.

Opiskeluajan odote (kuvio 2) on ny-
kyisin sekä miehillä että naisilla runsaat 
kuusi vuotta. Naisille opiskeluaikaa 
kertyy enemmän, mutta erot näyttävät 
pienentyneen tultaessa 1990-luvulta 
2000-luvulle. Opiskeluajan odotteet pi-
tenivät 1990-luvulla, mutta sen jälkeen 
kehitys on tasaantunut. Suhdannevaih-
telu näyttää vaikuttaneen 1990-luvulla 
siten, että taantuma lisäsi opiskelua, ja 
suhdanteiden parantuminen 1990-luvun 
puolivälistä lähtien vähensi opiskelua. 

Suhdannevaihtelut ja 
opiskelijoiden työssäkäynti 

ovat vaikuttaneet opiskeluajan 
odotteeseen.

Koska kuitenkin työllisyyden määrittely 
on ensisijaista opiskeluun verrattuna, 
näihin muutoksiin vaikuttaa myös opis-
kelijoiden työssäkäynti. 2000-luvulla 
yhteyttä suhdannevaihteluihin on vai-
keampi nähdä. Koska tässä tarkastellaan 
vain 14. ikävuoden jälkeen tapahtuvaa 
opiskelua, voidaan päätellä, että keski-
määrin päätoimiset opinnot päättyvät 
21,3 vuoden iässä.

Työllisyysvuosien odotetta kuvaavas-
sa käyrässä (kuvio 3) herättää huomiota 

NAISILLA ON ENEMMÄN TYÖLLISYYSVUOSIA JA VÄHEMMÄN 
TYÖTTÖMYYSVUOSIA KUIN MIEHILLÄ.
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Kuvio 3. Työllisyysvuosien odote 1987–2018

Kuvio 4. Työttömyysajan odote 1987–2018

työllisyysvuosien jyrkkä vähentyminen 
1990-luvun laman aikana. Työllisyys-
vuosien odote väheni lamaa edeltä-
neestä 32 vuodesta noin 26 vuoteen. 
Ennen vuotta 2006 miesten ja naisten 
työllisyysodotteessa ei ollut paljon eroa, 
mutta vuoden 2009 finanssikriisin jäl-
keen miesten ja naisten työllisyys on er-
kaantunut. Vuonna 2018 eroa oli noin 1,5 
vuotta naisten eduksi, mutta suurimmil-
laan ero on ollut noin 2,1 vuotta.

Työttömyysvuosien odotteen kehitys 
on melko paljon peilikuva työllisyysajan 
kehitykselle (kuvio 4). Tässä miesten ja 
naisten ero on kuitenkin miltei koko 
ajan selvempi kuin työllisyysodotteessa. 
Miehille työttömyysvuosia kertyi enem-

män sekä 1990-luvun laman aikana että 
finanssikriisin jälkeisinä lamavuosina. 
Keskimääräinen työttömyysajan odote 
on ollut enimmillään noin 6,5 vuotta, ja 
finanssikriisin jälkeen se kohosi noin 
viiteen vuoteen vuosina 2015 ja 2016. 
Vuoden 2018 luku oli 3,9 vuotta.

Kun siirrytään ”muuhun toimin-
taan”, joka on lähinnä kotitaloustyötä, 
nähdään ajallisesti melko selvä muutos 
(kuvio 5). Naisilla ”muun toiminnan” 
merkitys on vähentynyt, miehillä kas-
vanut. Edelleen ero on kuitenkin melko 
selvä naisten hyväksi. Toisaalta pitkällä 
aikavälillä koko väestön keskiarvo ei ole 
juuri muuttunut, vaan se on pysynyt 2,5 
vuoden tuntumassa. 
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huuseläkkeisiin ja varhaiseläkkeisiin. 
Varhaiseläkkeellä olemiseksi on täs-

sä määritelty eläkkeen saaminen alle 65 
vuoden iässä. Varhaiseläkeaika on kään-
tynyt laskuun 1990-luvun puolivälissä ja 
alentunut edelleen keskimäärin noin 3,3 
vuoteen. Miehillä ja naisilla ei ole tässä 
suurta eroa. 

Odotettavissa oleva vanhuuseläkeaika 
sen sijaan on kasvanut varsin tasaisesti 
sekä miehillä että naisilla ja oli vuonna 
2018 koko väestölle 17,7 vuotta. Naisille 
vanhuuseläkeajan odotetta kertyy edel-
leen selvästi miehiä enemmän, mutta 
sekä suhteellinen että absoluuttinen ero 
näyttää vähitellen pienentyneen. Vuon-
na 1987 ero oli 5,8 vuotta, ja vuonna 2018 
se oli 4,5 vuotta.

Kun näihin tässä käsiteltyihin odot-
teisiin lisätään alle 15-vuotiaille lapsille 
kertyvä elinajan odote ja lasketaan luvut 
yhteen, saadaan tulokseksi vastasynty-
neiden elinajan odote. Kun näitä lukuja 
verrataan Tilastokeskuksen laskemaan 
elinajan odotteeseen, lukujen pitäisi 
täsmätä. Taulukossa 1 on esitetty luvut 
vuodelle 2018. Nähdään, että luvut täs-
määvät yhden desimaalin tarkkuudella.

Edellä esitetyt tulokset eivät ehkä ole 
kovin yllättäviä. Tosin aina ei ymmärre-
tä, miten suuri merkitys työttömyydellä 
voi olla keskimääräisessä elinkaaressa, 
jos suuri työttömyys on jatkuvaa tai 
kestää useita vuosia. On otettava huo-
mioon, että työttömyyden kokeminen 
jakautuu väestössä hyvin epätasaisesti 
ja että siten myös työttömyyden odote 
on todennäköisesti paljon epätasaisem-
min jakautunut eri väestöryhmille kuin 
esimerkiksi eläkeajan odote tai työlli-
syyden odote. Kun osa väestöstä välttyy 
työttömyydeltä kokonaan, osalle väestöä 
työttömyyden odote voi puolestaan olla 
paljon tässä laskettua keskiarvoa suu-
rempi. Tällaisessa tarkastelussa väestö 
olisi tietenkin jaettava pienempiin osiin 
esimerkiksi koulutuksen, ammattiryh-
män tai asuinpaikan mukaan.

Toinen ehkä jossain määrin yllättävä 
tieto on, että naisilla sekä työllisen ajan 
odote että työvoimassa olemisen odo-
te on nykyisin pidempi kuin miehillä. 
Vaikka naisille kertyy enemmän opis-
keluvuosia ja myös eläkevuosia kuin 
miehille samoin kuin tietenkin lasten-
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Kuvio 5. Muun toiminnan odote 1987–2018
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Kuvio 7. Työllisyyden odote ikävuosittain vuosina 1988 ja 2018

Jos muuhun toimintaan lisättäisiin 
varusmies- ja siviilipalvelu, miesten ja 
naisten ero kaventuisi hieman, mutta 
se ei häviäisi. Varusmiespalvelun osuus 
miesten elämässä on vähentynyt, ja 
naisilla se on häviävän pieni. Vuonna 
1988 varusmiespalvelun odote oli mie-
hillä 0,74 vuotta, vuonna 2018 enää 0,23 
vuotta. Tähän voi kuitenkin vaikuttaa se, 

miten palvelusajat sijoittuvat suhtees-
sa vuodenvaihteeseen, koska toiminnot 
määritellään vuodenvaihteen mukaan.

Seuraavaksi voidaan katsoa eläkeajan 
odotetta. Aikaisemmin nähtiin, että noin 
30 vuoden kuluessa eläkeajan odote on 
koko väestölle pidentynyt noin 18 vuo-
desta noin 21 vuoteen. Seuraavassa ku-
viossa 6 eläkeajan odote on eritelty van-
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hoitovuosia, naisille näyttää kertyvän 
myös työvuosia enemmän kuin miehil-
le. Tässä kohti tosin tilastoja saattavat 
vääristää palkalliset äitiyslomat, joita ei 
ole eritelty varsinaisesta työllisyydestä. 
Mutta joka tapauksessa naisten asema 
työmarkkinoilla suhteessa miehiin näyt-
tää vahvistuneen etenkin vuoden 2009 
finanssikriisin jälkeen.

TOIMINTOJEN JAKAUTUMINEN ERI 
IKÄVUOSILLE
Näiden laskelmien avulla voidaan myös 
tarkastella, miten erilaiset odotteiden 
mukaiset toiminnot tai statukset jakau-
tuvat eri ikävuosille, joko koko väestössä 
tai erikseen miesten ja naisten kohdalla. 
Tässä on mahdollista tarkastella toisaalta 
ajallista muutosta ja toisaalta sukupuol-
ten eroja tiettynä aikana. Tässä kohdis-
tamme päähuomion työllisyyteen ja työt-
tömyyteen ja jätämme muut toiminnot 
tai statukset vähemmälle huomiolle.

Työssäoloajan odote on 
painottunut aiempaa enemmän 

nuoriin naisiin ja toisaalta 
vanhempiin ikäluokkiin.

Kuvio 7 esittää odotettavissa olevien 
työvuosien jakautumisen vuosina 1988 
ja 2018. Maksimiarvo muuttujalle kuna-
kin vuonna olisi 1, mikä tarkoittaisi, että 
kaikki ikäluokkaan alun perin syntyneet 
olisivat työssä. Käytännössä maksimiarvo 
on ollut hieman yli 0,8, kuten kuviosta 
nähdään. Tässä kuviossa on huomiota he-
rättävää lähinnä työllisten ”vanhentumi-
nen”. Samalla kun vuoden 2018 kuvio on 
hieman madaltunut vuoteen 1988 verrat-
tuna, se on siirtynyt enemmän oikealle, 
vanhempiin ikäluokkiin.

Kuvio 8 puolestaan esittää odotetta-
vissa olevien työvuosien jakautumisen 
miehillä ja naisilla vuonna 2018. Täs-
sä huomiota herättävää on lähinnä se, 

"NAISTEN ASEMA TYÖMARKKINOILLA SUHTEESSA MIEHIIN NÄYTTÄÄ 
VAHVISTUNEEN ETENKIN VUODEN 2009 FINANSSIKRIISIN JÄLKEEN."

Koko väestö Miehet Naiset
Elinajan odote 2018 81,61 78,89 84,28
Yhteenlasketut odotteet 2018 81,59 78,88 84,25

Taulukko 1. Elinajan odote tilastotietona ja näistä laskelmista johdettuna
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Kuvio 8. Työllisyyden odote ikävuosittain naisilla ja miehillä vuonna 2018
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Kuvio 9. Työttömyyden odote ikävuosittain naisilla ja miehillä vuonna 2018

että naisten työllisyysodote on kaikissa 
ikäluokissa miehiä suurempi lukuun 
ottamatta ikäväliä 26–39 vuotta. Tätä 
ikäväliä ymmärrettävästi selittää pien-
ten lasten hoitaminen ja sen vaatima 
poistuminen työelämästä, mutta ehkä 
silti on yllättävää, että niin nuorilla 
kuin vanhemmillakin naisilla työvuosien 
odotetta on nyt enemmän kuin miehillä. 
Jos sama vertailu tehtäisiin vuoden 1988 
luvuilla, saataisiin kyllä samankaltainen 

kuvio, mutta nuorten naisten työlli-
syysodote olisi pienempi kuin miehillä.

Työttömyyden odote on kaiken kaik-
kiaan kasvanut. Vuoden 2018 käyrä on 
ikäluokkien suhteen melko tasainen, 
mutta siinä on kaksi piikkiä, toisaalta 
nuorimmissa ikäluokissa ja toisaalta 
vanhemmissa ikäluokissa. Miehillä 
työttömyyttä on enemmän kuin naisilla, 
mutta käyrien muoto on samankaltainen 
(kuvio 9).
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Eläkeajan jakautumisessa ( jota tässä 
ei tarkemmin kuvata) puolestaan näh-
täisiin selvä siirtymä vanhempiin ikä-
luokkiin. Varhaiseläkkeillä ollaan en-
tistä vähemmän, kun taas yli 70 vuoden 
ikäluokissa eläkeaikaa kertyy selvästi 
aikaisempaa enemmän. Ja näitä myöhäi-
semiä eläkevuosia on enemmän naisilla 
kuin miehillä.

Yhdistämällä nämä eri osatekijät 
saadaan havainnollinen kuva elinajan 
odotteen jakautumisesta erilaisiin toi-
mintoihin ja statuksiin. Tässä otetaan 
esimerkiksi vain naisten elinajan odot-
teen jakauma vuonna 2018 kuviossa 
10. Kuviota tulkittaessa on huomattava 
seuraavaa. Sekä pysty- että vaaka-akse-
lin yksikkö on vuosi. Siten kuvion koko 
pinta-ala (uloimman käyrän integraali) 
vastaa elinajan odotetta, tässä tapauk-
sessa naisten elinajan odotetta vuonna 
2018, jolloin se oli 84,3 vuotta. Kunkin 
elinvuoden kohdalla käyrien erotukset 
kuvaavat eri toimintojen osuutta odo-
telaskelman mukaisesta elinvuodesta. 
Odotetut elinvuodet tietenkin vähenevät 
iän myötä, ja vähentyminen jyrkentyy 
tuntuvasti noin 70. elinvuoden jälkeen.

Jos vastaava kuvio esitettäisiin miehis-
tä samassa mittakaavassa, saataisiin hie-

man kapeampi ja litteämpi kuvio miesten 
suuremman kuolleisuuden takia. Työttö-
myys erottuisi leveämpänä vyöhykkeenä 
ja eläkeaika jonkin verran suppeampana 
alueena. Miehillä varusmies- ja siviilipal-
velu erottuu oranssina läiskänä, mutta 
naisilla se on häviävän pieni kaistale.

Työvoimatutkimuksen 
mukaan miehillä on korkeampi 

työllisyysaste kuin naisilla, 
mutta työssäkäyntitilastossa 

asia on toisin päin.

Huomataan siis, että käytettävissä on 
erilaisia mittareita työttömyyden ja 
työllisyyden arviointiin. Esimerkiksi 
työllisyydestä voidaan kertoa seuraavaa. 
Työllisyysaste vuonna 2018 laskettuna 
18–64-vuotiaille oli seuraava, jos käyte-
tään lähteenä Tilastokeskuksen työvoi-
matutkimusta:

Miehet  72,7 %
Naiset  70,6 %

Tässä vertailussa siis miesten työllisyysas-
te on naisten työllisyysastetta korkeampi. 

Jos sama laskelma tehdään työssä-
käyntitilaston luvuilla, saadaan seuraa-
va tulos.

Miehet  70,3 %
Naiset  72,0 %

Työssäkäyntitilastoa käytettäessä nais-
ten työllisyysaste onkin miesten työl-
lisyysastetta korkeampi. Eron syistä ei 
ole tietääkseni tehty selvitystä. Joka ta-
pauksessa eri tilastojen määritelmät työl-
lisyydestä ja työttömyydestä poikkeavat 
melko paljon. On otettava huomioon, että 
työssäkäyntitilasto perustuu rekisteritie-
toihin ja työvoimatutkimus haastattelu-
tietoihin.

Työllisen ajan odote laskettuna 0-vuo-
tiaille ikäkaudelle 18–64 oli

Miehet  31,7 vuotta
Naiset  33,2 vuotta

Tässäkin vertailussa naisten asema näyt-
tää suotuisammalta. Viimeksi mainitut 
luvut voidaan suhteuttaa odotettavissa 
oleviin elinvuosiin ikävälillä 18–64, jol-
loin saadaan luvut

Miehet  70,1 %
Naiset  72,0 %

Nämä luvut ovat käytännössä samat kuin 
työssäkäyntitilaston työllisyysasteet näil-
le ikäluokille. Se johtuu odotteiden las-
kentakaavasta.

Jos taas työllisen ajan odote suhteute-
taan potentiaalisiin elinvuosiin, jotka 
tässä tapauksessa ikävälillä 18–64 ovat 
47 vuotta, saadaan suhdeluvut

Miehet  63,8 %
Naiset  70,6 %

Potentiaaliset elinvuodet ovat odotetta-
vissa olevia elinvuosia suuremmat kuol-
leisuuden vuoksi. Kun näin verrataan 
työllisyyttä, naisten ja miesten ero kas-
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Kuvio 10. Naisten elinajan odotteen jakautuminen eri toimintoihin vuonna 2018

NAISILLA VANHUUSELÄKEAJAN ODOTE ON PITEMPI KUIN MIEHILLÄ,
MUTTA ERO ON KAVENTUNUT.



08 T&Y talous ja yhteiskunta 1 | 2020  T&Y talous ja yhteiskunta 1 | 2020 09

vaa naisten hyväksi miesten suuremman 
kuolleisuuden vuoksi.

YHTEENVETOA
Tähän selvitykseen lasketut odoteluvut 
työllisyydestä, työttömyydestä, eläke-
ajasta ja muista toiminnoista perustu-
vat moneen eri tekijään. Kuolleisuuden 
muutokset muovaavat väestön ikära-
kennetta ja pohja-aineistona käytettyjä 
elinajan tauluja. Yleisenä suuntana on 
elinajan odotteen pidentyminen ja väes-
tön terveydentilan parantuminen, mikä 
vaikuttaa suotuisasti myös työllisyyteen 
vanhemmissa ikäluokissa. 

Toisaalta kyse on erilaisista yhteis-
kunnallisista rakennemuutoksista, jot-
ka vaikuttavat esimerkiksi opiskelun 
pituuteen ja sijoittumiseen elinkaarel-
la, lastenhoitoon ja perheiden sisäiseen 
työnjakoon, varusmiespalvelun merki-
tykseen ym. Lainsäädännön muutokset 
vaikuttavat puolestaan eläkkeisiin ja 
mahdollisuuksiin elää muidenkin sosi-
aalisten tulonsiirtojen varassa. Esimer-
kiksi varhaiseläkeajan lyhentyminen 
heijastaa sekä lainsäädännön muutoksia 
että väestön terveydentilan muutoksia. 

Vihdoin suhdannevaihtelut vaikutta-
vat voimakkaasti erityisesti työllisyy-
den ja työttömyyden odotteisiin, mut-
ta niillä voi olla välillisiä vaikutuksia 
muihinkin statuksiin ja toimintoihin 
kuten opiskeluun, kotitaloustyöhön ja 
eläköitymiseen.

Työssäkäyntitilastoon perustuvan 
tarkastelun mukaan vuonna 2018 työl-
lisen ajan odote oli 32,7 vuotta, työttö-
myysajan odote 3,9 vuotta, opiskeluajan 
odote 15 vuoden iän jälkeen 6,3 vuotta, 
eläkeajan odote 21,0 vuotta ja muun 
toiminnan odote 2,6 vuotta. Sukupuol-
ten erot näyttävät voimistuneen viime 
vuosina, etenkin vuoden 2009 finans-
sikriisin jälkeen työllisyydessä ja työt-
tömyydessä. Naisten työllisyysodote on 
pidempi ja työttömyysodote lyhyempi 
kuin miesten.
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Vaikka naiset ovat kauemmin eläk-
keellä ja myös opiskelevat jonkin ver-
ran enemmän kuin miehet sekä hoitavat 
enemmän vastasyntyneitä lapsia kuin 
miehet, tällaiset tarkastelun valossa 
naisten työura näyttää silti olevan pi-
dempi kuin miesten. Jos tämä on jat-
kuva tai vahvistuva kehityspiirre, sen 
syitä lienee syytä selvittää. Esimerkiksi 
koulutusjärjestelmän ja työvoimapalve-
lujen ulkopuolelle jäävät saattavat olla 
enenevässä määrin nuoria miehiä.

Naisilla työttömyyden 
odote on yhtä pitkä kuin 
vanhempainvapaiden ja 

kotihoidon tuen yhteinen 
”odote”.

Toisaalta tällaisen tarkastelun valossa 
voisi hieman kyseenalaistaa viime vuo-
sina korostunutta huolta lastenhoito-
vapaiden vaikutuksesta työllisyysastee-
seen. Työttömyys on naisillakin varsin 
merkittävä työuraa lyhentävä tekijä, ja 
ehkä siihen ensisijaisesti pitäisi kiinnit-
tää huomiota samalla kun perhevapaa-
järjestelmää kehitetään. Kun työttömyy-
den odote naisilla on uusimpien tietojen 
mukaan 3,5 vuotta, on voitu laskea, että 
vanhempainvapaiden ja kotihoidon tuen 
yhteinen ”odote” naisilla on noin 3,4 
vuotta (vuoden 2015 tietojen perusteella; 
ks. Honkanen 2018).

Tässä kuvattua ja sovellettua lasken-
tatapaa on mahdollista kehittää käyttä-
mällä erilaista tietoaineistoa, mahdol-
lisuuksien mukaan myös alkuperäistä 
mikroaineistoa. Varsinkin jos samalla 
voidaan tutkia myös siirtymiä eri sta-
tuksien ja toimintojen välillä, voidaan 
puhua demografisesta tilinpidosta, joka 
voi auttaa ymmärtämään paremmin eri-
laisia prosesseja työmarkkinoilla, kou-
lutuksessa ja sosiaaliturvassa ja kaiken 
kaikkiaan väestössä (vrt. Stone 1971). •

MIESTEN SUUREMPI KUOLLEISUUS LYHENTÄÄ HEIDÄN TYÖLLISEN AJAN 
ODOTETTAAN SUHTEESSA NAISIIN.
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artikkeli

Työmarkkinoiden toimi-
vuutta tarkastellaan ylei-
simmin käyttäen indi-
kaattoreina työllisyyden 
ja työttömyyden kehitys-

tä. Alhaisen työttömyyden tai korkean 
työllisyysasteen on ajateltu kertovan 
työmarkkinoiden toimivuuden tehok-
kuudesta. Näiden indikaattoreiden riit-
tävyys yksistään kuvaamaan työmark-
kinoiden toimivuutta ja terveyttä on 
kuitenkin kyseenalaistettu.

Tutkimuskirjallisuudessa on tuotu 
esille, että työttömyysastetta parempi 
ja tärkeämpi mittari kuvaamaan työ-
markkinoiden tiukkuutta ja sitä, mitä 
työmarkkinoilla oikeasti tapahtuu, on 
alityöllisten määrä, ts. niiden määrä, 
jotka haluaisivat tehdä enemmän työ-
tunteja samalla palkkatasolla (Bell ja 
Blanchflower 2018, Blanchflower 
2019). Alityöllisyys on kuitenkin saanut 
julkisessa keskustelussa osakseen paljon 
vähemmän huomiota kuin työttömyys- 
ja työllisyysasteet.

ALITYÖLLISYYDEN MITTA AMINEN EI 
OLE ONGELMATONTA 
Käytettäessä alityöllisyyttä kuvaamaan 
työmarkkinoiden toimivuutta on syytä 
ottaa huomioon sen määrittelemiseen ja 
mittaamiseen liittyvät ongelmat. Alityöl-
lisyys on kirjallisuudessa voitu luokitel-
la muun muassa työaikaan tai taitojen 
käyttöön liittyväksi.

Alityöllisyys voi tarkoittaa 
haluttua lyhyemmän työajan 
tekemistä tai sitä ettei pääse 
hyödyntämään osaamistaan 

riittävästi.

Työaikaan liittyvän alityöllisyyden 
kansainvälinen työjärjestö ILO (2014) 
määrittelee tilanteeksi, jossa työlliset 
ovat halukkaita ja käytettävissä teke-
mään enemmän työtunteja kuin heillä 
nykyisessä tilanteessaan on mahdollista 
tehdä. Tällaista työaikaan liittyvää ali-

työllisyyttä on kutsuttu myös näkyväksi 
alityöllisyydeksi. 

Taitojen käyttöön liittyvä alityöl-
lisyys liittyy siihen, että yksilöt eivät 
pääse työssään hyödyntämään riittä-
västi osaamistaan (OECD 1995). Tällaista 
alityöllisyyttä on kutsuttu myös näky-
mättömäksi alityöllisyydeksi, ja sitä on 
erittäin vaikea mitata.

ILOn (2014) mukaan alityöllisyy-
deksi voidaan laajasti tulkita mikä ta-
hansa työllisyys, jota sen tekijä pitää 
epätyydyttävänä sen riittämättömien 
työtuntien, riittämättömän korvauksen 
tai riittämättömän osaamisen käytön 
suhteen. Tällaisen laajan käsitteen mu-
kaista alityöllisyyttä on vaikea mitata 
ja sitä olisi vaikea käyttää kansainväli-
sissä vertailuissa. Siksi alityöllisyyttä 
kuvaavissa tilastoissa on päädytty käyt-
tämään kapeampaa, mutta helpommin 
mitattavaa käsitettä työaikaan liittyvä 
alityöllisyys, joka kuitenkin tuottaa 
ILOn mukaan hyödyllistä lisäinformaa-
tiota kunkin maan työmarkkinoiden 

Alityöllisyyteen pitäisi kiinnittää 
enemmän huomiota

Alityöllisyys on tärkeä työvoiman vajaakäytöstä ja työmarkkinoiden toimivuudesta kertova indikaattori työttömyyden ohella. 
Työaikaan liittyvä alityöllisyys on lisääntynyt monissa EU-maissa. Osa-aikatyötä tekeviä alityöllisiä oli EU28-maissa vuonna 
2018 noin 8,3 miljoonaa, ts. 3,6 prosenttia 15-74-vuotiaista työllisistä. Nuoret, naiset ja matalasti koulutetut ovat useammin 
alityöllisiä. Alityöllisyyden kehitystä selittävät suhdannetekijöiden ohella myös monet rakenteelliset tekijät. Alityöllisyyttä on 
esitetty selitykseksi myös havaitulle heikolle palkkakehitykselle joissakin maissa. Alityöllisyydellä on väliä, koska alityöllisten on 

havaittu olevan heikommassa asemassa toimeentulon ja muiden työpaikan laadun piirteiden suhteen.
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MERJA KAUHASEN mukaan alityöllisyydellä 
on havaittu olevan samantyyppisiä negatiivisia 
vaikutuksia koettuun hyvinvointiin kuin 
työttömyydellä, joskaan vaikutukset eivät ole 
olleet yhtä suuria.
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TYÖLLISTENKIN KESKUUDESSA ESIINTYY VAJAAKAPASITEETTIA, JONKA 
ALENEMINEN TEKEE TYÖTTÖMYYDEN ALENTAMISESTA VAIKEAMPAA.

tehokkuudesta tarjota täystyöllisyyttä 
kaikille sitä haluaville.

Työaikaan liittyvä alityöllisyys kuu-
luu ILOn työmarkkinoiden toimintaa 
kuvaaviin avainindikaattoreihin (ks. 
ILO 2014), mutta alityöllisyys on mi-
tattu vain niille, jotka työskentelevät 
maksimissaan 30 tuntia viikossa. Tämä 
tarkoittaa sitä, että käytännössä alityöl-
lisyyttä koskeva tieto rajautuu osa-aika-
työtä tekeviin. 

Myös OECD (2019) on omissa julkai-
suissaan esittänyt alityöllisyyslukuja, 
jotka perustuvat määritelmään, jossa 
alityöllisiä ovat työlliset, jotka tekevät 
osa-aikatyötä (30 viikkotuntia tai vä-
hemmän) ja jotka ilmoittavat joko ha-
luavansa kokoaikatyön tai että he halu-
aisivat tehdä lisätunteja työssään.  

Euroopan unionin tilastoviranomai-
nen Eurostat on tuottanut vuodesta 
2008 lähtien tilastotietoa alityöllisyy-
destä eri EU-maissa. Tämä alityölli-
syyttä koskeva mittari puolestaan kuvaa 
vastentahtoisesti osa-aikatyötä teke-
vien osuutta työllisyydestä, ts. niiden 
osa-aikaisten osuutta, jotka haluaisivat 
kokoaikatyötä. Vastaavantyyppistä tilas-
totietoa alityöllisyydestä tuottaa myös 
Yhdysvaltain Bureau of Labor Statistics. 
Yhdysvalloissa tämä tilastotieto koskee 
niitä, jotka tekevät osa-aikatyötä talou-
dellisista syistä. 

Eurostat on julkaissut tietoja alityöl-
lisyydestä nimikkeen ”työttömyyttä täy-
dentäviä indikaattoreita”1 alla vuodesta 
2008 alkaen. Eurostatin alityöllisyyttä 
mittaava indikaattori onkin rakennettu 
kuvaamaan ensisijaisesti sitä, miten pal-
jon työvoimaa on osittain käyttämättä. 
Yhdessä työttömyyden ja työvoiman 
ulkopuolella olevien kanssa alityölli-
syys antaa kuitenkin paremman kuvan 
työmarkkinoiden hyödyntämättömästä 
kapasiteetista.

Liittyen Eurostatin alityöllisyysmit-
tariin Bell ja Blanchflower (2018) 

toteavat, että tämä alityöllisyysmittari 
ei kuitenkaan täysin kuvaa työllisten 
tyytymättömyyttä työtuntien määrään, 
koska se keskittyy vain vastentahtoisesti 
osa-aikatyötä tekeviin eikä kaikkiin työl-
lisiin. Heidän oma alityöllisyysindeksin-
sä sitä vastoin ottaa huomioon kaikkien 
työllisten halukkuuden muuttaa työtun-
tiensa määrää nykyisellä palkkatasolla. 
Korkeampi alityöllisyysindeksin taso 
tarkoittaa sitä, että millä tahansa työttö-
myysasteen tasolla työttömyyden alen-
taminen on vaikeampaa, koska työlliset 
haluavat myös lisätunteja, ts. työllisten 
keskuudessa on liikakapasiteettia.

Kaikkiaan alityöllisyys on moniulot-
teinen ja kompleksinen käsite. Siksi 
kun tarkastellaan alityöllisyyttä ja sen 
kehitystä, on hyvä pitää mielessä, että 
käytettävän alityöllisyyden määritelmäl-
lä on merkitystä siitä saatavaan kuvaan2. 
Seuraavassa alityöllisyyden kehitystä 
kuvaavissa tarkasteluissa käytetään 
pääasiassa Eurostatin tuottamia tilastoja 
alityöllisyydestä.

ALITYÖLLISTEN MÄ ÄRÄ ON EU28-
MAISSA EDELLEEN KORKEAMPI KUIN 
FINANSSIKRIISIN ALUSSA
Eurostatin tilastojen mukaan alityöllis-
ten määrä mitattuna vastentahtoisesti 
osa-aikatyötä tekevillä oli EU28-maissa 
vuonna 2018 noin 8,3 miljoonaa, ts. 3,6 
prosenttia 15–74-vuotiaista työllisistä3. 
Alityöllisyys koskettaa siis merkittävää 
osaa työllisistä EU-maissa. Alityöllisten 
määrä oli vuonna 2018 edelleen korke-
ampi kuin finanssikriisin alussa vuonna 
2008, jolloin EU28-maissa oli 7,7 miljoo-
naa osa-aikatyötä tekevää alityöllistä. 

Kuvio 1 esittää tämän määritelmän 
mukaiset alityöllisten osa-aikatyötä 
tekevien osuudet kaikista työllisistä 
kussakin EU-maassa vuosina 2008 ja 
2018. Kuvion mukaan alityöllisyyden 
yleisyys vaihtelee maittain. Suurimmat 
alityöllisten osuudet olivat Espanjassa, 

Kreikassa ja Kyproksella, joissa osa-
aikatyötä tekevistä työllisistä noin 6–7 
prosenttia oli alityöllistettyjä. Alhaisim-
mat alityöllisten osuudet löytyivät Itä-
Euroopan maista Tshekistä, Bulgariasta 
ja Unkarista. Suomessa osa-aikatyötä 
tekevien alityöllisten osuus oli vuonna 
2018 neljä prosenttia, mikä on enem-
män kuin EU28-maissa keskimäärin. 
Alityöllisten osuus oli Suomessa myös 
korkeampi kuin yhdessäkään muussa 
Pohjoismaassa.

Verrattuna finanssikriisin alkami-
sen vuoteen 2008 alityöllisten määrä 
oli vuonna 2018 korkeampi valtaosassa 
EU-maista. Alityöllisten osuudet ovat 
jääneet selvästi korkeammalle tasol-
le finanssikriisistä kärsineissä Etelä-
Euroopan maissa kuten Kreikassa ja 
Espanjassa, mutta vuoden 2018 taso oli 
myös moninkertainen Belgiassa ja Alan-
komaissa verrattuna vuoteen 2008. Sak-
sa ja Ruotsi erottautuivat maina, joissa 
alityöllisten määrä oli laskenut.

Suomessa alityöllisten 
osuus kaikista työllisistä 

on korkeampi kuin muissa 
Pohjoismaissa ja EU28-maissa.

OECD (2019) on esittänyt vastaavia 
alityöllisten osuuksia palkansaajille 
OECD-maissa ja laskien vastentahtoista 
osa-aikatyötä tekevien lisäksi alityölli-
siin ne osa-aikatyötä tekevät, jotka ha-
luaisivat tehdä lisää työtunteja. Laa-
jemmalla alityöllisyyden määritelmällä 
ja suhteutettuna alityölliset ainoastaan 
palkansaajiin alityöllisten osuudeksi 
saadaan selvästi korkeampia lukuja joi-
denkin maiden kohdalla ja maiden väli-
nen järjestys vaihtuu. Tässä vertailussa 
Suomen alityöllisyysaste (5,3 % vuonna 
2017) oli hieman alle OECD-maiden kes-
kimääräisen tason (5,4 % vuonna 2017), 
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ja Suomea korkeampi alityöllisyysaste 
oli kymmenessä EU-maassa.

NUORET, NAISET JA MATALASTI KOU-
LUTETUT OVAT USEAMMIN ALITYÖL-
LISIÄ
Kun katsotaan alityöllisten osuuksia 
henkilöiden ominaisuuksien mukaan, 
havaitaan, että alityöllisyys kohdistuu 
myös eri tavoin eri ryhmiin. Sukupuolen 
mukaan alityöllisyys kohdistui vuonna 
2018 selvästi voimakkaammin naisiin 
kuin miehiin miltei kaikissa EU-maissa 
(kuvio 2). Ainoastaan Bulgaria ja Roma-
nia muodostavat poikkeuksen. Koko EU-
maiden tasolla naisten osuus alityöllisis-
tä osa-aikaisista oli noin 66 prosenttia 
vuonna 2018. Tässä yhteydessä on hyvä 
myös ottaa huomioon, että EU-maissa 
valtaosa osa-aikatyötä tekevistä on naisia.

”Suomessa miehistä alityöllisiä 
oli 2,8 prosenttia työllisistä ja 
naisista 5,3 prosenttia vuonna 

2018.” 

Naisista osa-aikatyötä tekevien alityöl-
listen osuus oli vuonna 2018 suurin 
Espanjassa (noin 10 prosenttia), mikä 
oli lähes kolme kertaa suurempi kuin 
espanjalaisilla miehillä. Keskimäärin 
alityöllisten osuudet olivat naisilla noin 
kaksi kertaa suuremmat kuin miehillä 
EU28-maissa. Suomessa miehistä ali-
työllisiä oli 2,8 prosenttia työllisistä ja 
naisista 5,3 prosenttia vuonna 2018. 

Ikäryhmittäin katsottuna alityöllisiä 
on selvästi eniten nuorissa työllisissä lä-
hes kaikissa EU-maissa (kuvio 3). Krei-
kassa, jossa nuorten alityöllisten osuus 
oli vuonna 2019 EU28-maista korkein 
(noin 16 %), alityöllisten osuus oli noin 
2,5 kertaa korkeampi kuin 25–54-vuo-
tiaiden keskuudessa ja noin 4,4-ker-
taa korkeampi kuin vanhimmassa, 
55–74-vuotiaiden ikäryhmässä. Suomes-
sa alityöllisten osuus oli kolmisen kertaa 
suurempi nuorilla kuin 25–54-vuotiai-
den ja 55–74-vuotiaiden keskuudessa.

Alityöllisyydessä on eroja myös kou-
lutustason mukaan. OECD:n (2019) ja 
MacDonaldin (2019) OECD-maiden 
palkansaajia koskevien tarkastelujen 

Kuvio 1. Osa-aikatyötä tekevien alityöllisten osuudet kaikista työllisistä EU-maissa vuo-
sina 2008 ja 2018.
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Kuvio 2. Osa-aikatyötä tekevien alityöllisten osuudet kaikista työllisistä sukupuolen 
mukaan EU-maissa vuonna 2018. 
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Kuvio 3. Alityöllisten osuudet ikäryhmittäin EU-maissa vuonna 2018.
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mukaan alityöllisyys on yleisintä ma-
talasti koulutettujen keskuudessa ja 
vähäisintä korkeasti koulutettujen kes-
kuudessa.

ALITYÖLLISYYDEN KEHITYSTÄ SELIT-
TÄVÄT SEKÄ SUHDANNETILANNE ETTÄ 
RAKENTEELLISET TEKIJÄT
Monissa maissa työttömyysasteet ovat 
alhaisimmilla tasoillaan sitten finans-
sikriisin alkamisen, mutta alityöllisyys 
on laskenut hitaammin kuin työttömyys. 
Tämä näyttäisi viittaavan siihen, että 
suhdannetilanteen ohella4 rakenteelli-
silla tekijöillä on merkitystä alityöllisyy-
den yleisyyteen ja kehitykseen (OECD 
2019, MacDonald 2019, Valletta et 
al. 2020).

Alityöllisyyteen vaikuttavina raken-
teellisina tekijöinä on nostettu esiin 
muun muassa palvelusektorin kasvu, 
matalapalkkaisten ammattien työlli-
syysosuuksien kasvu ja sellaisten epä-
tyypillisten työsuhteiden määrän kasvu, 
joissa ei ole työtuntitakuuta, kuten nol-
latuntisopimukset ja kutsutyö. MacDo-
naldin (2019) mukaan rakenteellisten 
tekijöiden vaikuttaessa alityöllisyyteen 
politiikkatoimet, joilla alennetaan työt-
tömyyttä, eivät välttämättä ole riittäviä 
alityöllisyyteen puuttumiseksi. 

MIKSI ALITYÖLLISYYDELLÄ JA SEN 
KEHITYKSELLÄ ON MERKITYSTÄ?
Viimeaikaisessa tutkimuksessa alityöl-
lisyyttä on tarjottu myös selitykseksi 
reaalipalkkojen heikolle kasvulle. Mo-
nissa maissa kuten Isossa-Britanniassa 
ja Yhdysvalloissa työttömyysasteet ovat 
painuneet ennätyksellisen alas, mutta 
reaalipalkkojen kehitys on tästä huoli-
matta ollut hyvin heikkoa finanssikriisin 
jälkeen.

Selityksenä tai puuttuvana linkki-
nä tälle ”mysteerille” Bell ja Blan-
chflower (2018), Blanchflower ja 
Bryant (2019) sekä Blanchflower 

(2019) tarjoavat alityöllisyyden korkeaa 
tasoa, minkä takia palkat eivät ole rea-
goineet työttömyyden laskuun. Alityöl-
listen määrä kertookin finanssikriisin 
jälkeen heidän mukaansa työttömyyttä 
paremmin työmarkkinoiden tiukkuu-
desta kuin työttömyys. Molemmissa in-
dikaattoreissa pitäisi päästä alemmalle 
tasolle, jotta palkat alkaisivat nousta. 
He esittävät palkkojen hitaalle kasvul-
le näissä maissa myös muita selityksiä, 
kuten alhainen järjestäytymisaste, glo-
balisaation eteneminen sekä työnan-
tajien monopsonivoiman kasvu, jotka 
ovat heikentäneet työntekijöiden neu-
votteluvoimaa. 

Alityöllisyyden korkea 
taso saattaa hidastaa 

reaalipalkkojen nousua.

Alityöllisyys on myös haaste, koska 
alityölliset työntekijät ovat huonom-
massa asemassa työmarkkinoilla mitä 
tulee työpaikkojen laatuun (OECD 
2019). MacDonaldin (2019) kolmea 
maata (Saksa, Yhdysvallat ja Austra-
lia) koskevan tutkimuksen mukaan ali-
työlliset saavat huonompaa palkkaa ja 
heidän työolonsa ovat heikommat kuin 
samanlaisilla työntekijöillä kokoaikai-
sissa työsuhteissa tai vapaaehtoisesti 
osa-aikatyötä tekevillä. 

MacDonaldin (2019) mukaan ali-
työllisten kokema työn epävarmuus 
on suurempaa, he tekevät enemmän 
yksitoikkoista työtä ja heidän mahdol-
lisuutensa oppia uutta työssä on vähäi-
sempää. Vastentahtoisesti osa-aikatyötä 
tekevien heikommasta työpaikkojen 
laadusta on saatu näyttöä myös suo-
malaisilla työmarkkinoilla (K auha-
nen ja Nätti 2015). Jos alityöllisyys 
koskettaa enemmän tiettyjä ryhmiä, 
se voi entisestään lisätä työmarkkina-

asemien eriytymistä työmarkkinoilla 
ja aiheuttaa pidempikestoisiakin seu-
rauksia esimerkiksi palkkakehitykseen 
(esim. Foster 2012; Verbruggen  et. 
al. 2015). 

Ojalan ym. (2015) suomalaisella 
aineistolla saamien tulosten mukaan 
vastentahtoista osa-aikatyötä tehnei-
den myöhempi työllisyyskehitys työ-
kuukausien määrällä mitattuna oli 
heikompaa kuin ominaisuuksiltaan sa-
mankaltaisilla kokoaikatyötä tekevillä 
palkansaajilla. Vastentahtoisesti osa-
aikatyötä tekevillä oli myös enemmän 
työttömyyskuukausia kuin muutoin sa-
mankaltaisilla kokoaikatyötä tekevillä.

Paitsi että tutkimuksissa on havaittu 
alityöllisyyden yhdistyvän negatiivi-
siin vaikutuksiin toimeentuloon ja työ-
paikkojen laatuun myös muilla laadun 
piirteillä mitattuna, alityöllisyydellä on 
havaittu olevan negatiivisia vaikutuksia 
yksilöiden kokemalle hyvinvoinnille. 
Eri tutkimuksista on saatu näyttöä sii-
tä, että vastentahtoisesti osa-aikatyötä 
tekevien kokema hyvinvointi on alhai-
sempi kuin kokoaikatyötä tekevillä ja 
vapaaehtoisesti osa-aikatyötä tekevillä 
(Wilkins 2007, Maynard et al. 2006, 
Oguz 2013). 

Mousteri et al. (2020) havaitsivat, 
että alityöllisyys ennustaa psykologisen 
ahdistuneisuuden lisääntymistä ja että 
vaikutus poistuu, kun alityöllistetyt 
löytävät kokoaikaista työtä. Kun mit-
tarina on käytetty preferoituja työtun-
teja, on havaittu, että mitä enemmän 
tehdyt työtunnit poikkeavat halutuista 
työtunneista, sitä matalampi on koettu 
hyvinvointi (Bell ja Blanchflower 
2018). Alityöllisyydellä on havaittu 
olevan samantyyppisiä tilastollisesti 
merkitseviä negatiivisia vaikutuksia 
henkilöiden kokemaan hyvinvointiin 
kuin työttömyydelläkin - joskaan ei 
suurusluokaltaan yhtä suuria (Bell ja 
Blancflower 2018). 

"SUOMESSA ALITYÖLLISTEN OSUUS OLI KOLMISEN KERTAA SUUREMPI 
NUORILLA KUIN 25–54-VUOTIAIDEN JA 55–74-VUOTIAIDEN KESKUUDESSA."
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LOPUKSI
Työttömyyden lailla alityöllisyys on työ-
voiman alikäyttöä työmarkkinoilla ku-
vastava indikaattori. Työmarkkinoiden 
toimivuudesta kertovana indikaattori-
na se on kuitenkin jäänyt melko vähäl-
le huomiolle ottaen huomioon, että se 
koskettaa merkittävää osaa työllisiä eri 
EU-maissa ja että siihen yhdistyy monia 
negatiivisia seurauksia toimeentulon, 
muiden työpaikan laadun piirteiden ja 
yksilöiden kokeman hyvinvoinnin suh-
teen. Alityöllisyyttä sen eri muodois-
saan, siihen vaikuttavia tekijöitä ja sen 
seurauksia olisi tärkeä ymmärtää, jotta 
voitaisiin suunnitella politiikkatoimia 
työvoiman tehokkaamman käytön, 
työpaikkojen laadun ja työmarkkinoi-
den tasa-arvon parantamiseksi (OECD 
1990). •

Viitteet

1 Englanniksi ”supplementary indicators to 

unemployment”.

2 Ks. myös Haataja et al. (2011), jossa on 

tarkasteltu alityöllisyyttä Pohjoismaissa 

ja katsottu mm. kuinka paljon laajemman 

määritelmän mukainen alityöllisyys ja 

vastentahtoinen osa-aikatyö menevät päällekkäin.

3 Suhteutettuna kaikkien työllisten sijaan osa-

aikatyötä tekeviin työllisiin alityöllisten osuus 

oli vajaa viidennes (18 %) kaikista osa-aikatyötä 

tekevistä työllisistä EU28-maissa vuonna 2018.

4 MacDonaldin (2019) empiirisen 

analyysin mukaan suhdannetilanteella on 

voimakas vaikutus: yhden prosenttiyksikön 

työttömyysasteen nousuun liittyy noin 0,42 

prosenttiyksikön suuruinen alityöllisten osuuden 

kasvu.
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Viisitoista vuotta sitten olin juu-
ri päässyt ylioppilaaksi ja pohdin 
tulevaisuutta. Mietin välivuotta 
opinnoista, joka tarkoittasi työko-
kemuksen kartuttamista ja oman 

rahan ansaitsemista, mutta toisaalta opiskelukin 
oli ollut kivaa, joten sekin oli vaihtoehto. 

Jos olisin kysynyt ekonomistilta apua tähän pää-
tökseen, niin todennäköisesti neuvona olisi ollut 
jatkaa lukiosta suoraan yliopistoon, valmistua no-
peasti ja mennä ”oikeisiin töihin”. Neuvohan on 
varsin hyvä, koska koulutuksen jälkeen palkka on 
parempi ja kansantalouskin tykkää, kun ihmiset 
ovat kykyjään vastaavissa työpaikossa nopeammin. 

Silloin juuri aikuistuneena en kuitenkaan tainnut 
miettiä kansantalouden etua enkä huolehtia tule-
vaisuuteni tulonansaintamahdollisuuksista. Sen 
sijaan mietin ensisijaisesti, mikä olisi hauskaa ja 
mistä saisin hauskuuteen rahaa ja vähän myös sitä, 
mikä olisi järkevää.

Ekonomistien tehtävänä on kuitenkin tarkastella 
kansantalouden ja julkisen sektorin vointia, jotta 
vanhenevan väestön tarvitsemiin palveluihin ja 
etuuksiin löytyy rahoitus. Kokonaisuuden kannalta 
pitkät työurat ovat hyvä asia. Nopeammat liikkumi-
set jatkokoulutukseen, lyhyemmät katkokset työ-
uran aikana ja myöhäisempi eläköityminen ovat 
tästä syystä positiivisia asioita.

Työllisyysasteen nostaminen tai työurien pi-
dentäminen on ollut tavoitteena jo pitkään. Vii-
meisen vuoden aikana keinot työllisten määrän 
lisäämiseksi ovat olleet kuuma puheenaihe. On 
esimerkiksi esitetty ansiosidonnaisen työttö-
myysturvan porrastamista työttömyyden keston 
mukaan, työttömyysputken poistamista, palkkatu-
kea, kotihoidon tuen lyhentämistä tai työperäisen 
maahanmuuton helpottamista. 

Hallituksen työllisyystavoitteen saavuttamisen 
tekee hankalaksi se, että tämän vaalikauden aika-
na tulee löytää 30 000 uutta työllistä lisää. Tällöin 
keinot varmaankin kohdistuvat elinkaaren keski-
vaiheilla oleviin. Toimet kouluttautumisen nopeut-
tamiseen eivät ole nopeita korjauksia, eikä eläke-
järjestelmän uudistaminen ole keinovalikoimassa. 
Jännityksellä odotamme, millaisia nopeita toimia 
työllisyysasteen nostamiseksi keksitään. 

Pidemmällä perspektiivillä työurien pidentä-
miseen löytyy potentiaalia uran loppupuolelta. 
Vuoden 2018 lopussa 55-64 vuoden ikäisistä noin 
62 prosenttia oli työllisiä, kun taas Ruotsissa ja 
Norjassa vastaavasta ikäluokasta työllisenä oli yli 
70 prosenttia. Suomalaisten vanhempien työnte-
kijöiden työllisyysaste on kyllä kasvanut pitkään, 
mutta kurottavaa ainakin muihin Pohjoismaihin 
löytyy vielä. Aikaisempien eläkeuudistuksien poh-
jalta tehtyjen tutkimusten avulla voimme myös 

Työuria voi pidentää 
myöhentämällä eläköitymistä
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antaa suosituksia, miten eläköitymisen 
ajankohtaan voidaan todennäköisimmin 
vaikuttaa.

Vanhuuseläkkeen alaikäraja 
on ohjannut eläköitymistä 

voimakkaasti.

Suomessa tehtiin mittava eläkeuudis-
tus vuonna 2005, joka tavoitteli eläköi-
tymisen myöhentämistä 2-3 vuodella. 
Uudistus mm. poisti varhaisen elä-
köitymisen reittejä, muutti eläkkeen 
karttumissäätöjä ja eläköitymisen ikä-
rajoja. Eläketurvakeskuksen tilastojen 
mukaan 2000-luvun alussa eläkkeelle 
siirryttiin keskimäärin 57,5 vuotiaana, 
kun 2010-luvun alkuun mennessä tämä 
oli noussut 60 ikävuoteen. Työurat ovat 

siis pidentyneet uudistuksen jälkeisenä 
aikana mutta toki myös siitä syystä, että 
työntekijöiden työkyky ja työtehtävien 
muutos on vaikuttanut ihmisten jatka-
miseen työmarkkinoilla pidempään. 

Vanhuuseläkejärjestelmässä vuoden 
2005 reformi laski alinta vanhuuseläk-
keen ikärajaa kahdella vuodella 63:een 
ja nosti varhaiseläköitymisen ikärajan 
62:een. Myös vanhuuseläkkeelle siirty-
misen taloudellisia kannustimia muutet-
tiin muun muassa nostamalla karttumia 
työskentelystä 63 ja 68 välillä. Tätä uu-
distusta olen kollegoideni kanssa (Kan-
ninen et al. 2019) tutkinut, ja havaitsim-
me monta mielenkiintoista seikkaa. 

Tutkimuksessa huomasimme esi-
merkiksi, että ikärajat ohjasivat elä-
köitymistä merkittävästi, ja tästä syystä 
vuoden 2005 jälkeen yhä useampi elä-
köityminen vanhuuseläkkeen kautta ta-
pahtui täsmälleen 63 ikävuoden iässä. 
Eläköityminen ei jakautunut tasaisem-
min joustavan eläkeikkunan eli ikävuo-
sien 63-68 välille, mitä ehkä toivottiin, 

vaan suurin osa eläköitymisistä tapah-
tui sinä kuukautena, kun 63 vuoden ikä 
saavutettiin.

Miksi vielä muistella viidentoista vuo-
den takaisia reformia? Vuoden 2005 elä-
keuudistus kumottiin vuoden 2017 alusta, 
mutta joudumme vielä odottamaan ai-
neistoa, jotta uusinta uudistusta voidaan 
tieteellisesti selvittää. Tarkastelemalla 
aikaisempia uudistuksia voidaan kuiten-
kin nostaa esille asioita, joihin kannattaa 
kiinnittää huomiota eläkereformeissa ja 
niiden menestystä arvioitaessa.

 Vuodesta 2017 alkaen vanhuuseläk-
keen ikäraja nousee syntymävuosittain 
kolmella kuukaudella, kunnes saavu-
tetaan vanhastaan tuttu eläkeikä 65 
vuotta. Tulevaisuudessa tämä eläkeikä 
sidotaan vielä elinajan odotteeseen. Elä-
keturvakeskus on alkanut tuottaa tilas-
totietoa kuukausiaineistoilla ja havain-
nut, että useimmat ensimmäisen uuden 
ikärajan saavuttaneet todella myöhen-
tävät eläköitymistään kolmella kuukau-
della. Ikärajojen ohjaavat vaikutukset 
näyttävät tosiaan toimivan, etenkin 
tässä ikäikkunassa, jossa myös työkyky 
on verrattain korkea ja lisäkuukaudet 
työmarkkinoilla voidaan tehdä. •
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Työuran mitta nousee 
työllisyyspolitiikan tär-
keimmäksi kysymykseksi 
Suomen hyvinvointiyh-
teiskunnan säilyttämisen 

pilarina, kun väestö vanhenee vanhene-
mistaan ja syntyvyys vähenee. Lukuun 
ottamatta niin kutsutun työttömyysput-
ken pätkimistä, työllisyyspolitiikassa ei 
ainakaan vielä näy toimenpiteiden paino-
tusta työvoiman vanhimman ikäryhmän 
aktivoimiseksi.

Työikäisen väestön vähenemiseen ja 
ikääntymiseen liittyvä julkisten me-
nojen kehitys vaikuttaa maan julkisen 
talouden pitkän aikavälin kestävyyteen. 
Sen vuoksi työllisyysasteen1 on oltava, 
ei enää hallituksen tavoittelema 75 pro-
senttia, vaan sitäkin korkeampi – niin 
korkea, että hyvinvointiyhteiskuntam-
me malli voi säilyä, kun väestö vanhenee 
ennätyksellistä tahtia pohjoismaisessa 
vertailussa. 

Kaikissa muissa Pohjoismaissa työl-
lisyysaste on Suomea korkeampi, mut-
ta vanhushuoltosuhde2 niissä on 5–10 
prosenttiyksikköä alempi tällä hetkel-

lä. Vanhushuoltosuhde Suomessa on nyt 
noin 37 prosenttia, mutta vuoteen 2070 
mennessä se on ennusteiden mukaan jo 
63 prosenttia, kun muissa Pohjoismaissa 
vastaavana ajankohtana suhde on 43–48 
prosenttia (kuvio 1).

Vuoteen 2070 mennessä 
Suomen vanhushuoltosuhde 

nousee 37 prosentista 63 
prosenttiin.

TYÖVOIMAN IKÄRAKENNE ON VAN-
HENTUNUT
Siinä missä suomalaisen väestön ikä-
jakauma alkaa muistuttaa kärjellään 
seisovaa pyramidia, myös työikäisen 
väestöryhmän ikäjakauma näyttää jo sa-
malta. Työvoimaan kuuluvasta väestöstä 
osuudeltaan suurimmat ikäluokat ovat 
50–54- ja 55–59-vuotiaat (kuvio 2), mut-
ta ikävä kyllä heidän työllisyysasteensa 
on nuorempia ikäluokkia huomattavas-
ti matalampi, noin 68 prosenttia ja yli 
kymmenen prosenttiyksikköä matalampi 

kuin pohjoismaisten ikätoveriensa työl-
lisyysaste. Ruotsi onkin vanhemman ikä-
ryhmän työllistämisessä Euroopan paras. 

”Suurin työllisyyden 
kasvattamispotentiaali on 
juuri kaikkein vanhimmissa 

työikäisen väestön ryhmissä.”

Tästä on helppo päätellä, että suurin 
työllisyyden kasvattamispotentiaali on 
juuri kaikkein vanhimmissa työikäisen 
väestön ryhmissä. Ruotsin ja Suomen 
ero 55 – 64 -vuotiaiden työllisyysastees-
sa on yli 12 prosenttiyksikköä Ruotsin 
hyväksi. Eurostatin mukaan Ruotsissa 
tämän ikäryhmän työllisyysaste on peräti 
78 prosenttia. Vaikka Suomi on kuronut 
eroa kiinni etenkin v. 2016 alkaneesta 
nousukaudesta lähtien, ikäryhmän työl-
lisyysaste on silti vain 66 prosenttia. Jos 
saavuttaisimme tässä ikäryhmässä saman 
työllisyysasteen kuin naapurimaassam-
me, se tarkoittaisi lähes 90 000 henkilön 
työllistymistä eli reilusti yli hallituksen 

Lopusta pidennetty työura
Työuria on pidennettävä julkisten menojen kasvun hillitsemiseksi. Verrattuna muiden Pohjoismaiden 

ikäluokittaiseen työllisyystilanteeseen, työvoimapotentiaalia on Suomessa erityisen paljon
kaikkein vanhimmassa ikäluokassa. Työllisyystoimenpiteitä miettiessään hallituksen olisi syytä

kurkistaa, mitä naapurimaissamme tehdään toisin, jotta pääsisimme samalle tasolle yli
60-vuotiaiden työllisyysasteessa. 
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ELINA PYLKKÄNEN näkee, että paljon on 
vielä tehtävissä työuran loppuvaiheessa olevien 
ja vanhuuseläkkeelle jo jääneiden työllisyyden 
edistämisessä.
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tavoitteekseen asettaman määrän, joka 
on 60 000 lisätyöllistä.

VANHUUSELÄKELÄISISSÄKIN ON TYÖL-
LISYYSPOTENTIAALIA
Koska myös 65 vuotta täyttäneiden osuus 
kasvaa koko ajan seuraavat 50 vuotta 
(kuvio 3), on selvää, että työllisyyttä on 

kasvatettava myös vanhuuseläkkeelle 
jääneiden joukossa. Niinpä erilaisia toi-
menpiteitä kannattaa suunnata eläkeiän 
molemmin puolin, sillä potentiaali on va-
jaakäytössä tällä hetkellä. Eläketurvakes-
kuksen ja eri ammattiliittojen tekemien 
kyselyjen perusteella noin puolet eläk-
keelle jääneistä olisi voinut jatkaa koko- 

tai osa-aikaisesti työssään, jos työnantaja 
olisi tarjonnut siihen mahdollisuuden.

Kansainväliset vertailut osoittavat, 
että lähes kaikissa länsimaissa 65–69 
-vuotiaiden naisten ja miesten osallistu-
minen työmarkkinoille on kasvanut joka 
vuosi 2000-luvulla. USA:ssa osallistu-
misaste on miehillä noin 40 prosenttia 
ja naisilla 30 prosenttia. Ruotsissa osal-
listumisaste on vain vähän matalampi 
( joka neljäs) kuin USA:ssa. Ikäluokas-
sa 65–74 työllisyysaste on Ruotsissa 17 
prosenttia.

Edellytyksenä on tietenkin, että van-
hemman väestönosan terveys ja toimin-
takyky sekä ammattitaito mahdollistavat 
työn vastaanottamisen. Odotettavissa 
oleva elinikä pitenee koko ajan. Ne ikä-
kohortit, jotka ovat saavuttamassa elä-
keikää, ovat aikaisempaa koulutetumpia 
ja heidän terveytensä on myös parempi 
kuin edeltävillä sukupolvilla. Lisäksi 
työolosuhteet ovat parantuneet työn 
luonteen muuttuessa ja työturvallisuu-
den parantuessa. 

Työvoimatilastoista nähdään selvästi, 
että korkeammin koulutettujen ihmis-
ten työhön osallistumis- ja työllisyys-
aste ovat matalamman koulutuksen 
saaneita korkeampia. Korkeasti kou-
lutetuilla on usein myös muu kuin ra-
hallinen motivaatio tehdä töitä, mutta 
toisaalta myös suurempi taloudellinen 
kannustin olla pidempään työelämässä, 
samoin paremmat työolosuhteet sekä 
useimmiten parempi terveys. Tavalli-
simmat syyt työnteon jatkamiseen elä-
keiän jälkeen ovat virikkeelliset työteh-
tävät ja se, että ihminen ei halua tuntea 
itseään eläkeläiseksi. Matikan (2015) 
tekemän selvityksen mukaan kaikkein 
ahkerimmin työelämään takaisin palan-
neet eivät olleet he, joilla siihen olisi ol-
lut taloudellisesti kaikkein suurimmat 
kannusteet, vaan juuri he, jotka olivat 
jo työurallaan hyvätuloisia ja jatkoivat 
hyvillä ansioilla vanhuuseläkkeelle 

Kuvio 1. Vanhushuoltosuhde ja sen ennustettu kehitys Pohjoismaissa.

Kuvio 2. Työvoimaan kuuluvien osuus ikäryhmittäin 1990 ja 2018 koko työvoimasta.

Lähde: Tilastokeskus
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jäätyään korkeammasta verotuksesta 
huolimatta, enimmäkseen kuitenkin 
osa-aikaisissa ja määräaikaisissa työ-
suhteissa.

Kaiken sen perusteella mitä tiedämme 
juuri eläkeiän ylittäneiden ikäkohort-
tien koulutuksesta ja terveydentilasta, 
voidaan sanoa, että näiden ihmisten työ-
markkinoilla jatkaminen on mahdollista, 
ja sitä voitaisiin lisätä eri toimenpitei-
den avulla merkittävästikin.

VOIDAANKO TYÖURIEN PITUUTEEN 
VAIKUTTAA?
Lainsäädännöllä pystytään vaikuttamaan 
työurien pituuteen, etenkin työuran lop-
pupäässä. Vanhimpien ikäryhmien työ-
markkinakäyttäytymistä voidaan säädellä 
ja ohjata poliittisilla päätöksillä, kuten 
Suomessa on tehtykin. Eläkelainsäädän-
nöllä on valtava merkitys työmarkkinoilla 
muodostuville käyttäytymisnormeille ja 
arvostuksille. Se, miksi Yhdysvalloissa 
työvoimaan osallistuminen vanhemmis-
sa ikäluokissa on korkeampi kuin meillä 
Pohjoismaissa, johtuu juuri lainsäädän-
nön ja normien muodostamasta kult-
tuurista. Se ei johdu paremmasta tuot-
tavuudesta, työkyvystä tai paremmasta 
terveydestä.

 Ohto Kannisen ja Terhi Ravas-
kan (2019) tutkimus (ks. myös Ravaskan 
kolumni tässä lehdessä) vuoden 2005 
eläkeuudistuksen vaikutuksista osoit-
taa selvästi, kuinka vanhuuseläkkeelle 
siirtymisen alaikärajan alentaminen 
65 vuodesta 63 vuoteen todella muutti 
eläköitymispäätöksiä siten, että nor-
miksi alkoi muodostua juuri tuo alen-
nettu alaikäraja. Tutkimuksen mukaan 
lakisääteisen eläkeiän muutoksella oli 
selvästi suurempi vaikutus eläköitymis-
päätöksiin kuin taloudellisten kannusti-
mien muutoksilla. Vuoden 2005 aikana 
työeläkkeelle jääminen 63 vuoden iässä 
nousi noin 40 prosenttiyksiköllä verrat-
tuna vuoteen 2004. 

Sekä työnantajien että työntekijöi-
den käyttäytymistä näyttävät ohjaavan 
ennen muuta lain määrittämät ikärajat 
eivätkä niinkään taloudelliset kannusti-
met tai työvoiman tarve. Vaikka samas-
sa yhteydessä parannettiin taloudellisia 
kannusteita jatkaa alaikärajan jälkeen 
työssä, jyräsi ikärajan muutos eläköity-
misvalinnoissa. Tutkittavaksi jää tosin, 
kuinka paljon päätöksiin vaikuttivat 
työnantajan motiivit tai halu luopua 
eläkeiän kynnyksellä olevista työnteki-
jöistä, vaikka päätös ennen yläikärajaa 
onkin lähtökohtaisesti työntekijän.

Niin kutsutun työttömyysputken pois-
tamisen on myös arvioitu lisäävän yli 
60-vuotiaiden työllisyyttä. Tämä työt-
tömyysturvaan aikoinaan tehty lisäys 
tarkoittaa sitä, että eläkeikää lähesty-
vät työttömät voivat päästä ansiosidon-
naisen työttömyysturvan lisäpäiville. 
Kun ansiosidonnainen työttömyystur-
va normaalisti päättyy 300–500 päivän 
jälkeen, lisäpäiviin oikeutetut saavat 
ansiosidonnaista työttömyyskorvausta 
vanhuuseläkkeelle jäämiseen saakka, 
eli käytännössä se on väylä varhaiseen 

eläkkeelle jäämiseen. Kyyrän ja Peso-
lan (2019) tekemä tutkimus lisäpäiväoi-
keuden ikärajan nostosta 55 ikävuodesta 
57 vuoteen pidensi työuria seitsemällä 
kuukaudella, kasvatti vastaavasti palk-
katuloja ja vähensi pitkällä aikavälillä 
tulonsiirtojen tarvetta. Tämän jälkeen-
kin alaikärajaa on nostettu, ja viime 
vuodenvaihteessa lisäpäivien alaikärajaa 
nostettiin 62 ikävuoteen. Tämän järjes-
telmän poistamisen työllisyysvaikutuk-
seksi on arvioitu 10 000 lisätyöllistä.

Varhaiseläkkeelle jäämisen 
rajoittaminen pidentää työria.

Ruotsissa vanhimpien ikäryhmien työn 
tarjonnassa tapahtunut merkittävä kas-
vu johtuu ennen kaikkea varhaiseläke-
järjestelmään tehdyistä muutoksista, 
joiden tarkoituksena oli vähentää en-
nenaikaista eläköitymistä, ja kriteerejä 
varhaiseläkkeelle pääsyyn kiristettiin 
ajan kuluessa 1991–2003 (Laun ja Pal-
me 2017). Tämä on tärkein yksittäinen 

LAKISÄÄTEISEN ELÄKEIKÄRAJAN MUUTOKSILLA NÄYTTÄÄ OLEVAN
SUUREMPI VAIKUTUS TYÖSSÄ JATKAMISEEN KUIN TALOUDELLISILLA 

KANNUSTIMILLA.

Kuvio 3. Suomen ikäryhmittäiset väestöennusteet.

Lähde: Tilastokeskus
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ta etuustuloista. Samassa yhteydessä kun 
verohyvitys otettiin käyttöön, alennettiin 
myös työnantajan lakisääteistä sosiaali-
vakuutusmaksua 26,37 prosentista 10,21 
prosenttiin yli 65-vuotiaiden työnteki-
jöiden kohdalla. Tarkoituksena oli siten 
eläkeiän ylittäneiden työn tarjonnan sekä 
työvoiman kysynnän kasvattaminen.

Ruotsissa on onnistuttu 
veronkevennyksillä 

kannustamaan yli 65-vuotiaiden 
työntekoa.

Laun (2017) on analysoinut näiden työn 
tarjontaa ja kysyntää kannustaneen toi-
menpiteen vaikutusta yhdessä. Tutki-
mustulosten mukaan toimenpiteillä oli 
tilastollisesti merkitsevä vaikutus työl-
lisyyteen. Työvoimaan osallistumisaste 
nousi yli viidellä prosenttiyksiköllä vä-
littömästi 65 vuotta täyttäneiden kes-
kuudessa.

Ruotsissa saadut tulokset kaikkein 
vanhimpiin ikäryhmiin kohdistetuista 
toimenpiteisistä ovat rohkaisevia ja an-
tavat uskoa siihen, että myös Suomessa 
taloudelliset kannusteet juuri vero-
järjestelmän kautta voisivat kasvattaa 
työurien mittaa. Koska perinteisesti 
luokitellun työikäisen (15–64-vuoti-
aan) väestön määrä ja osuus pienene-
vät seuraavien vuosikymmenien aikana, 
Suomen työllisyyspolitiikassa huomion 
kohteena on oltava sekä vanhuuseläke-
ikää lähestyvät että eläkkeelle jääneet 
ihmiset ainakin 74 ikävuoteen saakka. 

IKÄSYRJINTÄ VÄHENEE VÄESTÖN 
IKÄÄNTYESSÄ
Onko ikääntyneillä työn tuottavuus ma-
talampi kuin nuoremmilla työntekijöillä? 
Ikääntyneillä voi olla vaikeuksia sopeu-
tua uusiin sääntöihin ja tekniikkaan tai 
jaksaa hektistä työtahtia. Jos ikääntyneil-

lakimuutos, jolla pystyttiin kasvatta-
maan työhön osallistumisastetta van-
himmissa ikäluokissa. Lisäksi vuonna 
1998 Ruotsissa tehtiin päätös suuresta 
eläkeuudistuksesta, joka on astunut as-
teittain voimaan, ja jonka vaikutus työn 
tarjontaan on myös arvioitu positiivisek-
si (Laun ja Wallenius 2015).

Toisaalta ilmiön taustalla on myös hyvä 
koulutus, ammattitaito ja työn laatu. Kor-
keasti koulutetut ja erityistaitoja vaati-
via töitä tekevät jaksavat yleensä töissä 
pidempään kuin vähemmän koulutetut 
työntekijät. Ruotsissa suuri osuus työvoi-
masta on hyvin koulutettuja ja ammatti-
taitoisia, sillä Ruotsi käyttää aikuiskoulu-
tukseen enemmän resursseja kuin muut 
kehittyneet maat (OECD). 

Ruotsissa myös irtisanomissuoja on 
vahva. First in – last out -sääntö on pi-
tänyt erityisesti työvoiman vanhimman 
ryhmän puolia irtisanomistilanteissa. 
Pitkään työsuhteessa olleilla on vahvem-
pi suoja kuin uusilla työntekijöillä, joten 
laki suosii senioreita.

ELÄKKEELLE SIIRTYNEET TAKAISIN 
TÖIHIN
Kaikkialla läntisissä kehittyneissä maissa 
työhön osallistumisasteet ovat nousseet 
yli 65-vuotiaiden ikäryhmässä siitä syys-
tä, että eläke- sekä muu lainsäädäntö on 
siihen ohjannut. Sen lisäksi myös van-
himpien ikäryhmien parantunut kou-
lutustaso, toimintakyky ja terveys ovat 
mahdollistaneet tämän. Toisaalta kun 
suomalaisia verrataan ruotsalaisiin, ha-
vaitaan selvä ero terveydessä. Suomessa 
65-vuotiailla miehillä ja naisilla on ter-
veitä elinvuosia jäljellä keskimäärin yh-
deksän, mikä on lähellä EU:n keskiarvoa. 
Ruotsalaisilla naisilla sen sijaan niitä on 
16,8 ja miehillä 15,7 vuotta (Eurostat). 

Suomessa ei ole haluttu kohdenne-
tuilla toimenpiteillä houkutella van-
huuseläkkeellä olevia ihmisiä takaisin 
työmarkkinoille. Pikemminkin päinvas-

toin, ainakin jos tuloverotukseen sisäl-
lytettyjä kannustimia tarkastellaan. Ak-
tiivisinta äänestäjäryhmää on palvottu 
säätämällä eläketulon verotus samalle 
tasolle kuin palkkatulon verotus. Siis ai-
nakaan tuloverotus ei suomalaisia ohjaa 
ja kannusta palaamaan työmarkkinoille 
vanhuuseläkkeelle siirtymisen jälkeen 
(Pylkkänen 2019).

Ikäsyrjintä ei näytä perustuvan 
tosiallisiin kykyihin vaan 

oletuksiin niistä.

Kuviossa 3 näkyvät eri ansiotulolajeille 
kohdistettavien vähennysten vuoksi syn-
tyvät erot veroasteissa etuus-, eläke- ja 
palkkatuloilla. Vaikka kunnallisveroas-
te ja valtion tuloveroasteikko ovat tulon 
lähteestä riippumatta kaikille ansiotu-
loille samat, tuottavat juuri eri tulola-
jeille suunnatut vähennykset merkittä-
vät erot keskimääräisiin veroasteisiin 
erityisesti matalilla tulotasoilla. Ansio- ja 
työtulovähennykset laskevat työtulojen 
keskimääräistä veroastetta koko vaiku-
tusalueellaan, mutta palkka- ja eläketu-
lon verotus on silti etuustulon verotusta 
kireämpää yli 45 000 euron vuosituloilla, 
kun palkansaajan lakisääteiset sosiaali-
vakuutusmaksut (myös niiden vähennys-
kelpoisuus) otetaan huomioon. Eläketu-
loa saavan korkeampi verovapaan tulon 
määrä johtuu niin ikään sekä kunnallis- 
että valtionverotuksessa myönnettävistä 
eläketulovähennyksistä. Korkeammalla 
tulotasolla veroastetta nostaa eläketu-
lon lisävero, joka on tällä hetkellä 5,85 
prosenttia.

Ruotsissa sen sijaan vuonna 2007 lan-
seerattu verohyvitys työtuloihin koh-
distuvasta verosta kohdennettiin yli 
65-vuotiaille tuplasti suurempana kuin 
tätä nuoremmille ikäryhmille. Verohyvi-
tystä ei myönnetä eläketulosta eikä muis-

TULOVEROTUS EI KANNUSTA PYSYMÄÄN TÖISSÄ VANHUUSELÄKKEEN 
ALKAMISEN JÄLKEEN.
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Viitteet

1 Työllisyysaste mittaa 15–64-vuotiaiden 

työllisten osuutta samanikäisestä väestöstä.

2 Vanhushuoltosuhde lasketaan jakamalla 65 

vuotta täyttäneiden henkilöiden lukumäärä 

15 – 64 vuotiaiden henkilöiden lukumäärällä. 

Ajatuksena siinä on, että työikäiset rahoittavat 

ikäihmisten eläkkeitä ja palveluja.

lä ei voida osoittaa olevan eroja nuorem-
paan työvoimaan ja kuitenkin heillä on 
vaikeuksia saada töitä, puhutaan ikäsyr-
jinnästä. Ainakin ikäsyrjintä on monien 
henkilökohtaisesti havaitsemaa ja mo-
nissa tutkimuksissakin vahvistettu piirre 
työmarkkinoilla. Kysymys on vain siitä, 
tulevatko iäkkäimmät diskriminoiduksi 
sillä perusteella, että he ovat keskimäärin 
ikäryhmänä vähemmän tuottavia (staat-
tinen diskriminaatio) vai onko työn-
antajilla preferenssi suosia nuorempia 
(preferenssiperusteinen diskriminaa-
tio). Jotta voidaan selvittää, kummasta 
diskriminaation tyypistä on kyse, tulisi 
eri ikäryhmien välistä tuottavuutta pys-
tyä vertailemaan, mikä on monissa tapa-
uksissa vaikeaa. 

Levitt ja Dubner (2005) selvittivät 
USA:ssa yleisiä ihmisten mieltymyksiä 
iäkkäämpien kykyjä kohtaan, ja totesi-
vat, että diskriminaatio ei perustunut 
tosiasiallisiin tai havaittuihin kykyihin, 
vaan oletuksiin kyvyistä. Ruotsissa puo-
lestaan on tehty tutkimusta siitä, miten 
työnantajat suhtautuvat vanhempien 
työnhakijoiden työhakemuksiin (Carls-
son ja Eriksson 2017). Tulokset osoit-
tavat, että todennäköisyys saada kutsu 
työhaastatteluun putoaa merkittävästi 
jo 40 vuotiailla ja nopeammin miehillä 
kuin naisilla. 

Monissa maissa on lähdetty taistele-
maan työmarkkinoiden ikäsyrjintää vas-
taan säätämällä lakeja, joiden tarkoitus 
on estää työnantajien ikääntyneeseen 
työvoimaan kohdistamaa diskriminoin-
tia. USA:ssa tällainen laki (Age Discri-
mination in Employment Act) astui ensi 
kertaa voimaan jo vuonna 1967. Myös 
EU:ssa lakia on laajennettu ja säädöksiä 
kovennettu ikädiskriminaation torjumi-
seksi. Neumarkin ja Songin (2005) tutki-
mus USA:sta osoitti, että mitä vahvempi 
diskriminaation vastainen lainsäädäntö 
on, sitä korkeammaksi keskimääräinen 
eläköitymisikä nousi, kun eläkeiän ikä-

rajoja korotettiin. Toisin sanoen työnan-
tajien ikädiskriminaatiolla oli vähäisem-
pi vaikutus kuin iäkkäämpien halulla 
jatkaa työelämässä.

On ilmeistä, että Suomessakin ikäsyr-
jintä vähenee melkein pakostakin, kun 
työikäisen väestön ikärakenne vanhe-
nee. Vuodesta 2016 alkanut työllisyyden 
kasvu on tapahtunut ilahduttavasti juuri 
vanhimpien ikäryhmien työllisyysasteen 
kaikkein voimakkaimpana nousuna. 
Työvoimapula vähentää osaltaan ikä-
syrjintää, vaikka sitä edelleen työmark-
kinoilla ilmeneekin. Työmarkkinoiden 
kiristyneen tilanteen lisäksi taistelussa 
ikäsyrjintää vastaan voidaan ottaa mal-
lia muista maista, joissa on edetty tällä 
saralla. •
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Perhevapaita on uudistettu 
tai yritetty uudistaa use-
ampaankin otteeseen men-
neen vuosikymmenen aika-
na. Vaikka isien osallisuutta 

on pyritty lisäämään kehittämällä eri-
tyisesti isien vanhempainvapaita (mm. 
isälle osoitettu kiintiö), käyttävät äidit 
Suomessa yhä valtaosan perhevapaista. 
Tämän seurauksena äidit myös kantavat 
valtaosan perhevapaiden suorista ja epä-
suorista vaikutuksista. 

Nykyistä perhevapaajärjestelmää on 
kritisoitu erityisesti kotihoidon tuen 
osalta, jota on arvosteltu varsinkin sen 
työllisyysvaikutusten takia. Perheel-
le tuki tarjoaa mahdollisuuden jäädä 
kotiin hoitamaan alle 3-vuotiasta lasta 
hoitorahan ja tulosidonnaisen hoitolisän 
turvin. Hoitorahan (kuluvana vuonna 
341,69 euroa kuukaudessa) matalasta 
tasosta huolimatta lähes 90 prosenttia 
perheistä, useimmiten äiti, käyttää tu-
kea ainakin jonkin aikaa (Haataja ja 
Juutilainen 2014). 

Äidin työmarkkina-asema ja 
lasten kotihoidon pituus
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2000-luvun kahden ensimmäisen vuosikymmenen aikana äitien pitkät lasten kotihoitojaksot ovat lyhentyneet ja lyhyet 
jaksot yleistyneet. Äitien välillä on kuitenkin suuria eroja sen mukaan, kuinka pitkään kotihoidon tukea käytetään. 

Kotihoidon tuen taso ja äidin työmarkkina-asema ennen lapsen syntymää vaikuttavat hoitojaksojen pituuteen. Hyvässä 
työmarkkina-asemassa olevat äidit palaavat nopeammin takaisin työelämään, ja vastaavasti työttömyys tai työvoiman 
ulkopuolella olo ennen lapsen syntymää pidentää kotihoidon kestoa. Kotihoidon tuen korottaminen pidentäisi äitien 

hoitojaksoja riippumatta siitä, onko äiti lapsen syntyessä työllinen vai ei.

Lisäksi monet kunnat täydentävät tu-
kea maksamalla etuuden päälle ns. kun-
talisää (noin 20–250 euroa/kk). Lisäksi 
kunnat asettavat usein kuntakohtaisia 
ehtoja kuntalisän saamiselle. Etuuden 
suuri suosio samoin kuin se, että monet 
äidit käyttävät tukea melko pitkään, on 
johtanut siihen, että alle 3-vuotiaiden 
lasten äitien työhön osallistumisaste on 
Suomessa selvästi matalammalla tasolla 
kuin muissa Pohjoismaissa.

”Alle 3-vuotiaiden lasten 
äitien työhön osallistumisaste 

on Suomessa selvästi 
matalammalla tasolla kuin 

muissa Pohjoismaissa.”

Se, kuinka pitkään äidit käyttävät koti-
hoidon tukea ja milloin he palaavat työ-
hön, vaihtelee kuitenkin suuresti äitien 
välillä. Tarkastelemme tässä artikkelissa 
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äitien kotihoidon tuen käyttöön ja työ-
hön paluuseen yhteydessä olevia tekijöi-
tä. Eri äitiryhmien välisten erojen tar-
kastelu monipuolistaa kuvaa kotihoidon 
tuen käytöstä ja antaa samalla osviittaa 
siitä, minkälaisia vaikutuksia kotihoidon 
tukeen suunnitelluilla uudistuksilla voi-
si olla äitien työllisyyden näkökulmasta.

Artikkeli perustuu R äsäsen ym. 
(2019) tutkimukseen, jossa tarkastel-
tiin lastenhoidon tukien vaikutuksia 
äitien työhön osallistumiseen sekä kir-
joittajien valmisteilla oleviin selvityk-
siin kotihoidon tuen käytön trendeistä 
ja vaikutuksista. Räsäsen ym. (2019) 
tutkimuksessa tarkasteltiin äitien työl-
lisyyttä ja lastenhoidon tukien käyttöä 
vuosina 2000–2009 lapsen saaneiden 
äitien keskuudessa. Kelan etuusrekis-
tereistä poimittuun tutkimusaineistoon 
yhdistettiin mm. Tilastokeskuksen re-
kisteritietoja työssäkäynnistä.

VAHVA TYÖMARKKINA-ASEMA NO-
PEUTTA A PALUUTA TYÖELÄMÄ ÄN
Äitien työmarkkina-asema ennen lapsen 
syntymää on vahvasti yhteydessä siihen, 
miten nopeasti työhön siirrytään lapsen 
syntymän jälkeen. Äidit, joilla on lapsen 
syntyessä voimassa oleva työsuhde tai 
jotka ovat muutoin hyvin työmarkki-
noille kiinnittyneitä, voivat varmemmin 
suunnitella ja ajoittaa lastenhoitojakson 
jälkeisen työhön paluun. 

Näihin äiteihin verrattuna ilman voi-
massa olevaa työsuhdetta olevat, työttö-
mät, opiskelijat tai muut työvoiman ul-
kopuolella olevat äidit ovat heikommassa 
asemassa työmarkkinoilla. Heidän koh-
dallaan työelämään siirtymisen suunnit-
telu on vaikeampaa, sillä kotonaolojak-
son pituus ja työelämään paluu riippuu 
paitsi lapsen kotihoitoon liittyvistä pre-
ferensseistä myös sopivan työpaikan tai 
päivähoitopaikan löytymisestä.

Kuviossa 1 on kuvattu äitien työhön 
siirtymistä 48 kuukautta ensimmäi-
sen tai toisen lapsen syntymän jälkeen. 

Äidit on luokiteltu 1. tai 2. lapsen syn-
tymää edeltävän työmarkkina-aseman 
mukaan. Työlliset äidit on jaettu kahteen 
ryhmään. Jos äidillä oli voimassa oleva 
työsuhde lapsen syntyessä, on hänet 
määritelty työlliseksi, jolla on voimassa 
oleva työsuhde. Jos taas äidillä ei ollut 
voimassa olevaa työsuhdetta lapsen syn-
tyessä, mutta äiti oli työskennellyt ennen 
lapsen syntymää, niin hänet määriteltiin 
kuuluvan ryhmään ”Työllinen, ei voimas-
sa olevaa työsuhdetta”. Tähän ryhmään 
kuuluu mm. niitä äitejä, joiden määrä-
aikainen työsuhde päättyi ennen lapsen 
syntymää tai vanhempainvapaan aikana. 
Opiskelijat ja työttömät on luokiteltu lap-
sen syntymää edeltäneen tilanteen mu-
kaan. Lopuksi ryhmään ”Muu työvoiman 
ulkopuolella” kuuluvat ne äidit, jotka 
eivät olleet olleet työssä, työttöminä tai 
opiskelijoina ennen lapsen syntymää (ks. 
tarkemmin Räsänen ym. 2019).

Valtaosa esikoislasten äideistä, 70 pro-
senttia, oli työssä ennen lapsen synty-
mää, ja heistä ylivoimainen enemmistö 
kuului ’työllinen, voimassa oleva työ-
suhde’ ryhmään. Molemmat työllisten 
äitien ryhmät palasivat työhön lapsen 
syntymän jälkeen keskimäärin nopeam-
min kuin muut ryhmät. Ne äidit, jotka 
olivat olleet työllisiä, mutta joilla ei ollut 
voimassa olevaa työsuhdetta, palasivat 
kuitenkin työsuhteessa olleita äitejä hi-
taammin työhön; heistä yli puolet oli pa-
lannut työhön lapsen täytettyä 2 vuotta, 
kun työsuhteessa olleista äideistä noin 
puolet oli palannut työhön jo lapsen ol-
lessa 1,5-vuotias. Työsuhteessa olleista 
äideistä 37 prosenttia oli kotona siinä 
vaiheessa, kun lapsi täytti 2 vuotta.

Heikommassa työmarkkina-asemassa 
olleiden äitien lasten kotihoitojaksot 
olivat sitä vastoin selvästi pidempiä, 
puolitoista tai jopa kaksi kertaa niin 
pitkiä kuin työsuhteessa olleiden äitien 
kotihoitojaksot. Opiskelijaäidit työllis-
tyivät lapsen syntymän jälkeen jonkin 
verran työttömiä äitejä nopeammin, kun 

taas muut työvoiman ulkopuolella olleet 
äidit siirtyivät työhön kaikkia muita ryh-
miä hitaammin.

Ennen toisen lapsen syntymää työssä 
tai työttömänä olleet äidit palasivat jopa 
nopeammin työelämään toisen lapsen 
syntymän jälkeen kuin ensimmäisen lap-
sen jälkeen. Sen sijaan työvoiman ulko-
puolella olleet äidit palasivat toisen lap-
sen jälkeen hitaammin työelämään kuin 
ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen. 
Toisen lapsen synnyttäneistä, työvoiman 
ulkopuolella olleista äideistä osa on ol-
lut kotona hoitamassa esikoislasta toisen 
lapsen syntymään saakka.

ÄITIEN PITKÄT POISSAOLOT JOHTU-
VAT OSIN PERHEVAPAIDEN KETJUTTA-
MISESTA
Useamman lapsen saaneilla äideillä kes-
kimääräiset kotihoidon jaksot ovat pi-
dempiä. Osin kyse on valikoitumisesta: 
useampia lapsia saavat äidit ovat toden-
näköisesti ”perheorientoituneempia” ja 
haluavat hoitaa lasta pidempään kotona. 
Äidit voivat myös jatkaa kotihoidon tuel-
ta suoraan uudelle vanhempainvapaalle, 
jolloin yhtäjaksoisesta kotonaoloajasta 
muodostuu verraten pitkä ilman työ-
jaksoja lasten syntymien välissä. Missä 
määrin tämänkaltaista perhevapaiden 
”ketjutusta” tapahtuu?

Kuviossa 2 kuvataan vuonna 2005 en-
simmäisen lapsen synnyttäneiden äitien 
työelämään siirtymistä ja kotihoidon tuen 
käyttöä ennen toisen lapsen syntymää. 
Äidit on jaettu kahteen ryhmään sen mu-
kaan, oliko lasten syntymäväli yli tai alle 
3 vuotta, eli oliko äidin mahdollista olla 
kotihoidon tuella toisen lapsen syntymään 
asti vai ei. Mukana ovat näiden kahden 
ryhmän lisäksi myös ne esikoislasten äi-
dit, jotka eivät saaneet toista lasta ennen 
tutkimuksen seuranta-ajan päättymistä. 

Kuvion 2 vasen sarake (harmaa palkki) 
kuvaa äidin työmarkkina-asemaa esikoi-
sen syntymän aikaan, jonka jälkeen seura-
taan, saavatko äidit toisen lapsen ja kuinka 

ILMAN VOIMASSA OLEVAA TYÖSUHDETTA OLEVILLA ÄIDEILLÄ ON MUITA 
ÄITEJÄ ENEMMÄN ESTEITÄ TYÖMARKKINOILLE PALUUSEEN.
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suuri osa heistä käyttää kotihoidon tukea 
ennen toisen lapsen syntymää. Keskim-
mäisestä sarakkeesta nähdään, että 46,3 
prosenttia sai seuraavan lapsen kolmen 
vuoden sisällä esikoisen syntymästä, eli 
äiti olisi voinut käyttää kotihoidon tukea 
yhtäjaksoisesti toisen lapsen äitiysvapaan 
alkuun asti. Oikeanpuoleinen sarake ker-
too, miten suuri osuus kaikista äideistä 
käytti kotihoidon tukea ennen 2. lapsen 
syntymää. Osa vuonna 2005 esikoisen saa-
neista äideistä (37,9 prosenttia) ei saanut 
seuraavaa lasta seurantajakson aikana. 

Puolet äideistä palaa 
työmarkkinoille ennen toisen 

lapsen syntymää.

Jos tarkastellaan kaikkia vuonna 2005 
esikoisen saaneita äitejä, niin heistä 28,5 
prosenttia käytti kotihoidon tukea toi-
sen lapsen syntymää saakka (punainen 
alue). Valtaosa äideistä oli ensimmäisen 
lapsen syntyessä työllisiä, ja heillä oli 
voimassa oleva työsuhde. Tästä joukosta 
1/4 käytti kotihoidon tukea yhtäjaksoi-
sesti seuraavan lapsen syntymään saak-
ka. Ei-työllisten äitien kohdalla osuus oli 
vajaa kolmasosa.

Jos taas tarkastellaan vain niitä äite-
jä, jotka saivat toisen lapsen alle kolme 
vuotta ensimmäisen lapsen syntymästä 
( ja joilla oli oikeus kotihoidon tukeen 
toisen lapsen syntymään saakka), niin 
kuva kotihoidon tuen ketjutuksesta 
muuttuu. Vuonna 2005 esikoisen saa-
neista äideistä 46 prosenttia sai seuraa-
van lapsen 0–3 vuoden sisällä esikoisen 
syntymästä. Alle puolet tästä joukosta 
työskenteli lasten syntymien välillä. 
Osuuksissa on kuitenkin merkittäviä 
eroja sen mukaan, mikä oli äidin aikai-
sempi, ensimmäisen lapsen syntymää 
edeltänyt työmarkkina-asema.

Heikossa työmarkkina-asemassa 
olevat äidit käyttivät kotihoidon tu-

kea toisen lapsen syntymään asti kes-
kimääräistä useammin kuin vahvassa 
työmarkkina-asemassa olevat äidit. 
Hyvässä työmarkkina-asemassa olevat 
äidit sitä vastoin työskentelivät useam-
min lasten syntymien välillä, vaikka ir-
tisanomissuoja ja kotihoidon tuki olisi 

mahdollistanut heillekin kotona olon 
toisen lapsen syntymään saakka.

Väestötasolla ketjuttaminen on siis 
ehkä harvinaisempaa kuin yleisesti on 
luultu. Lisäksi osa perheistä jää yksi-
lapsisiksi tai lasten ikäero on yli kolme 
vuotta, jolloin perhevapaiden ketjutus 

ÄIDIT, JOILLA EI LAPSEN SYNTYESSÄ OLLUT VOIMASSA OLEVAA 
TYÖSUHDETTA, KÄYTTIVÄT LASTEN KOTIHOIDON

TUKEA MUITA PITEMPÄÄN.

Kuvio 1. Äitien keskimääräiset lasten kotihoitojaksojen pituudet työmarkkina-
aseman mukaan vuosina 2000–2009 (työmarkkina-asema 1. tai 2. lapsen synty-
essä). Kotona lasta hoitavien äitien osuus ensimmäisen tai toisen lapsen syntymän 
jälkeen.

Huom. Kuviot perustuvat ns. elinaikamalleihin, joissa äitejä seurataan lapsen syntymästä eteen-
päin 48 kuukauden ajan, tai seuraavan lapsen syntymään saakka, jos äiti saa toisen (kolmannen) 
lapsensa seuranta-aikana (ks. Räsänen ym. 2019). Aineistossa ovat mukana vain ne äidit, joilla 
oli puoliso lapsen syntymän aikaan.
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ei edes ole mahdollista. Sen sijaan kun 
tarkastellaan niitä äitejä, joille ketjutus 
on mahdollista, niin ei-työllisten äitien 
ryhmä eroaa selvästi työllisistä: tästä 
ryhmästä noin kolme neljästä käytti 
kotihoidon tukea yhtäjaksoisesti toisen 
lapsen syntymään saakka.

KORKEAMPI KOTIHOIDON TUEN TASO 
HIDASTAA TYÖHÖN PALUUTA
Koska kotihoidon tuen hoitorahaa mak-
setaan kaikille saajille saman suuruise-
na, ei sen avulla ole mahdollista arvioida, 
mikä vaikutus vapaan ajalta maksettavan 
tuen tasolla olisi äitien halukkuuteen jää-
dä kotiin hoitamaan lasta. Kotihoidon 
tuen päälle maksettavat kuntalisät tarjo-
avat sitä vastoin tähän sopivan välineen, 
sillä kaikki kunnat eivät maksa kunta-
lisää, ja lisän taso vaihtelee vuodesta ja 
kunnasta toiseen.

Kuntalisät siis nostavat tuen tasoa 
yksittäisessä kunnassa, mutta ne myös 
antavat osviittaa siitä, miten äidit rea-
goisivat tuen tasossa tapahtuviin muu-
toksiin. Kuntalisän vaikutus kotihoidon 
kestoon oli hyvin suoraviivaista: Kor-
keampi kotihoidon tuen taso pidensi 

kotihoidon tuen jaksoja ja siirsi työ-
elämään paluuta. Tulokset ovat hyvin 
samansuuntaisia kuin aikaisemmassa, 
hieman toisenlaisella menetelmällä 
tehdyssä tutkimuksessa (Kosonen 
2014).

Korkeamman kotihoidon tuen vaiku-
tus erosi kuitenkin jossain määrin äidin 
työmarkkina-aseman mukaan. Tutki-
muksemme mukaan korkeampi koti-
hoidon tuki vaikutti sekä työllisiin että 
ei-työllisiin äiteihin, mutta vaikutus oli 
selvempi niiden äitien kohdalla, joiden 
työmarkkina-asema oli heikompi. Jos ko-
tihoidon tukea korotettaisiin, sekä työl-
liset että ei-työlliset äidit pidentäisivät 
kotihoitojaksojaan. 

USEIDEN TEKIJÖIDEN KASAUTUMINEN 
PIDENTÄÄ HOITOJAKSOJA
Etuuden tason, heikon työmarkkina-
aseman ja muiden kotihoidon kestoon 
vaikuttavien tekijöiden lisäksi eri teki-
jöiden vaikutus voi kertaantua. Kuviossa 
3 on verrattu esimerkinomaisesti äitejä, 
jotka olivat keskimääräisiltä ominaisuuk-
siltaan samankaltaisia ja asuvat saman-
kaltaisissa kunnissa, mutta jotka erosivat 

toisistaan aikaisemman työmarkkina-
aseman ja tuen tason suhteen. 

Korkeampi kotihoidon tuki 
pidentää lasten hoitojaksoja 

enemmän heikommassa 
työmarkkina-asemassa olevilla 

äideillä kuin muilla.

Keskimääräisesti lyhin hoitojakso oli äi-
deillä A, joilla oli voimassa oleva työsuh-
de ensimmäisen lapsen syntyessä. Äidit 
B olivat taustaominaisuuksiltaan, kuten 
koulutukseltaan ja työkokemukseltaan, 
samankaltaisia äitien A kanssa, mutta 
he olivat lapsen syntyessä työttömiä. 
Äidit ryhmässä C olivat työttömiä, mut-
ta heidän asuinkunnassaan maksettiin 
kuntalisää, joka vastasi 200 euroa kor-
keampaa kotihoidon tukea. Työttömien 
äitien hoitojaksot olivat työsuhteessa 
olleita äitejä pidempiä. Jos kunnassa 
maksettiin lisäksi kuntalisää, piteni kes-
kimääräinen hoitojakso työttömyyden ja 
korkeamman kotihoidon tuen yhteisvai-
kutuksesta entisestään.

PITKIEN KOTIHOIDON TUKIK AUSIEN 
OSUUS ON VÄHENTYNYT 2010-LU-
VULL A
Tuoreiden rekisteritietojen valossa ko-
tihoidon tuen käytössä on tapahtunut 
muutosta. Vaikka edelleen ylivoimainen 
enemmistö äideistä jatkaa vanhempai-
nvapaan jälkeen kotihoidon tuella, on 
tuen keskimääräinen kesto viime vuosina 
lyhentynyt ja varsinkin pitkien kotihoi-
don tukikausien osuus vähentynyt. Kun 
2000-luvun ensimmäisen vuosikymme-
nen lopulla syntyneiden lasten äideistä 
yli neljäsosa käytti kotihoidon tukea yli 
20 kuukautta, on osuus laskenut 20 pro-
senttiin vuonna 2015 syntyneiden las-
ten äideillä. Tuen keskimääräinen kesto 
(mediaani) on tällä aikavälillä laskenut 
16 kuukaudesta 13 kuukauteen. Epäsel-

Kuvio 3. Esimerkki työmarkkina-aseman ja korkeamman kotihoidon tuen yh-
teisvaikutuksesta hoitojakson pituuteen. Kotona lasta hoitavien äitien osuus 1. 
lapsen syntymän jälkeen.

Lähde: Räsänen ym. (2019).
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vää on, missä määrin tämä on seurausta 
kohentuneesta työllisyystilanteesta tai 
äitien koulutustason kohoamisesta. 

Kotihoidon tukikausien 
viimeaikaisen lyhentymisen 

syitä ei tunneta.

Pidemmät kotihoidon tuen jaksot ovat 
kuitenkin edelleen varsin yleisiä matalas-
ti koulutetuilla äideillä; kun perusasteen 
koulutuksen varassa olevista äideistä yli 
puolet hoiti lasta kotona yli 2-vuotiaaksi, 
korkea-asteen koulutetuilla tämä osuus 
oli neljäsosa. 40 prosenttia kotihoidon 
tukea käyttäneistä korkeakoulutetuista 
äideistä oli käyttänyt kotihoidon tukea 
siihen asti, kun lapsi oli noin 1,5-vuotias 
(Miettinen ym., tulossa).

JOHTOPÄ ÄTÖKSET
Poissaolo työmarkkinoilta vaikuttaa su-
kupuolten välisiin tuloeroihin, miesten 
ja naisten työmarkkina-asemaan (mm. 
Sieppi ja Pehkonen 2019) sekä naisten 
myöhempään eläkekertymään (Kosken-
vuo 2016). Äitien pitkillä perhevapail-
la voi olla myös välillisiä vaikutuksia 
esimerkiksi syrjintään työhönotossa ja 
työehdoissa (Keyriläinen 2019). Jul-
kisesti tuetut pitkät kotihoitojaksot voi-
vat viestittää työnantajille, että nuoren 
naisen palkkaaminen on riski — näihin 
mielikuviin voidaan vaikuttaa kuvaamal-
la, kuinka pitkiä äitien hoitojaksot ovat ja 
kuinka suuria perhevapaista aiheutuvat 
kustannukset todellisuudessa ovat.

Äitien pitkiin perhevapaisiin 
liittyvät mustavalkoiset 

mielikuvat ovat osin vääriä.

Perhevapaiden täysremontista ja eri-
tyisesti kotihoidon tuen keston tai ta-

son leikkauksesta on toivottu ratkaisua 
pitkiin kotihoitojaksoihin ja pienten 
lasten äitien työllisyyteen. Tuen tason 
leikkauksilla voi olla toivotun suuntaisia 
vaikutuksia, jos äidit reagoivat leikkauk-
siin samoin perustein kuin korkeampaan 
tuen tasoon. On kuitenkin hyvä huoma-
ta, että hyvin suuri joukko äitejä palaa 
nykyään työelämään jo selvästi nopeam-
min ja käyttää tukea selvästi vähemmän 
aikaa kuin mihin tuki tarjoaisi mahdol-
lisuuden. 

Pitkät kotihoidon tuen jaksot ovat ta-
vallisempia heikommassa työmarkkina-
asemassa olevilla äideillä – näiden äi-
tien työelämään paluuta voidaan edistää 
myös muilla politiikkatoimilla kuten 
tarjoamalla räätälöidympiä työvoima-
palveluja tai lisäkoulutusta. Kotihoidon 
tuen kannatuspohja näyttää tuoreiden 
tietojen valossa olevan myös kapene-
massa, kun suuri joukko isiä ja äitejä 
ovat valmiita lyhentämään kotihoidon 
tuen kestoa, mikäli vanhempainvapai-
ta samalla kehitetään (Saarikallio-
Torp ym. 2020).
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LASTEN PITKÄT KOTIHOITOJAKSOT OVAT VÄHENTYNEET, JA ÄITIEN 
PÄÄSYÄ TYÖELÄMÄÄN VOIDAAN EDISTÄÄ MYÖS MUILLA KEINOILLA KUIN 

LEIKKAAMALLA KOTIHOIDON TUKEA.

Huoli siitä, että useita lapsia saavat 
äidit ovat yhtäjaksoisesti kotona pitkiä 
jaksoja, jopa useita vuosia, ei myöskään 
näytä täysin perustellulta. Hoitova-
paalta suoraan uudelle perhevapaalle 
jäävien äitien osuus kaikista äideistä 
oli 2000-luvun ensimmäisellä vuosi-
kymmenellä alle 30 prosenttia. On to-
dennäköistä, että tämä osuus on viime 
vuosina entisestään pienentynyt pitkien 
kotihoitojaksojen tullessa yhä harvinai-
semmiksi ja työllisyystilanteen paran-
tuessa. Äidin vahva työmarkkina-asema 
ennen lapsen syntymää lisäsi todennä-
köisyyttä, että äiti palasi työhön ennen 
seuraavan lapsen syntymää. Jos vielä 
otetaan huomioon, että osa perheistä 
jää yksilapsisiksi, niin useita vuosia 
pois työmarkkinoilta olevat äidit ovat 
vähemmistössä.

Kaikesta huolimatta perhepolitiikal-
la ja perhevapaita uudistamalla voi-
daan vaikuttaa sukupuolten väliseen 
tuloeroon sekä miesten ja naisten työ-
markkina-asemiin, mutta työvälineiden 
valinta tulee olemaan haastavaa. •
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Työmarkkinamuutokset 2019:
työllisyys kasvoi yrittäjyydestä ja osa-aikatyöstä

Viime vuonna teollisuuden ja rakennusalan työllisyys kääntyi jo laskuun, mutta kasvu jatkui mm. majoitus- ja ravitsemusalalla 
sekä informaatio- ja viestintä alalla. Koska suurimmat pudotukset nähtiin miesvaltaisilla aloilla ja kasvua taas naisvaltaisilla aloilla, 
oli työllisyyskasvu paljolti naisten varassa. Työllisyyskasvusta ja avoimien työpaikkojen suuresta määrästä huolimatta työttömyys 
ei juuri vuoden aikana vähentynyt, ja monella indikaattorilla, joskaan ei kaikilla, se näyttääkin olevan jo rakennetyöttömyyden 
rajan alapuolella. Huolestuttavaa on myös, että nuorisotyöttömyys näyttää jäävän kolmanneksen edellistä suhdannehuippua 

korkeammalle tasolle.

Viime vuonna Suomen 
työllisyys kasvoi yrittä-
jätyöllä ja naisten osa-
aikatyöllä. Teollisuus ja 
rakentaminen kääntyivät 

laskuun. Vuoden 2017 lopulla alkanut 
vauhdikas työllisyyskasvu jatkui, mutta 
se hieman tasaantui vuoden 2019 aikana. 
Kun työllisyysaste1 kasvoi vuoden 2018 
aikana 2,1 prosenttiyksikköä edellisvuo-
teen verrattuna, niin viime vuonna se ki-
pusi vain 0,9 prosenttiyksikköä. Vuonna 
2019 työllisyysasteen keskiarvo oli 72,6 
prosenttia ja joulukuun viimeisin tren-
dilukema 73 prosenttia. Vuoden viimeis-
ten kuukausien perusteella kasvu ei ole 
siis vielä pysähtynyt.

Vuoden 2019 työllisyyskasvu oli kui-
tenkin laadultaan varsin erilaista kuin 
vuonna 2018. Kun edeltävänä vuonna 
työllisyys vielä kasvoi molempien su-
kupuolten osalta, viime vuonna mies-
ten työllisyyden kasvu pysähtyi täysin 
(kuvio 1). Naisten työllisyys sen sijaan 
jatkoi kasvuaan. Kehityksen takana 
oli mies- ja naisvaltaisten toimialojen 
erilainen kehitys sekä osa-aikatyön li-
sääntyminen.

TYÖLLISYYDEN KASVU HIDASTUI VII-
ME VUONNA SELVÄSTI
Pitkän matalasuhdanteen jälkeen työlli-
syys on vuodesta 2018 lähtien kasvanut 
selvästi enemmän työllisten määrässä 
mitaten kuin työtunneissa. Näin jatkui 
myös viime vuonna, jolloin työllisten 
määrä kasvoi yhdellä prosentilla (+26 
000 henkilöä) kun taas työtunnit lisään-
tyivät vain 0,2 prosentilla (+2 233 000 
tuntia) (kuvio 2). Tämä on tarkoittanut 
osa-aikatyön lisääntymistä. Kasvua oli 
kaiken pituisessa osa-aikatyössä, myös 
lyhyttä osa-aikatyötä tekevillä palkan-
saajilla. Kuitenkin myös säännöllisesti 
pitkää päivää tekevien (45-54h/vko) 
määrä hieman kasvoi. Kokonaisuudes-
saan kokopäivätyötä tekevien tehty viik-
kotyöaika kuitenkin pysyi samana. 

Työllisten määrä kasvoi työtunteja 
enemmän erityisesti majoitus- ja ravit-
semustoiminnassa sekä sosiaalihuollon 
laitospalveluissa, jotka molemmat ovat 
hyvin naisvaltaisia aloja (kuvio 2). Päin-
vastaista kehitystä näkyi maa- ja metsäta-
loudessa, sähkö- lämpö- ja vesihuollossa, 
informaatio- ja viestintäalalla, hallin-
to- ja tukipalveluissa, sekä rahoitus- ja 

vakuutustoiminnassa, joissa työtunnit 
kasvoivat työllisyyttä enemmän, kun 
kokoaikaiset työntekijät tekivät aiempaa 
pidempää viikkotyöaikaa. Työllisyys vä-
heni miesvaltaisilla aloilla teollisuudessa 
ja rakentamisessa, mutta myös vähittäis-
kaupan ja autokaupan puolella.

Suhdanteen jäähtyessä 
työllisyyskehitys heikkenee 

ensin miesvaltaisilla teollisuus- 
ja rakennusaloilla ja vasta 

myöhemmin naisvaltaisilla 
palvelualoilla.

Kehitys näyttää varsin tyypilliseltä. 
Suhdanteen jäähtyessä teollisuus ja ra-
kentaminen reagoivat yleensä ensin ja 
palveluala seuraa vasta viiveellä. Viime 
vuosina väestön ikärakenteen muutos on 
pitänyt huolta työllisyydestä erityisesti 
sote-palveluissa.

Siinä missä vuonna 2018 työllisyyskasvu 
oli pääasiassa yksityisen sektorin jatku-
vaa kokoaikaista palkansaajatyötä, vuon-
na 2019 uusista 26 000 työllisestä yrittäjiä 
oli 10 000 (kuvio 3). Mukaan mahtui niin 
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LIISA LARJA toteaa, että työllisyyskasvusta 
huolimatta työttömyys näyttää jäävän 
korkeammalle tasolle kuin edellisen 
suhdannehuipun aikaan.
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työnantajayrittäjiä, yksinyrittäjiä kuin 
maatalousyrittäjiäkin. Erityisesti työnan-
tajayrittäjien osalta kasvu oli suhteellises-
ti reipasta (+5 %), koska työnantajayrittä-
jien määrä on (87 000) on yksinyrittäjiä 
(187 000) vähäisempi. Työnantajayrittä-
jien määrä on myös ollut lievässä laskussa 
vuodesta 2015 lähtien, eli viime vuonna 
nähty kasvu käänsi tämän trendin. Myös 
maatalousyrittäjien kohdalla näkyy lievää 
aiemman laskutrendin kääntymistä. Yk-
sinyrittäjien määrä on kasvanut trendin-
omaisesti jo pidempään.

Vuoden 2019 työllisyyden 
kasvu perustui aiempaa 

enemmän työnantajayrittäjien 
määrän lisääntymiseen.

Palkansaajien määrä lisääntyi viime 
vuonna ainoastaan yksityisellä sektorilla, 
mutta kasvu oli lähes yksinomaan osa-
aikatyötä. Jatkuvaa kokoaikatyötä teke-
vien palkansaajien määrä kyllä lisääntyi 
17 000 hengellä, mutta samaan aikaan 
määräaikaisissa kokoaikaisissa työsuh-
teissa olevien määrä väheni jopa 13 000 
hengellä. Voi olla, että kasvukauden alus-
sa rekrytoituja määräaikaisia sopimuksia 
on nyt työvoimapulan jatkuessa muutettu 
jatkuviksi.

Viime vuonna osa-aikatyöllisyys li-
sääntyi naisilla kaikissa ikäryhmissä. 
Miesten osalta osa-aikatyö lisääntyi 
nuorilla, mutta väheni muissa ikäryh-
missä, joten kokonaisuudessa osa-ai-
katyötä tekevien miesten määrä säilyi 
vuoden 2018 tasolla.

Alityöllisten määrä on  
pysynyt vakaana.

Osa-aikatyön lisääntyminen herättää 
usein huolta työehtojen heikkenemi-
sen ja toimeentulo-ongelmien muo-
dossa. Viimeaikaisen kehityksen pe-
rusteella näyttää kuitenkin siltä, että 
alityöllisten, eli henkilöiden, jotka 
haluaisivat tehdä nykyistä enemmän 
työtunteja2, määrä on pysynyt varsin 
vakaana, vaikka osa-aikatyötä tekevien 

Kuvio 1. Työllisyysaste sukupuolen mukaan, 15–64-vuotiaat, 12 kuukauden liukuva 
keskiarvo.

Lähde: Työvoimatutkimus, Tilastokeskus
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Kuvio 2. Työlliset ja työtunnit toimialan mukaan 2019, muutos edellisvuoteen, %.

Lähde: Työvoimatutkimus, Tilastokeskus

-5 0 5 10 15

Yhteensä
A, B Maatalous, metsätalous, kalatalous; kaivostoiminta (01-09)

C Teollisuus (10-33)
26-30 Elektr. ja opt. tuot., sähkölait., koneiden ja kulkuneuvojen valmistus

D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto (35-39)
F Rakentaminen (41-43)

G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuv. ja moottorip. korj. (45-47)
H Kuljetus ja varastointi (49-53)

I Majoitus- ja ravitsemistoiminta (55-56)
J Informaatio ja viestintä (58-63)

K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta, kiinteistöalan toiminta (64-68)
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (69-75)

71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (77-82)

81 Kiinteistön- ja maisemanhoito
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (84)

P Koulutus (85)
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut (86-88)

86 Terveyspalvelut
87 Sosiaalihuollon laitospalvelut

88 Sosiaalihuollon avopalvelut
R Taiteet, viihde ja virkistys (90-93)

S-U Muu palvelutoiminta yms. (94-99)

TYÖTUNNITTYÖLLISET

Kuvio 3. Työlliset työsuhdetyypin mukaan, muutos vuoden takaiseen, lukumäärä.

Lähde: Työvoimatutkimus, Tilastokeskus
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työllisten määrä on noussut varsin voi-
makkaasti (kuvio 4). Tällä hetkellä osa-
aikatyötä tekee 270 000 työllistä, mikä 
on lähes 10 000 enemmän kuin vuosi 
aikaisemmin ja 40 000 enemmän kuin 
vuoden 2016 alussa. Koko tänä aikana 
alityöllisten määrä on pysynyt noin 
100 000:n tienoilla. Pieniä muutoksia 
on tapahtunut ikäryhmittäin: työllisyy-
den kasvaessa ikäryhmien loppupäässä 
alityöllisyys on lisääntynyt erityisesti 
vanhemmilla naisilla. Kasvua on ollut 
myös nuorilla miehillä.

PYSÄHTYIKÖ TYÖTTÖMYYDEN LASKU 
RAKENNETYÖTTÖMYYTEEN?
Viime vuonna julkisen työnvälityksen 
(TE-toimistojen) rekisteröimien työt-
tömien työnhakijoiden määrä putosi 
vain 16 000 työttömällä, vaikka työlli-
syyskasvu ylsi 26 000 henkilöön. Tämä-
kin pudotus nähdään vain, kun verra-
taan tietoja edelliseen vuoteen, koska 
lasku pysähtyi vasta 2018 joulukuussa. 
Trendiluvuin tarkasteltuna havaitaan, 
että käytännössä työttömyyden tasossa 
ei tapahtunut juuri mitään muutosta 
vuoden 2019 aikana (kuvio 5), samalla 
kun trendiluvuin mitattuna työllisyys 
kasvoi 19 000. Työttömyyden lasku oli 
pysähdyksissä myös Tilastokeskuksen 
työvoimatutkimuksen mukaan.

Kehitys oli varsin erilainen verrattuna 
vuosiin 2017–2018, jolloin työllisyyden 
kasvaessa myös työttömien työnhakijoi-
den määrä pieneni. Vuonna 2019 uusis-
ta työllisistä 40 prosenttia tuli muualta 
kuin työttömistä työnhakijoista, kuten 
opiskelijoista ja muista työvoiman ulko-
puolisista. 

Huolestuttavaa on, että työttömien 
työnhakijoiden määrä ei näytä laskevan 
enää edellisen, vuoden 2008 suhdan-
nehuipun 200 000:n tasolle, vaan se on 
jäämässä lähes 50 000 korkeammalle ta-
solle. Työvoimatutkimuksen työttömissä 
tasokorotus ei ole yhtä suuri, mikä kertoo 
siitä, että työnhaun aktiivisuuden taso on 
luultavasti laskenut edellisestä suhdan-
nehuipusta, kun entistä pienempi osuus 
työttömistä työnhakijoista ”kvalifioituu” 
työttömiksi työvoimatutkimuksen kri-
teerein. Osin aktiivisuuden laskeminen 
johtuu siitä, että aiemmin heikoimman 
työkyvyn omaavat työnhakijat pääsivät 

Kuvio 4. Osa-aikatyötä tekevät ja alityölliset 2000–2019, 25–64-vuotiaat, liukuva 
keskiarvo.

Lähde: Työvoimatutkimus, Tilastokeskus
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Kuvio 5. Työvoimatutkimuksen työttömät sekä julkisen työnvälityksen työttömät työn-
hakijat ja rakennetyöttömät.

Lähde: Työnvälitystilasto, TEM ja Työvoimatutkimus, Tilastokeskus
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Kuvio 6. Avoimet työpaikat julkisessa työnvälityksessä (TEM) sekä Tilastokeskuksen 
Avoimet työpaikat -tilastossa.

Lähde: Työnvälitystilasto, TEM ja Avoimet työpaikat, Tilastokeskus
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työttömyyseläkkeelle, mutta nykyisin he 
näkyvät työttöminä työnhakijoina. Lain-
säädäntömuutosten vaikutus työttömien 
työnhakijoiden määrään on arvioitu ol-
leen noin 24 000–30 000 henkilöä (Ti-
lastokeskus 2019) eli ei aivan koko tason 
nousun (50 000) kattavaa määrää.  

Positiivista kuitenkin on, että työnvä-
litystilaston rakennetyöttömien määrän 
lasku ei ole vielä pysähtynyt. Vuoden 

2008 tasoon on silti vielä matkaa 28 000 
henkilön verran ja laskun pysähtyminen 
on lähellä, sillä alkavien pitkäaikaistyöt-
tömyysjaksojen määrä on jo kasvussa.

Julkisen työnvälityksen (TE-toimisto-
jen) kautta ilmoitettujen avointen työ-
paikkojen määrä jatkoi erittäin reipasta 
kasvuaan vuonna 2019 (kuvio 6). Paik-
koja oli auki keskimäärin 64 000. Luku 
on mittaushistorian korkein. Verrattuna 

edellisen vuoden loppuun työpaikkoja 
oli auki 10 000 (16 %) enemmän. 

Tilastokeskuksen kyselypohjaisen 
Avoimet työpaikat-tilaston mukaan avoi-
mien työpaikkojen määrä pysyi korkeal-
la tasolla (50 000), mutta vuonna 2018 
nähty voimakas kasvu taittui. Viimeises-
sä neljänneksessä avointen työpaikkojen 
määrä jopa laski edellisen vuoden vastaa-
vaan ajankohtaan nähden. Tilastojen eri-
tahtinen kehitys näyttää liittyvän alle 3 
kuukautta kestävien palkkatyösuhteiden 
lisääntymiseen, eli vuoden 2019 aikana 
nähty kasvu on julkisen työnvälityksen 
avoimissa paikoissa ollut vain pieneltä 
osin (23 %) pitkäkestoista työtä.3

Vaikka viime vuoden julkisen työn-
välityksen avoimien työpaikkojen hui-
keisiin kasvulukuihin ehkä pitääkin 
suhtautua varauksella, on avoimien 
työpaikkojen taso kuitenkin edelleen 
mittaushistorian korkein – myös Tilas-
tokeskuksen tietojen mukaan. Näin ollen 
on erikoista, että työttömyyden lasku on 
käytännössä pysähtynyt (kuvio 5). 

Kehitys herättää kysymyksen, olem-
meko jo rakennetyöttömyyden tasolla. 
Monella rakennetyöttömyyden mitta-
rilla tällä hetkellä työttömyysaste onkin 
jo rakennetyöttömyyden rajalla tai sen 
alle (kuvio 7). 

Rakennetyöttömyyden mittaaminen 
on kuitenkin varsin vaikeaa, ja estimaatit 
seurailevat varsin vahvasti toteutunutta 
työttömyyden tasoa. Esimerkiksi NAW-
RU-mittari4 hyppäsi 2008 lopulla ylös-
päin seuraten varsinaista työttömyyttä, 
vaikka muutos johtui suhdanteesta eikä 
äkillisistä rakennemuutoksista. Mittarit 
myös useimmiten pohjautuvat Tilasto-
keskuksen työvoimatutkimuksen työttö-
myysasteen tasoon, joka mittaa varsinkin 
taantuman aikana varsin eri kohderyh-
mää kuin TE-toimiston työttömät työn-
hakijat (Larja ja Pyykkönen 2015). 

Käytännön politiikan kannalta onkin 
hyödyllistä tarkastella rakennetyöttö-
myyttä myös työttömien työnhakijoiden 

TYÖVOIMAPULA PAHENI VIIME VUONNA EDELLEEN MONISSA AMMATEISSA, 
ENITEN SOTE-ALALLA.

Kuvio 7. Työttömyysaste ja rakennetyöttömyyden mittareita.

Lähde: Työvoimatutkimus, Tilastokeskus; OECD Economic Outlook, AMECO, Macrobond
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Kuvio 8. Ei-pitkäaikaistyöttömien työnhakijoiden lukumäärä per julkisen työnvälityksen 
yli 12 kuukautta kestävä kokoaikainen palkkatyöpaikka, 20 eniten haettua ammattia, 
2017-2019.

Lähde: Työnvälitystilasto, TEM
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NUORTEN TYÖTTÖMYYS ON LASKENUT, MUTTA 
TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEELLÄ JA MUUSTA SYYSTÄ TYÖVOIMAN 

ULKOPUOLELLA OLEMISEN KASVU JATKUU.

ominaisuuksien kautta. TE-toimiston 
työttömien työnhakijoiden näkökul-
masta pitkäaikaistyöttömien ja muiden 
vaikeasti työllistyvien (~rakennetyöttö-
mät5) määrässä näkyy vielä pientä laskua 
(kuvio 5), joskin tulovirta pitkäaikaistyt-
tömyyteenkin on jo kääntynyt kasvuun. 
Rakennetyöttömien lisäksi työttömissä 
työnhakijoissa on kuitenkin vielä 100 
000 muuta työnhakijaa (kuvio 5). Näin 
ollen työttömyyden alenemiselle voisi 
ajatella vielä olevan varaa. 

Rakennetyöttömyyden erilaiset 
mittarit antavat erilaisia kuvia 

mahdollisuuksista alentaa 
työttömyysastetta edelleen.

Inflaatio ei myöskään ole kiihtynyt – 
pikemminkin päinvastoin. Inflaation 
heikkouden takia reaalipalkat nousivat 
kuitenkin viime vuonna selvästi (1,2 %). 
Reaalipalkkojen nousu kertoo yleensä 
työmarkkinoiden kiristymisestä – joskin 
viime vuosien kehitys on herättänyt myös 
epäilyjä tämän suhteen muuttumisesta. 
Tämänhetkisen datan valossa suhde saat-
taisi kuitenkin edelleen olla olemassa.

Vuoden 2019 tietoja ansiotason nou-
susta ei ole vielä saatavilla, mutta vuon-
na 2018 sen noususta noin 60 prosenttia 
tuli sopimuskorotuksista ja loput palk-
kaliukumista (Nummila 2019). Vuonna 
2008 palkkaliukumien osuus oli vain 
noin 25 prosenttia. Näyttäisi siltä, että 
viime vuosina liukumilla on ollut suh-
teellisesti suurempi merkitys ansiotason 
nousussa kuin aiemmin, mikä voi tukea 
käsitystä työmarkkinoiden kiristymi-
sestä. Liukumien osuus on ollut suuri 
kuitenkin jo 2014 lähtien, mikä herät-
tää epäilyjä tulkinnan pätevyydestä, sillä 
2014 kasvu oli vielä heikkoa ja työvoima-
pula ei ollut akuutti ongelma.

Vaikka Tilastokeskuksen Avoimet 
työpaikat-tilaston mukaan avoinna ole-

vien työpaikkojen määrän kasvu onkin 
tasaantunut, on avoinna olevista pai-
koista entistä suurempi osa vaikeasti 
täytettäviä, eli työnantaja on kokenut 
ongelmia sopivan työntekijän löytämi-
sessä. Vuonna 2019 avoimista työpai-
koista 57 prosenttia oli vaikeasti täytet-
täviä, kun vuotta aiemmin osuus oli vain 
53 prosenttia. 

Työmarkkinoiden kiristymisestä ker-
too myös se, että julkiseen työnvälityk-
seen ilmoitettujen avoimien työpaikko-
jen avoinna olon kesto kasvoi vuonna 
2019 jopa 14 päivällä. Yli 12 kuukautta 
kestävän kokoaikaisten palkkatyöpaik-
kojen kesto kiipesi 51 päivään, kun se 
vuonna 2018 oli vielä 37 päivää ja vuon-
na 2017 vain 31 päivää. 

Vastaavasti työttömiä työnhakijoita 
per avoin työpaikka on entistä vähem-
män. Jokaista yli 12 kuukautta kestävää 
kokoaikaista palkkatyöpaikkaa kohden 
on enää 10 ei-pitkäaikaistyötöntä työn-
hakijaa, kun vuonna 2018 työnhakijoita 
oli vielä 11 ja vuonna 2017 jopa 16 (kuvio 
8). Jos lasketaan mukaan kaikki työpai-
kat ja kaikki hakijat, työttömiä työnha-
kijoita on alle neljä jokaista työpaikka 
kohti. Edellisen suhdannehuipun aikaan 
suhdeluku oli vielä viisi.

Monissa ammateissa nuo suhdeluvut 
ovat vielä huomattavan paljon alhaisem-
pia: esimerkiksi lääkäreiden kohdalla on 
vain 0,7 työtöntä työnhakijaa jokaista 
avointa paikkaa kohden. Jos tarkas-
tellaan julkisen työnvälityksen kautta 
useimmiten etsittyjä ammatteja, havai-
taan, että työttömien suhde työpaik-
koihin on huomattavan alhainen myös 
esimerkiksi tekniikan erityisasiantun-
tijoiden, peruskoulun- ja lastentarhan-
opettajien, sairaanhoitajien, sosiaalialan 
erityisasiantuntijoiden ja rakennusalan 
työnjohdon kohdalla (kuvio 8). Suhdelu-
kujen ammattikohtainen hajonta kertoo 
ammatillisesta kohtaanto-ongelmasta. 
Ammatillinen kohtaanto onkin suurem-
pi ongelma kuin alueellinen kohtaanto 
(Talouspolitiikan arviointineuvosto 
2020, 36).

Vuonna 2019 työmarkkinatilanteen ki-
ristyminen oli kuitenkin paljon maltilli-
sempaa kuin edeltävänä vuonna. Monessa 
yksityisen sektorin ammatissa tilanne py-
syi lähes samana kuin vuonna 2018 (kuvio 
8). Suurin muutos viime vuonna aikana 
tapahtui sote-alan ammateissa, joissa 
työmarkkinat kiristyivät erityisesti lähi-
hoitajien, sairaanhoitajien, sosiaalityönte-
kijöiden ja lastentarhanopettajien osalta.

Kuvio 9. Alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat.

Lähde: Työnvälitystilasto, TEM
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tehtävään voi hakeutua monenlaisilla 
taustoilla ja myös ilman työkokemusta 
tai koulutusta.

NUORISOTYÖTTÖMYYS NÄYTTÄ Ä 
JÄ ÄVÄN KOLMANNEKSEN EDELLISTÄ 
SUHDANNEHUIPPUA KORKEAMMALLE 
TASOLLE
Kuten työttömyyden yleensä, myös nuor-
ten työttömien määrän lasku pysähtyi 
vuonna 2019 – nuorten naisten osalta 
työttömyys vielä pieneni hieman, mutta 
miesten osalta ei. Alle 25-vuotiaita työttö-
miä oli koko vuoden 2019 ajan noin 30 000 
(kuvio 9). Määrä oli noin 2 000 henkilöä 
pienempi kuin edellisenä vuonna, ja ver-
rattuna vuosien 2015-2016 tasoon laskua 
on nähty hyvinkin paljon. Merkille panta-
vaa on kuitenkin, että nuorten työttömien 
määrä näyttää jäävän kolmanneksen (10 
000 työtöntä) korkeammalle tasolle kuin 
edellisen vuoden 2008 suhdannehuipun 
aikaan, vaikka nuorten väestö on samaan 
aikaan pienentynyt lähes 50 000 hengellä.

Työn ja koulutuksen ulkopuolella ole-
vien 15–24-vuotiaiden nuorten osuus (ns. 
NEET-aste) laski 7,9 prosenttiin vuonna 
2019 työvoimatutkimuksen mukaan. 
Toisin kuin työttömien työnhakijoiden 
kohdalla, NEET-aste on tällä hetkellä lä-
hellä vuoden 2008 tasoa. Voikin olla, että 
haastattelutietoon perustuva NEET-aste 
ei tavoita pitkäaikaistyöttömiä ja syrjäy-
tyneitä aivan täysimääräisesti. Rekiste-
ripohjaisissa tilastoissa (työssäkäyntiti-
lasto) uusin tieto on vasta vuodelta 2017, 
mutta taso näyttää nousseen taantuman 
aikana hieman enemmän kuin työvoima-
tutkimuksen luvuissa.

Työttömyyden vähenemisestä huo-
limatta nuorten työkyvyttömyyseläk-
keen saajien määrä on lisääntynyt 
sitkeästi vuosittain (kuvio 10), vaikka 
määrät ovatkin pieniä suhteessa esi-
merkiksi työttömien määrään. Vuonna 
2019 työkyvyttömyyseläkettä saavien 
16-34-vuotiaiden määrä lisääntyi noin 
600 hengellä. Yli 45-vuotiaiden osalta 
työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrä 
on ollut laskussa jo pitkän aikaa.

Nuorten NEET-asteen lasku näyttää-
kin olevan lähinnä työttömyyden laskun 
ansiota. Työkyvyttömyyseläkkeen saaji-
en lisäksi myös nuorten miesten muusta 
syystä (kuin eläke, opiskelu tai varus-

Kuvio 10. Työkyvyttömyyseläkkeen saajat ikäryhmän mukaan, muutos vuoden takai-
seen, henkilöä. 
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Kuvio 11. Heikossa työmarkkina-asemassa olevien ryhmien työllisyysasteita, 4 neljän-
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Kuvio 12. Työllisyysaste, 15-64-vuotiaat, trendi ja hallituksen työllisyystavoite.
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Koska yksityisen sektorin asiantun-
tijoita etsitään usein muiden kanavien 
kuin TE-toimiston kautta, on esimer-
kiksi tekniikan ja systeemityön erityis-
asiantuntijoiden (esim. IT-kehittäjät) 

työmarkkinatilanne todennäköisesti 
paljon kireämpi kuin mitä julkisen työn-
välityksen tilastojen perusteella havai-
taan. Vastaavasti myyntineuvottelijoi-
den tehtävissä tilanne on löysempi, sillä 
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miespalvelus) työvoiman ulkopuolella 
olevien osuus on ollut kasvussa viimeisen 
taantuman aikana, mutta viimeisimmät 
tiedot ovat vasta vuodelta 2017. Naisten 
osalta syntyvyyden lasku heijastuu myös 
NEET-asteen laskuun, kun perhevapaita 
pidetään vähemmän. 

Vuoden 2019 aikana työmarkkina-
tilanne parani myös muilla heikossa 
työmarkkina-asemassa olevilla ryhmillä 
(kuvio 11). Ikääntyneiden työllisyysaste 
jatkoi trendinomaista kasvuaan. Maahan-
muuttajien, ja erityisesti ei-EU maiden 
kansalaisten naisten, työllisyysaste on 
ollut viime vuosina vahvassa kasvussa 
aiempien vuosien reippaan pudotuksen 
jälkeen. Silti työllisyysasteet eivät aivan 
vielä yllä 2008 suhdannehuipun tasolle. 
Eniten on kärsinyt perusasteen varassa 
olevien työllisyysaste, joka ennen taan-
tumaa oli vielä 59 prosenttia, mutta nyt 
näyttää pysähtyneen 55 prosenttiin.

TAVOITTEENA 75 PROSENTIN TYÖL-
LISYYSASTE JÄ ÄHTYVÄSSÄ SUHDAN-
TEESSA
Hallitus on asettanut itselleen tavoitteen 
työllisyysasteen nostosta 75 prosenttiin 

15–64-vuotiaiden ikäryhmässä vuonna 
2023. Työllisyysasteen trendi kohosi vii-
me joulukuussa 73 prosenttiin eli kah-
den prosenttiyksikön päähän tavoittees-
ta (kuvio 12). Kahden prosenttiyksikön 
nousu työllisyysasteessa ei sinänsä ole 
mitenkään ennenkuulumattoman vaikea 
tavoite, sillä edellisen taantuman jälkeen 
kasvua on ollut peräti viisi prosenttiyk-
sikköä, viimeisten kahden vuoden aika-
nakin jo yli kaksi prosenttiyksikköä.

”Työllisyysaste on jo erittäin 
korkealla ja työttömyys 

rakennetyöttömyyden rajoilla.”

Työllisyyskasvua lähdetään kuitenkin ha-
kemaan tilanteesta, jossa työllisyysaste 
on jo erittäin korkealla ja työttömyys ra-
kennetyöttömyyden rajoilla. Tämänhet-
kisten ennusteiden valossa myös kasvun 
huippuvuodet näyttävät kuitenkin olevan 
jo takana päin, ja tulevilta vuosilta odote-
taan hidastuvaa kasvua. Valtiovarainmi-
nisteriön (2019) ennusteen mukaan työl-
lisyysaste kohoaa korkeimmillaan 73,6 

prosenttiin vuonna 2022 ja sen jälkeen 
jo hieman laskee, ollen 73,4 prosenttia 
hallituskauden viimeisenä vuonna 2023.

Tavoitteen saavuttamiseksi hallitus on 
sitoutunut toimenpiteisiin, joiden työlli-
syysvaikutus (laskennallisesti) on 60 000 
henkeä. Tällä hetkellä ennustenäkymä 
vuoteen 2023 on hieman kirkkaampi 
kuin hallitusneuvottelujen aikana, ja 
työllisyysaste on jo noussut muutamalla 
kevään tasosta. Mikäli hallitus pystyisi 
päätösperäisesti lisäämään työllisyyttä 
60 000:lla, tarkoittaisi tämä työllisyys-
asteen nousua 75,2 prosenttiin.

Ennustaminen on kuitenkin vaikeaa, ja 
näkymä tulee muuttumaan vielä moneen 
kertaan hallituskauden aikana. Riippu-
matta siitä mihin suhdanne tulevina 
vuosina johtaa, ovat työllisyyttä lisäävät 
rakenteelliset uudistukset enemmän kuin 
tarpeen julkisen talouden kestävyyden 
ja hyvinvointivaltion säilyttämiseksi. 
Työllisyysvaikutuksiltaan 60 000 hen-
gen rakenteellisten uudistusten aikaan-
saaminen voidaan katsoa erinomaiseksi 
saavutukseksi, vaikka mahdollisen taan-
tuman myötä työllisyysaste ei 75 prosent-
tia tavoittaisikaan. •

Viitteet

1 Normaalisti tilastoissa työllisyysaste 

määritellään 15–64-vuotiaiden työllisten 

osuudeksi (%) samanikäisestä väestöstä.

2 Alityölliseksi luokitellaan työllinen henkilö, 

joka tekee osa-aikatyötä, koska kokoaikatyötä ei 

ollut tarjolla, joka tekee lyhennettyä työviikkoa 

työnantajan toimesta tai jolla ei ollut tarjolla työtä 

tilausten tai asiakkaiden vähyyden tai lomautuksen 

takia. Siten alityöllinen on työllinen, joka itse 

haluaisi tehdä enemmän töitä. Ks. tarkemmin  

www.stat.fi/meta/kas/alityollinen.html .

3 Tilastojen välinen ero herättää kysymyksiä. 

Vaikka työnvälityksen avoimissa paikoissa näkyy 

vain TE-toimistoihin ilmoitetut paikat, on niiden 

lukumäärä kuitenkin Tilastokeskuksen Avoimet 

työpaikat -tilaston paikkoja suurempi, koska 

TE-toimiston kautta sama työpaikka saatetaan 

ilmoittaa markkinointimielessä usealle alueelle 

tai usean työvoimanvuokrausyrityksen kautta. 

Vastaavasti Tilastokeskuksen lukuihin ei lasketa 

alle kuukauden kestäviä sijaisuuksia, mikä 

pienentää tasoa. Tilastot ovat aiemmin kuitenkin 

liikkuneet hyvin samansuuntaisesti. Vuoden 2019 

aikana nähty erkaantuminen voi liittyä siihen, 

että lyhytkestoisten työsuhteiden osuus julkisen 

työnvälityksen avoimista paikoista on noussut 

hieman. Yli vuoden kestävien palkkatyösuhteiden 

osuus kaikista työpaikoista oli 2019 enää 34 

prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 36 prosenttia. 

Vuoden 2019 kasvusta (+10 000 työpaikkaa) 

29 prosenttia tuli alle 3 kk:n työsuhteista, 

kun edellisenä vuonna osuus oli 6 prosenttia. 

Vastaavasti yli 12 kk kestävän palkkatyön (ei 

vuokratyö) osuus kasvusta oli vain 23 prosenttia, 

kun edellisenä vuonna se oli 41 prosenttiaanalyysin 

mukaan suhdannetilanteella on voimakas vaikutus: 

yhden prosenttiyksikön työttömyysasteen nousuun 

liittyy noin 0,42 prosenttiyksikön suuruinen 

alityöllisten osuuden kasvu.

4 NAWRU (= Non-Accelerating Wage Rate of 

Unemployment”) mittaa sitä työttömyysastetta, 

jonka alittaminen johtaa palkkojen nousun 

kiihtymiseen.

5 Rakennetyöttömät = pitkäaikaistyöttömät, 

rinnasteiset pitkäaikaistyöttömät (12 kk 

työttömyyttä 16 kuukaudessa, mutta ei 12:ssa), 

toistuvasti palveluille sijoitetut ja 3 kk palvelun 

jälkeen työttömäksi jääneet.
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TALOUSHISTORIOITSIJAT OVAT AH-
KEROINEET: OLISIKO JO SYNTEESIN 
AIKA?

Suomalaiset taloushistorioitsijat ovat 
julkaisseet hiljan kolme laajaa, Suomea 
käsittelevää kokoomateosta. Pertti 
Haapalan (2018) toimittama ”Suo-
men rakennehistoria” käsittelee perä-
ti kuutta vuosisataa. Jaana Laineen 
ym. (2019) toimittama ”Vaurastumisen 
vuodet”, josta Juuso Vanhala (2019) 
on kirjoittanut hyvän arvion, keskittyy 
puolestaan kuuteen sotien jälkeiseen 
vuosikymmeneen.

Kehitysmaatutkija Juhani Koposen ja 
taloushistorioitsija Sakari Saaritsan toi-
mittama ”Nälkämaasta hyvinvointival-
tioksi” (2019) asettuu aikahorisontiltaan 
näiden kahden artikkelikokoelman väliin. 
Sen kirjoitukset käsittelevät, Yrjö Kauki-
aisen ja Ilkka Nummelan kauemmas his-
toriaan ulottuvia taustoituksia lukuun ot-
tamatta, lähinnä autonomian ajoista viime 
vuosisadan loppuun ulottuvaa ajanjaksoa. 
Kirjan kypsytysaika näyttää olleen pitkä. 
Toimittajat päivittävät sen ensi idut puo-
lentoista vuosikymmenen taakse.

Kirjan 19 artikkelin tarkasteluote on 
kaksijakoinen. Osa edustaa perinteistä 
konkreettista talous- ja sosiaalihistori-

aa. Antti Häkkinen ja Andrew G. Newby 
käsittelevät mielenkiintoisesti ja vallin-
nutta kuvaa täydentäen 1860-luvun näl-
käkriisiä, sen syitä ja hätäavun erilaisia 
toteuttamistapoja. Pirjo Markkola ja 
Ann-Catrin Östman kirjoittavat nais-
ten työmarkkina-asemasta sukupuol-
ten välisen tasa-arvon näkökulmasta. 
Marjatta Rahikainen puolestaan kuvaa 
lasten käyttöä teollisuuden ja maaseu-
tuelinkeinojen työvoimana sekä heidän 
aikanaan vähäisiä mahdollisuuksiaan 
koulunkäyntiin. Suomen ja Ruotsin 
välistä, enimmiltään Suomesta Ruot-
siin päin suuntautunutta muuttoliiket-
tä autonomian ajalta sodanjälkeisten 
suurten ikäluokkien massamuuttoon 
saakka analysoi Hanna Snellman. Lau-
ra Ekholm ja Riitta Hjerppe puolestaan 
käsittelevät Suomeen suuntautuneiden 
suorien investointien ja täällä toiminei-
den ulkomaisten yritysten vaihtelevaa 
merkitystä autonomian ajalta aina nyky-
päiviin saakka. Niklas Jensen–Eriksenin 
aiheena ovat – suurelta osin pimennossa 
pysyneet – suomalainen vaalirahoitus ja 
korruptio. Hänen johtopäätöksensä on, 
ettei korruptio ole ollut Suomessa niin 
vähäistä kuin on annettu ymmärtää, jos-
kin pahimmilta sen aiheuttamilta vääris-
tymiltä onkin täällä vältytty.

Muut kirjoitukset soveltavat Suomen 
talouden kehitystekijöiden erittelyyn 
eri tavoin lähinnä instituutioteoreettista 
näkökulmaa. Kukin tällaisista artikke-
leista tukeutuu käsitteistöltään yhteen 
tai useampaan, enimmiltään anglosak-
siseen taloushistorian auktoriteettiin. 
Näiden nimilista on pitkä. Ajallisesti se 
ulottuu Walt Rostowista Daron Acemog-
luun ja James Robinsoniin – eikä moni 
heidän väliinsäkään sijoittuvista alan 
suurista nimistä jää mainintaa vaille.

HYVÄT INSTITUUTIOTA AUTTOIVAT 
SUOMEA OTTAMA AN MUITA KIINNI
Institutionaalisille tarkasteluille on yh-
teistä Suomen tulkinta onnistuneeksi 

kiinniottajaksi. Se on kohonnut talou-
dellisesta, sosiaalisesta ja sivistyksel-
lisestä periferiasta elintasonsa sekä 
sosiaalisen ja sivistyksellisen kehit-
tyneisyytensä puolesta kansakuntien 
kärkijoukkoon. Kirjoitusten paino-
tukset vaihtelevat sen suhteen, mitkä 
ovat olleet tämän kirin ajurit. Ruotsin 
vallan jättämän perinnön korostaminen 
on artikkeleille yhteistä. Pauli Kettunen 
painottaa tämän ohella hallinnollisten 
ja poliittisten eliittien kykyä oppia en-
nakkoon korkeamman kehitystason 
saavuttaneiden yhteiskuntien tekemis-
tä virheistä. Hän puhuu perifeerisestä 
avantgardismista. Risto Alapuro nostaa 
esiin näiden eliittien omistautumisen 
kansakunnan taloudelliselle ja sosiaa-
liselle kehittämiselle esimerkiksi Bal-
tiassa etusijan saaneen oman voiton 
pyynnin sijaan. 

Aappo Kähönen keskittyy autonomi-
an ajan loppua ja sotien välistä aikaa 
käsittelevässä artikkelissaan korkeim-
man poliittisen johdon kriisin hetkillä 
osoittamaan maltillisuuteen ja kykyyn 
löytää kriisin aukaisevia kompromisse-
ja. Matti Hannukainen puolestaan ku-
vaa työmarkkinajärjestöjen asteittaista 
kypsymistä keskinäisiin kompromissei-
hin ja yhteistyöhön, jonka saavutuksina 
hän pitää työeläkejärjestelmää samoin 
kuin merkittävältä osin muutakin so-
siaaliturvaa.

Sakari Heikkinen analysoi valtiollis-
ten instituutioiden roolia Suomen 150 
vuotta kestäneessä kiinniotossa. Hän 
tulkitsee tämän autonomian ajan osalta, 
Max Engmanin termein, ”pitkiksi jää-
hyväisiksi” meille hallinnollisen perin-
nön jättäneestä Ruotsista. Itsenäisyyden 
ajalla Ruotsi, vähemmässä määrin myös 
muut Pohjoismaat, ovat edelleen tarjon-
neet esikuvan taloudellisen ohjauksen ja 
hyvinvointivaltion kehittämisessä. 

Juhani Koposen ja Sakari Saaritsan 
johdantoluvun ohella Heikkinen nostaa 
näkyvimmin esiin Daron Acemoglun ja 
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James Robinsonin luonnehdinnan val-
tiollisten ja kansalaisyhteiskunnan insti-
tuutioiden välisestä hyvästä kehästä. Sii-
nä taloudellinen ja sosiaalinen menestys 
lujittaa näitä instituutioita entisestään. 
Heikkinen näyttää erityisesti korostavan 
Acemoglun ja Robinsonin analyysiin si-
sältyvää erilaisten ulkoisten taloudellis-
ten ja poliittisten shokkien hajottavaa 
tai lujittavaa, mahdollisesti pitkäaikais-
takin vaikutusta näihin instituutioihin. 

Suomalaiset taloushistorioitsijat ovat 
perinteisesti korostaneet raaka-ainere-
surssien, lähinnä metsävarojen, niiden 
jatkojalostuksen sekä enimmiltään 
suotuisan hintakehityksen merkitystä 
Suomen teollistumisessa, vaurastumi-
sessa ja tämän alueellisessa leviämisessä 
kaupunkien ohella myös maaseudulle. 
Tämä esimerkiksi Eino Jutikkalan esille 
nostama ja myös ulkomaisten tutkijoi-
den kuten Dieter Senghaasin käsitte-
lemä tulkinta näyttää nyt aiheuttaneen 
suomalaisten tutkijoiden keskuudessa 
pientä erimielisyyttä. Kun Markku Kuis-
ma pitää kirjoituksessaan etualalla tätä 
perinteistä tulkintaa, perustelee Matti 
Peltonen mielestäni hyvin, että metsää 
omistaville talollisille – muusta maaseu-
tuväestöstä puhumattakaan – metsästä 
saatujen tulojen merkitys oli ainakin 
1900-luvun alkuun saakka vähäinen. 

KOULUTUSTASON KIINNIOTTO TAPAH-
TUI HÄMMÄSTYTTÄVÄN MYÖHÄÄN
Ekonomistin kannalta kiinnostavia ovat 
Sakari Saaritsan ja Arto Kokkisen artik-
kelit, jotka pohjautuvat väljästi ottaen 
kasvutilinpidon näkökulmaan. Saaritsa 
nojaa artikkelissaan YK:n inhimillisen 
kehityksen indeksin osakomponenttien 
ajallisen kehityksen maakohtaiseen 
vertailuun. Hän osoittaa, että taloudel-
linen kiinniotto alkoi Suomen osalta jo 
1800-luvun lopulla, jatkui sotien välisellä 
ajalla, vauhdittui toisen maailmansodan 
jälkeen ja kesti aina uuden vuosituhan-
nen ensi vuosikymmenelle. 

Väestön sosiaalisessa ja koulutuksel-
lisessa tasossa Suomen kiinniotto viipyi 
sen sijaan myöhään. Esimerkiksi kansa-
koulun tulo koko ikäluokan ulottuville 
toteutui täysimääräisesti vasta toisen 
maailmansodan jälkeen – kansainväli-
sesti vertaillen hämmästyttävän myö-

hään. Väestön terveydentilan ja koulu-
tusta kuvaavien indikaattoreiden osalta 
kiinniotto vauhdittui vasta toisen maa-
ilmansodan jälkeen – ja viipyi osin aina 
1970- ja 1980-luvuille saakka. 

Varsinainen kasvutilinpito on Arto 
Kokkisen artikkelin lähtökohtia. Myös 
hänen analyysistaan nousee esiin koulu-
tuksen, eli inhimillisen pääoman, myö-
hään tapahtunut nousu tuottavuuden 
kasvutekijäksi. Kokkisen laskelmien 
mukaan se ajoittui suurelta osin vasta 
vuosituhannen vaihteen tienoille.

Kokkinen mittaa inhimillisen pää-
oman tuottavuusvaikutusta perintei-
sesti käytetyn väestön koulutusvuosien 
painotetun summan sijasta enimmiltään 
nuorena hankittujen koulutuspanos-
tusten työvuosien aikaisen hyödyntä-
misjaksoin, jotka ajoittuvat myöhem-
pään koko työuran mittaan. Tällainen 
koulutuksen tuottavuusvaikutuksen 
myöhentäminen on mielenkiintoinen 
ja perusteltu ratkaisu. Se herättää Suo-
men tapauksessa kuitenkin kysymyksen, 
miksi tuottavuuden kasvu silti lakkasi 
meillä kuluneella vuosikymmenellä 
tyystin. Silloin näet kaikkien työssä ole-
vien kohorttien koulutustaso oli ehtinyt 
jo varsin korkeaksi ja alkoi vuosikym-
menen lopulla osoittaa jo alenemisen 
oireita. Kokkisen työhypoteesin mukaan 
tuottavuuskasvun olisi silloin pitänyt 
olla päinvastoin vahvimmillaan. 

Viime vuosikymmenellä tapahtunut 
tuottavuuden kasvun pysähtyminen jää 
arvoitukseksi myös siitä näkökulmas-
ta, että Kokkisen käyttämä vuosikerta 
(vintage)-malli kohdentanee myös ai-
neellisten investointiasteen viime vuo-
sikymmenellä tapahtuneen alenemisen 
negatiivisesta tuottavuusvaikutuksesta 
samalle ajanjaksolle vain osan. Toinen 
osa jää sen sijaan kalvamaan tulevien 
vuosien tuottavuutta. 

MONI TÄRKEÄ ASIA ON JÄÄNYT KÄSIT-
TELEMÄTTÄ
Kaikkia talous- ja sosiaalihistoriamme 
olennaisia kysymyksiä ei ymmärrettä-
västi voida puolen tuhannen sivunkaan 
kirjassa käsitellä. Kaipaamaan jää Lau-
ra Ekholmin ja Riitta Hjerppen käsit-
telemien ulkomaisten yritysten ohella 
esimerkiksi laajempaa kotimaisten 

suuryritysten kasvun ja niiden kan-
sainvälistymisen merkityksen analyysia, 
samoin tuotantorakenteen muutoksen, 
etenkin palvelualojen kasvun, erittelyä. 
Tällä näkökulmalla voisi olla merkitystä 
myös tuottavuuden kasvun hidastumi-
sen selittämisen kannalta. Niinikään 
voi kysyä, miksi kirja pitkälti sivuuttaa 
tuloerojen ja sosiaalisen eriarvoisuuden 
kehityksen. Suomen historiahan on ollut 
myös näiden muuttujien osalta mielen-
kiintoista aaltoliikettä. 

Makroekonomistin silmin harmitta-
van aukon kirjaan jättää taloudellisen 
epävakauden, suhdanteiden ja makro-
talouspolitiikan, esimerkiksi raha- ja 
valuuttakurssipolitiikan, käsittelyn 
puuttuminen liki kokonaan. Kustannus-
kilpailukyvyn eli funktionaalisen tulon-
jaon, vaihtotaseen ja enenevässä määrin 
myös ulkomaisten pääomaliikkeiden 
muutokset ovat aiheuttaneet Suomen 
talouden kehitykseen niin suurta epä-
vakautta, että pois ei voi sulkea tämän 
pitkäaikaista jälkeä myös talouden kas-
vukuvassa. 

Kirja on nykyiselläänkin tuhti pak-
kaus. Ei voi olla tuntematta myötä-
tuntoa sitä opiskelijaa kohtaan, joka 
mahdollisesti joutuu sen tenttimään. 
Lopuksi onkin syytä kysyä, eikö olisi jo 
aika monografialle, jossa joku, tai pieni 
joukko, taloushistorioitsijoita esittäisi 
kiinniottaja-Suomesta oman, koherentin 
kokonaistulkintansa. Alan tutkijayhteisö 
on yliopistovirkojen vähäisyydestä huo-
limatta niin laaja ja kyvykäs, että tällai-
sen hankkeen onnistumista ei tarvitsisi 
epäillä.
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Työllisyysasteen nostami-
nen on suomalaisen ta-
louspolitiikan keskeinen 
tavoite. Ei ole kuitenkaan 
selvää, parantavatko työl-

lisyystoimiksi suunnitellut uudistukset 
lainkaan työllisyyttä, tai missä määrin 
toimenpiteiden hyödyt kattavat niiden 
kustannukset. Jotta työvoimapolitiikkaa 
voidaan kehittää systemaattisesti kohti 
sille asetettuja tavoitteita, on ensisijai-
sen tärkeää todentaa uskottavalla tavalla 
erilaisten työllisyystoimenpiteiden vai-
kuttavuus ja kustannustehokkuus.

Työllisyysvaikutusten arviointiin ide-
aaliasetelma on kokeilu, teknisemmin 
sanottuna kenttäkoe. Kenttäkokeessa 
on oltava 

1. selkeästi määritelty ja toteutettu 
käsittely eli toteuttamiskelpoinen poli-
tiikkamuutos,

2. tavoite, jolle on selkeät mittarit sekä 
3. käsittely- ja verrokkiryhmät: toinen 

ryhmä kohtaa politiikkamuutoksen ja 
toinen ryhmä pysyy vanhan politiikan 
piirissä. Näiden ryhmien tulisi olla ver-
tailukelpoisia. 

Paras työkalu vertailukelpoisuuden to-
teuttamiseen on satunnaistaminen eli 

Työllisyyden nostaminen vaatii 
systemaattista tiedon kartuttamista 

työllisyystoimien vaikutuksista 
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Työllisyyskokeilujen järjestäminen on paras tapa saada luotettavaa tietoa työvoimapoliittisten toimenpiteiden 
vaikuttavuudesta, mutta kokeilujen onnistuminen vaatii vaikuttavuuden arvioinnin ottamista huomioon jo 

suunnitteluvaiheessa. Suomessa on onnistuttu järjestämään joitakin työllisyyskokeiluja, joiden vaikutuksia on pystytty 
luotettavasti arvioimaan, mutta esimerkiksi kuntakokeilujen kohdalla tämä ei ole ollut mahdollista. Vaikuttavuuden 

arviointi vaatii tutkimusasetelman, jonka avulla työllisyyskokeiluihin osallistuvia voidaan verrata oikeaan vertailuryhmään. 
Systemaattinen, hyvillä tutkimusasetelmilla tehty tutkimus työllisyystoimien vaikuttavuudesta voisi auttaa työllistämään 

monet työttömyyden kanssa painivat ihmiset.

käsittely- ja verrokkiryhmien valitsemi-
nen arpomalla. Satunnaistamisen lisäksi 
myös luonnolliset koeasetelmat eli kva-
sikokeet voivat tarjota hyvän asetelman: 
kvasikokeissa hyödynnetään sitä, että 
joku ryhmä jää ilman toimenpidettä. 
Esimerkki kvasikokeellisesta tutkimuk-
sesta on sääntömuutosten vaiheistami-
sen mahdollistama ajallinen vertailu eli 
muutoksen kohteena olleiden vertaile-
minen niihin, jotka eivät ole vielä olleet 
muutoksen kohteena. Olennaisinta on, 
että joku joukko jää vanhan politiikan 
piiriin vertailuryhmäksi. Muuten mm. 
suhdanteen aiheuttamat muutokset 
voidaan tulkita väärin uudistuksen vai-
kutuksiksi.

Työllisyystoimien vaikutuksia 
tulee arvioida vertailemalla 

niiden kohteina olevaa 
ryhmää ja ilman niitä jäänyttä 

vertailuryhmää.

 
Hyvä esimerkki arvioitavuuden näkö-
kulmasta huonosta uudistuksesta oli 
aktiivimalli (Kyyrä ym. 2019). Aktiivi-
mallin piiriin siirtyivät kerralla kaikki 
työttömät, minkä vuoksi jäljelle ei jäänyt 
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vertailuryhmää, jonka avulla työllisyys-
vaikutuksia olisi voitu arvioida. 

Päinvastaisen eli hyvin arvioitavan 
esimerkin tarjoaa perustulokoe, jossa 
kaikki hyvän kokeen peruselementit 
olivat kohdillaan - paitsi toteuttamiskel-
poisuus, sillä kokeiltu malli olisi erittäin 
kallis koko väestöön laajennettuna. Pe-
rustulokokeessa havaittiin luotettavasti, 
että merkittävä rahallisten kannustimien 
parannus perustuloryhmässä ei tuotta-
nut ensimmäisenä vuonna tilastollises-
ti havaittavaa muutosta kohderyhmän 
työllisyydessä (Hämäläinen ym. 2019). 
Etukäteen tehtyjen kannustinlaskelmien 
perusteella perustulokokeen olisi kuiten-
kin pitänyt parantaa työllisyyttä. 

Keskustelemme kirjoituksessamme 
työllisyyspolitiikan kokeiluista ja nii-
den arvioinneista Suomessa. Sidomme 
tarkastelumme laajemmin suomalaisen 
vaikuttavuusarvioinnin tilaan käymällä 
läpi työ- ja elinkeinoministeriön (TEM), 
opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) 
sekä valtioneuvoston selvitys- ja tutki-
mustoiminnan (VN TEAS) arviointira-
portteja erilaisista politiikkatoimista. 
Pyrimme näin havainnollistamaan, että 
vaikuttavuusarviointeihin liittyvät va-
kavat puutteet eivät koske vain työlli-
syyspolitiikan arviointeja vaan myös 
laajemmin arviointitoimintaa hallinnon 
eri sektoreilla.

VAIKUTTAVUUS JA TUTKIMUSNÄYTÖN 
VAHVUUS
Työvoimapoliittisten ja muidenkin 
toimenpiteiden vaikuttavuuden arvi-
oiminen edellyttää tietoa syy-seuraus-
suhteista. Vaikuttavuuden määritelmä 
on tästä näkökulmasta yksiselitteinen, 
ja siitä on olemassa laaja tieteellinen 
konsensus. Syy-seuraussuhteen todenta-
misen ja mahdollisen vaikutuksen suu-
ruuden mittaamisen lisäksi on oleellista 
arvioida, ovatko tutkimuksessa havaitut 
vaikutukset yleistettävissä tutkimuksen 
kohdejoukosta (esimerkiksi haastatte-

luun vapaaehtoisesti osallistunet pitkä-
aikaistyöttömät) laajempaan joukkoon 
henkilöitä (esimerkiksi kaikki pitkäai-
kaistyöttömät).

Käytännössä työvoimapoliittisten 
toimenpiteiden syy-seuraussuhteiden 
määrittämiseen käytetään tilastollisia 
menetelmiä ja kokeellista tai ei-kokeel-
lista tutkimusaineistoa. Vaikuttavuusar-
vioinnissa syntyvän tiedon uskottavuus 
riippuu pitkälti siitä, kuinka vahvan tut-
kimusasetelman ympärille itse arviointi 
rakentuu. Tutkimuskirjallisuus on pyr-
kinyt kuvaamaan syy-seuraussuhteita 
koskevan tiedon uskottavuutta kootus-
ti erilaisia tiedonhierarkioita käyttä-
en. Näin tutkimustiedon käyttäjillä on 
mahdollisuus puntaroida käytettävissä 
olevan tiedon uskottavuutta jäsennetyl-
lä tavalla.

Esitämme seuraavaksi yhden tavan 
luokitella erityyppisiä tutkimusasetel-
mia niiden tuottaman tutkimusnäytön 
vahvuuden mukaan. Luokitus pohjau-
tuu pitkälti aikaisempaan tutkimuskir-
jallisuuteen tieteellisistä menetelmistä 
(Maryland Scientific Method Scale; ks. 
Farrington et al. 2002). Emme väitä, 
että tämä olisi ainoa ja oikea tapa koota 
tutkimusnäyttöä tutkimuksessa synty-
vän tiedon vahvuuden mukaan. Alla esi-
tettävän hierarkian tarkoitus on toimia 
keskustelumme tukena, kun arvioimme, 
kuinka luotettavia tutkimustuloksia 
työvoimapoliittisten toimenpiteiden 
vaikuttavuudesta Suomesta löytyy pää-
töksenteon pohjaksi ja kuinka hyvällä 
tasolla Suomessa tehtävä vaikuttavuus-
arviointi yleisesti on.

Taulukossa 1 esiteltävä luokittelu 
tutkimusnäytön vahvuudesta voidaan 
tiivistää muutamaan keskeiseen perus-
periaatteeseen vertailuryhmän olemas-
saolosta. Syy-seuraussuhteita tutkivan 
tutkimusnäytön vahvuuden määrittää 
pitkälti se, muodostuuko toimenpitei-
den kohteena olevalle joukolle uskot-
tava vertailuryhmä. Satunnaistetussa 

kenttäkokeessa (taso 3) tämä muodostuu 
satunnaistamisen avulla ja kvasikokeel-
lisessa tutkimuksessa politiikkamuutok-
sen seurauksena (taso 2). Kontrollitut-
kimukset taas pyrkivät rakentamaan 
verrokkiryhmän aineistosta (taso 1).  
Haastatteluissa ja kyselytutkimuksissa 
ei yleensä ole vertailuryhmää, jolloin ei 
myöskään tehdä syy-seurausväittämiä 
(taso 0). On kuitenkin mahdollista, että 
laadulliset menetelmät yhdistetään koe-
asetelmiin, jolloin myös näille lähesty-
mistavoille löytyy vertailuryhmä.

VAIKUTUSARVIOINNIN TILA SUOMESSA 
Suomalaisten ministeriöiden vaikutta-
vuusarvioinnin tasoa voidaan arvioida 
yleisellä tasolla tarkastelemalla erilai-
sista kokeiluista ja uudistuksista tehtyjä 
arviointiraportteja. Tällä tavalla saadaan 
kuva, kuinka luotettavasti Suomessa ar-
vioidaan politiikkatoimien vaikutuksia 
tällä hetkellä ja miten käytetyt mene-
telmät sijoittuvat esimerkiksi edellä 
kuvailtuun tiedonhierarkiaan. 

Tarkastelimme suomalaisen vaikutus-
arvioinnin nykyistä tilaa käymällä läpi 
saatavilla olevia TEMin, OKM:n ja VN 
TEASin tuottamia arviointiraportteja 
erilaisista uudistuksista ja politiikkatoi-
mista. TEMin ja OKM:n raportteja käy-
tiin läpi vuodesta 2005, VN TEAS- ra-
portteja vuodesta 2016. Luokittelimme 
raportteja niissä käytettyjen aineistojen 
ja menetelmien mukaan ja tarkastelim-
me, eroaako niissä käytetty vaikuttavuu-
den määritelmä edellä kuvaamastamme 
tieteellisestä määritelmästä eli syy–seu-
raussuhteesta. Taulukko 2 kuvaa lyhy-
esti läpikäytyjen raporttien jakaumaa.

Arvioinneista laadukkaimpia ovat 
valtioneuvoston selvitys- ja kehitystoi-
minnan julkaisut, joten VN TEAS -toi-
minnan voidaan nähdä parantaneen vai-
kuttavuuden arvioinnin tasoa Suomessa. 
Parhaimpaan mahdolliseen tilanteeseen 
on kuitenkin vielä matkaa, sillä vaikut-
tavuustutkimuksen ihanteellisinta ase-

TYÖVOIMAPOLIITTISTEN TOIMENPITEIDEN ARVIOINTI EDELLYTTÄÄ SYY–
SEURAUSSUHTEIDEN TODENTAMISTA JA VAIKUTUSTEN YLEISTETTÄVYYTTÄ.
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telmaa, satunnaiskoetta, ei ole käytetty 
yhdessäkään tarkastelluista raporteista. 
Tiedon hierarkiassa tasolle 2 kuuluvia 
kvasikokeita on käytetty, mutta ainoas-
taan kahdessa otoksessamme olevassa 
julkaisussa, joista molemmat ovat VN 
TEAS -raportteja.

Tilastollista samankaltaistamista on 
käytetty yhdessä TEMin sekä neljässä 
VN TEASin julkaisussa. Erilaisia regres-
siomalleja taas hyödynnetään yhdessä 
OKM:n, kolmessa TEMin ja viidessä VN 
TEASin julkaisussa. Loput raporteista – 
siis suurin osa – kuuluvat tasolle 0, eli niis-
sä on tehty ainoastaan kyselytutkimusta, 
kuvailevaa tilastoanalyysiä tai laadullista 
tutkimusta ilman verrokkiryhmää.

Kyselyt ovat hyvin suosittuja, 
mutta ilman verrokkiryhmää ne 

eivät kerro vaikuttavuudesta.

Suomessa on laajat ja hyvät rekiste-
riaineistot, mutta läpikäydyissä arvi-
ointiraporteissa rekisteriaineistoja on 
hyödynnetty ainoastaan 18 julkaisussa 
eli vain 36 prosentissa tarkastelluista 
raporteista. Erityisen merkillepantavaa 
on, että OKM:n arvioinneista yhdessä-
kään ei ollut käytetty rekisteriaineistoja. 
VN TEASin ja TEMin kohdalla rekiste-
riaineistojen käyttö on kuitenkin ylei-
sempää: niiden raporteista 56 prosenttia 
hyödyntää rekisteriaineistoja. 

Kyselyiden käyttö aineiston hankin-
nassa on hyvin suosittua erityisesti 
OKM:n ja TEMin vaikuttavuuden arvi-
oinneissa, minkä lisäksi useat raportit 
pohjautuvat laadulliseen aineistoon 
kuten haastatteluihin. Kyselyt yhdistet-
tyinä hyvään tutkimusasetelmaan voi-
vat toki olla hyvä tapa vaikuttavuuden 
arviointiin, mutta pelkkä kysely ilman 
verrokkiryhmää ei ole riittävä.

On huolestuttavaa, että raportit käsit-
tävät vaikuttavuuden sanana paikoittain 
hyvin eri tavoin kuin se yleisesti ymmär-
retään empiirisessä yhteiskunnallisessa 
tutkimuksessa: toimenpiteen vaikutta-
vuudella ei välttämättä tarkoitetakaan 
kausaalivaikutusta johonkin toivottuun 
muuttujaan. Sen sijaan saatetaan puhua 
tavoitevapaasta arvioinnista, välillisistä 

vaikutuksista tai vuorovaikutteisuudes-
ta. Selkeä vaikuttavuussuhde, jota tutki-
taan määrällisesti, on määritelty vain 45 
prosentissa raporteista. 

SUOMALAISET TYÖLLISYYSKOKEILUT
Suomessa on aiemmin tehty joitakin 
työllisyyskokeiluja, joita on kyetty ar-
vioimaan asiallisesti. Böckerman ja 
Kanninen (2013) tiivistävät matala-
palkka-aloihin Suomessa kohdistettu-
jen kokeilujen vaikutuksia uskottavasti 
arvioivan kirjallisuuden. 

Eräässä kokeilussa sovittiin työ-
markkinaosapuolten kesken 1990-lu-
vun puolivälissä vähimmäispalkkoihin 
poikkeuksia (Sa ari 1996). Vuosina 
1993–1995 oli mahdollista maksaa työeh-
tosopimuksessa sovittua taulukkopalk-
kaa alhaisempaa palkkaa alle 25-vuo-
tiaille nuorille. Tämän kokeilun avulla 
Böckerman ja Uusitalo (2010) arvi-
oivat uudistuksen vaikutukset työllisyy-

teen, keskittyen kaupan alaan. Kaupan 
alaa koskevan sopimuksen perusteella 
alle 25-vuotiaille oli mahdollista maksaa 
60–80 prosenttia työehtosopimuksessa 
määrätystä alimmasta taulukkopalkas-
ta. Kokeilussa todelliset palkat aleni-
vat käsittelyryhmässä noin prosentin. 
Tulosten valossa kokeilulla ei ollut 
tilastollisesti merkitseviä vaikutuksia 
työllisyyteen, mikä on sopusoinnussa 
kokeilun pienen keskimääräisen palk-
kavaikutuksen kanssa.

Vuonna 2006 Suomessa aloitettiin 
matalapalkkatukikokeilu. Yli 54-vuoti-
aat täysiaikaista työtä 900–2000 euron 
palkalla tekevät työntekijät kelpuutet-
tiin viisi vuotta kestäneeseen kokeiluun. 
Tuki suunnattiin työnantajille ja riippui 
palkan tasosta, ollen suurimmillaan 16 
prosenttia bruttopalkasta ja 13 prosent-
tia työn reformia edeltäneistä kokonais-
kustannuksista. Työntekijää kohden 
tuki oli suurimmillaan 220 euroa/kk. 

Tutkimusnäytön 
vahvuus

Tutkimusasetelma

Taso 0 Ei riittävää 
tutkimusnäyttöä

Asiantuntijoiden näkemykset, haastattelut ja kyselytutkimukset 
toimenpiteen kohteena olevalle ryhmälle

 • Ei vertailuryhmää
 • Tutkimuksessa ei tehdä väittämiä syy–seuraussuhteista

Taso 1 Vähäinen Kohorttiaineistoja käyttävät kontrollitutkimukset
 • Vertailuryhmä rakennetaan aineistosta
 • Regressiot
 • Samankaltaistaminen1 (sis. synteettinen vertailuryhmä)

Taso 2 Kohtalainen Luonnolliset koeasetelmat (kvasikokeellinen 
tutkimusmenetelmä)

 • Vertailuryhmä on olemassa, sillä toimenpide on 
vaiheistettu (DID, erot–eroissa-menetelmä2)

 • Tutkimuskohteeseen liittyy rajapinta, jota kohde ei voi 
manipuloida (RD, ns. epäjatkuvuusmenetelmä3)

 • Tapahtuu ennakoimaton politiikkamuutos osalle 
tutkimusjoukkoa (IV, instrumenttimuuttujamenetelmä)

Taso 3 Vahva 
tutkimusnäyttö

Satunnaistetut kenttäkokeet/ kontrolloidut kokeet
Vertailuryhmä muodostuu, kun toimenpiteen kohdejoukko 
jaetaan satunnaisesti koeryhmään ja verrokkiryhmään
Vaatii tarkkaa suunnittelua (kokeilulain säädännössä)
Vastaa rajattuihin ja tarkkaan määriteltyihin kysymyksiin

Taulukko 1. Tutkimusasetelma ja toimenpiteiden vaikuttavuudesta saatavan tut-
kimusnäytön vahvuus.

Taso tiedon hierarkiassa Määrä
Taso 0: Kyselyt ja laadulliset tutkimukset 36
Taso 1: Regressiot, matching 11
Taso 2: Kvasikokeet (DID, RD, IV) 2
Taso 3: Satunnaiskokeet 0

Taulukko 2. Raporttien jakautuminen tasoille.
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Kokeilu tarjosi hyvän tutkimusasetel-
man. Huttunen ym. (2013) tutkivat 
sen vaikutuksia palkkoihin, työtuntei-
hin ja työllisyyteen. He havaitsivat, että 
matalapalkkatuki ei lisännyt työllisyyttä 
tuen kohderyhmässä. Lisäksi osa osa-
aikaisista työntekijöistä siirtyi täysiai-
kaisiksi. Kuukausipalkat nousivat, mutta 
tuntipalkat laskivat.

Kuntakokeilujen 
vaikuttavuutta ei ole arvioitu 
tai niillä ei ole todettu olleen 

työllisyysvaikutuksia.

Korkeamäki ja Uusitalo (2008) sekä 
Korkeamäki (2011) ovat analysoineet 
Lapin ja Kainuun yritysten alueellisen 
sosiaaliturvamaksuvapautuksen vaiku-
tusta työllisyyteen, palkkasummaan ja 
voittoihin sekä tarkastelleet näissä yri-
tyksissä työskennelleiden tuntipalkkoja. 
Alueellinen kokeilu toteutettiin vuosina 
2003–2005. Sitä jatkettiin vielä vuoteen 
2009 ja uudestaan 2012 asti. Sosiaalitur-
vamaksuja pudotettiin siten, että vai-
kutus oli noin 3–6 prosenttia yritysten 
palkkasummasta. Kokeilu kokonaisuu-
dessaan ei vaikuttanut palkkoihin eikä 
työllisyyteen.

Suomessa on järjestetty myös kak-
si työnhakuavustukseen liittyvää 
satunnaiskoetta, 1996 alkanut Työ-
hön-ohjelma sekä 1999 alkaneet työn-
hakuavustusohjelmat. Näillä ei ollut 
työllisyysvaikutuksia (Hämäläinen 
ym. 2008). Hämäläinen ym. (2008) 
vertailivat satunnaiskokeella saatuja tu-
loksia kaltaistamismenetelmillä saatui-
hin näistä kokeiluista, ja havaitsivat, että 
kaltaistamisessa syntyy harhaa. Näin käy 
etenkin Työhön-ohjelman kohdalla, jos-
sa käsittely- ja kontrolliryhmät arvottiin 
vapaaehtoisten osallistujien joukosta.

KUNTAKOKEILUT
Vuosina 2012–2015 ja 2017–2018 järjes-
tetyt työllisyyden kuntakokeilut ovat 
esimerkkejä tuoreista kokeiluista, joista 
olisi voinut saada tärkeää tietoa julkis-
ten työvoimapalvelujen alueellistamisen 
vaikutuksista, mutta tutkimusasetelma 
jäi puuttumaan eikä arviointia ollut 

suunniteltu ennen kokeilujen aloitta-
mista. Kuntakokeilut olivat laajoja ja 
kalliita järjestää: ensimmäiseen kokei-
luun osallistui 61 kuntaa ja myönnetyt 
määrärahat olivat kymmeniä miljoonia 
euroja. Toiseen kokeiluun osallistui 23 
kuntaa ja panostukset olivat merkittä-
viä: esimerkiksi Pirkanmaan kokeilun 
tapauksessa on puhuttu 5–10 miljoonan 
euron kustannuksesta. 

Ensimmäisessä kuntakokeilussa toi-
mijoiden rooli ei muuttunut, mutta kun-
nat tarjosivat TE-toimistojen rinnalla 
palveluita. Kuntien palveluihin kuului 
muun muassa yritysyhteistyö, opinnol-
listaminen, sosiaali- ja terveyspalvelut, 
kuntoutuspalvelut sekä ohjaus (Arnkil 
ym. 2015). Vuosien 2012–2015 kuntako-
keilua on käsitelty ainoastaan Arnkilin 
ym. (2015) seurantatutkimuksessa, mut-
ta kyseisessä raportissa ei pyritty analy-
soimaan kokeilun vaikuttavuutta, vaan 

kokeilua tutkittiin kuvailevien tilastojen 
sekä laadullisen tutkimuksen avulla. 

Vuosina 2017–2018 järjestetty jälkim-
mäinen kokeilu oli nimeltään työvoima- 
ja yrityspalveluiden alueellinen kokei-
lu. Siinä julkisten työvoimapalveluiden 
järjestämisvastuuta siirrettiin osittain 
kunnille, jolloin osa TE-toimistojen 
asiakkaista siirtyi kuntien asiakkaaksi. 
Kokeiluun osallistui 23 kuntaa, jotka 
kuuluivat viiteen kokeilualueeseen. 
Kokeilun virallinen raportti (Annala 
ym. 2019) ei pyrkinyt arvioimaan ko-
keilun vaikutuksia, mutta kokeiluun 
liittyen on tehty kaksi alueellista arvi-
ointia Pirkanmaalla ja Varsinais-Suo-
messa. Pirkanmaan työllisyyskokeilun 
raportissa (Arnkil ym. 2019) vertailtiin 
Pirkanmaan kokeiluun osallistuneita 
kuntia kaltaistamalla saatuihin verrok-
kikuntiin, ja siinä ei löydetty kokeilulle 
tilastollisesti merkitsevää vaikutusta 

KANSAINVÄLISESTÄ KIRJALLISUUDESTA

Työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuutta on arvioitu kansainvälisesti 
pal jon, mutta erityisesti satunnaiskokeiden käyttö on lisääntynyt 2000-luvulla. 
Esimerkiksi Cardin et al. (2018) meta-analyysissä mukana olleista arvioinneista 
satunnaiskokeita oli vuoden 2014 jälkeen enemmän kuin ei-satunnaisia asetelmia. 

Aktiivisen työvoimapolitiikan toimenpiteistä saatu näyttö ei tue sitä, että niillä oli-
si erityisen suuria vaikutuksia, mutta vaikutusten suuruus riippuu kohteena olevasta 
ryhmästä ja mitattavasta muuttujasta Crepon ym. (2016) tulivat meta-analyysissään 
siihen tulokseen, että aktiivisella työvoimapolitiikalla ei ole erityisen suuria työllisyys-
vaikutuksia. Heidän mukaansa suurin osa arvioinneista ei ota kustannusvaikuttavuutta 
mitenkään huomioon, jolloin mahdollisten työllisyysvaikutuksien kustannukset saattavat 
olla korkeammat kuin kasvaneesta työllisyydestä saatu hyöty. Card et al. (2018) 
toteavat myös meta-analyysissään, että toimenpiteiden keskimääräiset työllisyysvai-
kutukset ovat lyhyellä aikavälillä lähellä nollaa, mutta että pidemmällä aikavälillä vai-
kutukset näyttävät positiivisilta, ja koulutukseen liittyvät toimenpiteet ovat kaikkein 
tehokkaimpia.

Yksittäisten työllisyystoimenpiteiden lisäksi monessa maassa on alueellistettu työ-
voimapalvelujen järjestämisvastuuta samaan tapaan kuin Suomen kuntakokeiluissa. 
Alueellistamisesta saatu tutkimusnäyttö ei ole vahvaa, mutta Mergelen et al. 
(2020) mukaan Saksassa se vähensi työllisyyttä. Ruotsista saatu evidenssi (Lundin 
ja Skedinger 2006) puoltaa sitä, että alueellistamisessa kunnat pyrkivät siirtämään 
kustannuksiaan valtion vastuulle. 

Työllisyyskokeilujen vaikutukset saattavat ulottua myös osallistujajoukon ulkopuo-
lelle. Crepon et al. (2013) tutkivat satunnaiskokeella työnhakuavun vaikutusta 
jakamalla kokeilualueet erilaisiin käsittelyintensiteetteihin ja havaitsivat, että työlli-
syystoimenpiteillä voi olla merkittäviä vaikutuksia kokeilun ulkopuolelle jääviin. Tällä 
tarkoitetaan sitä, että vaikka toimenpiteeseen osallistuneet hyötyisivät, tulee hyöty 
kokeiluun osallistumattomien kustannuksella. Tällöin työllisyys ei parane, vaan jotkut 
työnhakijat vain siirtyvät toisten edelle työnhaussa. Tällaisen vaikutuksen takia koe- ja 
kontrolliryhmien vertaaminen voi antaa väärän kuvan kokeilun vaikutuksesta, vaikka 
ryhmät olisikin valittu satunnaisesti.
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työttömyysasteeseen. Varsinais-Suo-
men kokeilun analyysissä (Ylikännö ym. 
2019) ei myöskään löydetty työllisyys-
vaikutuksia. 

YHTEENVETO
Työllisyyskokeilujen järjestäminen on 
erinomainen tapa saada tietoa työlli-
syyspolitiikan tueksi. Tämä kuitenkin 
edellyttää kokeilujen järjestämistä niin, 
että muodostuu uskottava tutkimusase-
telma, joka mahdollistaa toimenpitei-
den jälkikäteisarvioinnin. Sama pätee 
kaikkiin muihinkin yhteiskunnallisiin 
kokeiluihin ja uudistuksiin. Vertailuryh-
män olemassaolo on välttämätöntä, jos 
halutaan oppia, mikä vaikutus politiik-
katoimella on ollut haluttuun tulemaan.

Vaikuttavuuden arvioinnin tasoa on 
mahdollista parantaa Suomessa huo-
mattavasti, sillä havaintojemme mukaan 
ministeriöiden koordinoimien arvioin-
tien laatu ei ole vielä sillä tasolla millä 
se voisi olla. On tosin todettava, että VN 
TEAS -toiminta on parantanut julkisen 
sektorin tuottamaa vaikuttavuuden ar-
viointia. Suosittelemme, että Suomessa 
alettaisiin käymään entistä laajempaa 
keskustelua julkisen sektorin tilaami-
en arviointiraporttien laadusta ja siitä, 
kuinka uskottavaa ja käyttökelpoista tie-
toa nämä onnistuvat tuottamaan päätök-
senteon tarpeisiin. 

Vaikuttavuuden määritteleminen 
vaatii myös tarkkaavuutta ministeri-
öiden organisoimilta ohjausryhmiltä. 
Vaikuttavuuden arvioinnilla tarkoite-
taan vain ja ainoastaan kausaalivaiku-
tuksen tutkimista, eikä vaikuttavuudesta 
tulisi puhua muissa tapauksissa. Ilman 
tutkimusasetelmaa saadut havainnot 
eivät kerro vaikuttavuudesta, vaan ne 
ainoastaan kuvaavat muuttujien välisiä 
yhteyksiä.

Vaikka kaikista toimenpiteistä ei vält-
tämättä edes ole mahdollista tehdä mää-
rällistä vaikuttavuuden arviointia, niin 
työllisyyskokeilujen kohdalla sen pitäisi 
olla mahdollista. Kokeilukulttuurista ja 
pilottihankkeista puhutaan Suomessa 
paljon, mutta pelkkä kokeileminen ei 
kuitenkaan itsessään riitä, vaan tärkeänä 
osana kokeilemiseen kuuluu arviointi, 
jonka suunnittelu pitäisi aloittaa jo en-
nen kokeilua. •

Viitteet

1 Samankaltaistamisella tarkoitetaan 

verrokkiryhmän rakentamista tilastoaineistoista 

niin, että verrokkiryhmän taustamuuttujien 

arvot ovat mahdollisimman samankaltaisia 

käsittelyryhmän kanssa.

2 Erot eroissa -menetelmä (DID) perustuu 

käsittely- ja verrokkiryhmän kehityksen 

erotuksen muutoksen tarkasteluun: ilman 

kokeilua erotuksen oletettaisiin pysyvän 

vakiona, joten erotuksen muutos kertoo kokeilun 

vaikutuksen.

3 Regressioepäjatkuvuusmenetelmässä (RD) 

tulemia verrataan käsittelyyn valitsemisessa 

käytetyn rajan läheisyydessä, ja katsotaan, 

tuleeko käsittelyn alkamisen kohdalle 

epäjatkuvuuskohta.
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Kuva
MAARIT KYTÖHARJUartikkeli

OECD:n ja EU:n kansain-
välisissä verohankkeis-
sa, joissa myös Suomi on 
mukana, kehitetään vero-
säännöksiä, joita on sää-

detty ja joita on jatkossa edelleen tarkoi-
tus säätää osaksi Suomenkin kansallista 
verolainsäädäntöä. Sääntelyn tavoittee-
na on tulon verottaminen siellä, missä 
se syntyy. Kansainvälisessä yhteistyössä 
kehitetyillä verosäännöksillä on monia 
vaikutuksia myös Suomessa.

Valtioiden kesken on muun muassa 
OECD:ssä tehty pitkään yhteistyötä tu-
loverotukseen liittyvissä kysymyksissä. 
Keskeisenä yhteistyömuotona on ollut 
OECD:n vuonna 1963 julkaisema tulo- 
ja varallisuusverotusta koskeva mallive-
rosopimus, jota valtiot usein käyttävät 
kahden tai useamman valtion välisten 
tulo- ja varallisuusverotusta koskevien 
sopimustensa (tuloverosopimusten) 
mallina. Malliverosopimusta ja sen kom-
mentaaria on muutettu useaan otteeseen 
vuoden 1963 jälkeen. Viimeisin päivitys 
on vuodelta 2017.

Tuloverosopimusten tarkoituksena 
on alkuvuosina ollut erityisesti vero-
tusvallan jakaminen sopimusvaltioiden 
kesken ja kaksinkertaisen verotuksen 
poistaminen eli yleensä sen estämi-
nen, että samaa henkilöä verotettaisiin 
samasta tulosta samanlaisella verolla 
kahdessa eri valtiossa. Verotustietojen 
vaihdossa eri valtioiden viranomaiset 
vaihtavat yleensä joko pyynnöstä tai 
automaattisesti verotustietoja keske-
nään säännösten asettamissa rajoissa. 
Tavoitteena on, että tietojenvaihdolla 
verovelvollisen asuinvaltio saisi tiedon 
verovelvollisen saamista tuloista silloin-
kin, kun verovelvollinen ei ilmoita niitä 
oma-aloitteisesti.

EU:ssa on vuosien varrella hyväksytty 
direktiivejä, joiden mukaan esimerkik-
si rajat ylittävistä yritysjärjestelyistä 
ei synny verotettavaa tuloa tai tiettyjä 
tuloeriä kuten osinkoja, korkoja tai ro-
jalteja ei veroteta sekä maksajan val-
tiossa (lähdevaltio) että tulonsaajan 
valtiossa (asuinvaltio). Lisäksi EU:ssa on 
myös muun muassa virka-apudirektiivi 

(2011/16/EU), jossa säädetään EU-val-
tioiden toimivaltaisten viranomaisten 
välisestä avunannosta ja tietojenvaih-
dosta veroasioissa, finanssilaitosten 
pakollisesta automaattisesta tiedon-
antovelvollisuudesta, verotuksellisten 
ennakkopäätösten tietojenvaihdosta, 
rajat ylittävien verojärjestelyjen il-
moittamisvelvollisuudesta ja yritysten 
maakohtaisesta veroraportoinnista. Di-
rektiivit saatetaan kansallisesti voimaan 
lainsäädännöllä.

Viime vuosien kansainvälisten 
yritysverotushankkeiden 

taustalla on aggressiivinen 
verosuunnittelu.

Vuonna 2013 OECD:ssä käynnistettiin 
G20-valtioiden ja OECD-valtioiden yh-
teishanke Base Erosion and Profit Shifting 
(BEPS), joka muodostui 15 toimenpitees-
tä. Hankkeen taustalla oli julkisuudessa 
esillä olleet tiedot, joiden mukaan eräät 

Kansainvälinen verosääntely muuttaa 
valtioiden verotuksellista toimivaltaa

Verotuksellisessa toimivallassa lähtökohta on, että kukin valtio tai oikeusalue määrittää kansallisessa 
sääntelyssään, kuka on velvollinen maksamaan valtiossa tai oikeusalueella veroa (verosubjekti), mistä veroa 
maksetaan (vero-objekti) ja minkä verran. Viime vuosina erityisesti OECD:llä ja EU:lla on ollut hankkeita, 

joissa on kehitetty uudenlaisia globaaleja tai EU:n laajuisia yritysverosäännöksiä. Näillä hankkeilla on Suomessa 
vaikutusta veropolitiikkaan, verolainsäädännön sisältöön, kansalliseen verotukselliseen toimivaltaan ja 

yhteisöverokertymään. Kansainvälisesti toimivien yritysten esimerkiksi digitaalisesta toiminnasta saamien 
tulojen verotusoikeuden uudelleen jakaminen valtioiden kesken voisi pienentää Suomen yhteisöverokertymää. 
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Itä-Suomen yliopiston finanssioikeuden professorina (ma.) 
elokuussa aloittava MARIANNE MALMGRÉN korostaa, että 
siirtyminen EU:ssa määräenemmistöpäätöksiin veroasioissa 
voisi kaventaa Suomessakin kansallista päätäntävaltaa erityisesti 
yritysverotukseen liittyvissä kysymyksissä.
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kansainväliset suuryritykset eivät mak-
saneet veroja mihinkään valtioon tai 
maksettu vero oli vähäinen raportoituun 
voittoon nähden. Tilanne nousi kansain-
välisen politiikan keskustelunaiheeksi 
hallitustasolla useassa valtiossa ja muun 
muassa G20-valtioiden tapaamisissa. 

Myös EU oli kiinnostunut puuttumaan 
näihin tilanteisiin. Hankkeiden tarkoituk-
sena oli erityisesti puuttua yritysten ns. 
aggressiiviseen verosuunnitteluun muut-
tamalla verosäännöksiä. Ajatuksena oli, 
että tuloa pitäisi verottaa siellä, missä se 
syntyy. Käytännössä tulon syntymisvalti-
on määrittäminen ei kuitenkaan ole yksi-
selitteistä. Niin valtioilla kuin verovelvol-
lisillakin on asiasta erilaisia näkemyksiä.

Aggressiivisen verosuunnittelun mää-
ritelmä ei ole yksiselitteinen (EU 2015). 
Sillä voidaan tarkoittaa esimerkiksi si-
nänsä laillisia verotuksen järjestelyjä, 
jotka ovat ristiriidassa lain perimmäisen 
tarkoituksen kanssa. Kyse voi olla esi-
merkiksi yritysverotuksessa rahoitusra-
kenteista, joilla saavutetaan verohyötyjä 
yhdistämällä eri valtioiden tai lainkäyttö-
alueiden verosäännöksiä. Säännöksiä yh-
disteltäessä esimerkiksi konsernin sisällä 
meno on voinut olla vähennyskelpoinen 
yhdessä valtiossa toimivan konserniyhti-
ön verotuksessa, mutta vastaava tuloerä 
ei ole veronalaista toisessa valtiossa ole-
valle toiselle konserniyhtiölle. Tällöin tu-
lon ja menon symmetria ei ole toteutunut 
rajat ylittävässä tilanteessa.

Kansainvälisillä foorumeilla kehitet-
tävien toimenpiteiden tavoitteena oli 
verottaa aikaisemmin verottamatta jää-
neitä tuloja ja sitä kautta kasvattaa ve-
rokertymää, joskin sekä OECD että EU 
pitivät vaikeana arvioida luotettavasti 
menetettyjen verotulojen määrää. Toi-
menpiteet voivat kuitenkin myös merki-
tä verotulojen uudelleenjakoa valtioiden 
kesken, mikä tarkoittaa verotulojen me-
netystä niille valtiolle, joilla ei ole enää 
oikeutta verottaa tuloja. Tavoitteena on 
kasvattaa verotuloja niissä valtioissa, 

jotka saavat oikeuden verottaa uusia tu-
loja. Verotulojen uudelleenjako on ollut 
erityisesti esillä digitaalisen toiminnan 
verotuksen muutosehdotuksissa. 

OECD:n ja EU:n hankkeisiin sisälty-
vät toimenpiteet voidaan jakaa karkeasti 
kolmeen ryhmään: 

1. menettelylliset säännökset, kuten 
tietojenvaihto ja lisääntynyt verovelvol-
listen ilmoitusvelvollisuus, 

2. tulon veronalaisuutta ja menon vä-
hennyskelpoisuutta koskevat substans-
sisäännökset sekä 

3. kaksikertaisen verotuksen poistami-
sen tehostaminen.

KANSALLINEN VEROTUKSELLINEN 
TOIMIVALTA JA KANSAINVÄLINEN 
SÄÄNTELY
Tuloverotuksessa verovelvollisuus mää-
ritetään kansallisesti yleensä oikeusase-
man (statuksen) eli valtiossa tai oikeus-
alueella asumisen (henkilöllinen liittymä), 
kansalaisuuden (yhteisöjen osalta esim. 
yhtiöoikeudellisen perustamisvaltion tai 
johtopaikan perusteella) tai tulon läh-
teen (taloudellinen liittymä) perusteella. 
Asumiseen tai kansalaisuuteen liittyväs-
tä verovelvollisuudesta käytetään yleensä 
nimitystä asuinvaltioverotus (residence 
taxation) ja taloudellisesta liittymästä 
lähdevaltioverotus (source taxation).

Suomessa niin luonnollisten henki-
löiden kuin esimerkiksi yhteisöjen ve-
rovelvollisuus on säädetty tuloverolais-
sa (1535/1992). Sen mukaan Suomessa 
asuvat ovat täällä yleisesti verovelvollisia 
(tax resident) eli verovelvollisia globaa-
leista tuloistaan, jos esimerkiksi tulove-
rosopimukset eivät rajoita tulon veron-
alaisuutta. Yhteisöt, kuten esimerkiksi 
osakeyhtiöt, ovat täällä yleisesti vero-
velvollisia, jos ne on perustettu tai rekis-
teröity Suomen lainsäädännön mukaan. 
Suomessa yleisesti verovelvollisia ovat 
siis esimerkiksi suomalaiset osakeyhtiöt. 
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen 

ohjelman mukaan tarkoitus olisi muuttaa 
Suomen lainsäädäntöä niin, että jatkossa 
myös ulkomainen yhteisö voisi olla täällä 
yleisesti verovelvollinen, jos sen tosiasi-
allinen johtopaikka olisi Suomessa.

Hallitus suunnittelee myös 
ulkomaisten yhtiöiden ja 

muiden yhteisöjen verottamista, 
jos niitä tosiasiassa johdetaan 

Suomessa.

Muut verovelvolliset ovat täällä rajoite-
tusti verovelvollisia (non-resident) eli 
velvollisia maksamaan veroa vain Suo-
messa olevasta tulon lähteestä saadusta 
tulosta. Suomessa olevasta lähteestä saa-
tua tuloa voi olla esimerkiksi kotimaisen 
osakeyhtiön maksama osinko tai täällä 
olevasta kiinteistöstä saatu vuokratulo. 
Tulon verottaminen edellyttää lisäksi, 
että se on yleensä ottaen säädetty kan-
sallisesti veronalaiseksi.

Silloin kun sekä tulonsaaja (verovel-
vollinen) että tulonmaksaja ovat samas-
sa valtiossa, esimerkiksi Suomessa, tulo 
on yleensä helppo säätää tulonsaajalle 
veronalaiseksi. Lisäksi voidaan halutta-
essa yleensä myös säätää, että maksajan 
verotuksessa vähennyskelpoinen meno 
on vastaavan tulon saajalle veronalaista 
tuloa eli että menon ja tulon symmet-
rinen käsittely toteutuu verotuksessa. 

MULTILATERAALISET VAI UNILATERAA-
LISET SÄÄNNÖKSET?
Eri valtioiden verojärjestelmien yhteen-
sovittaminen ja siitä saatavien tarkoituk-
settomien veroetujen estäminen edellyt-
tää yleensä kansainvälistä yhteistyötä eli 
multilateraalisia toimia. Tilanteeseen voi 
olla mahdollista puuttua myös unilate-
raalisilla eli yksittäisen valtion kansal-
lisilla toimilla laajentamalla kansallista 
verotusvaltaa tuloihin, joita ei ole aikai-
semmin verotettu valtiossa. 

KANSAINVÄLISET VEROHANKKEET VOIVAT KASVATTAA VEROKERTYMÄÄ 
MUTTA MYÖS MUUTTAA SEN JAKOA VALTIOIDEN KESKEN.
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Tästä esimerkkinä voidaan mainita 
väliyhteisölainsäädäntö, jonka sisältö 
vaihtelee valtioittain. Sen perusidea on, 
että ulkomaisen yhteisön tulos verote-
taan osakkaan asuinvaltiossa osakkaan 
(ei ulkomaisen yhteisön) tulona. Edel-
lytyksenä on usein muun muassa, että 
ulkomaisen yhteisön kotivaltiossaan 
maksama vero on matala. Unilateraali-
siin toimiin liittyy kuitenkin usein mo-
nia haittoja, kuten kaksinkertaisen tai 
moninkertaisen verotuksen riski sekä 
kansallisten verojärjestelmien moni-
mutkaistuminen.

OECD:N JA EU:N TOIMIEN SITOVUUS
Arvioitaessa kansainvälisesti laadittu-
jen verosäännösten vaikutusta yksittäi-
sen valtion, kuten Suomen, kansalliseen 
verotukselliseen toimivaltaan, on tärkeä 
huomata, että OECD:ssä ei yleensä tehdä 
toimenpiteitä, jotka velvoittaisivat val-
misteluun osallistuneita valtioita juri-
disesti. Valtiot voivat kuitenkin sitoutua 
toimenpiteisiin poliittisesti. Esimerkiksi 
BEPS-toimenpiteisiin sisältyi ns. minimi-
standardeja, joissa olettama oli, että val-
tiot saattavat nämä toimenpiteet kansalli-
sesti voimaan. Lisäksi valtioiden välisiin 
tuloverosopimuksiin sisältyvät muutok-
set saatettiin voimaan juridisesti sitovalla 
monenvälisellä yleissopimuksella.

EU:n komissio haluaisi, 
ettei sen ehdottamien 

verodirektiivien hyväksymiseen 
enää vaadittaisi jäsenvaltioiden 

yksimielisyyttä.

EU:ssa jäsenvaltiot toteuttavat verotus-
valtaansa kansallisella lainsäädännöl-
lään, eikä EU:lla ole omaa välittömän 
verotuksen toimivaltaa. Välitön verotus 
kuuluu jaettuun toimivaltaan. Komissio 
voi tehdä välitöntä verotusta koskevia 
direktiiviehdotuksia. Ehdotusten hy-
väksyminen edellyttää kaikkien jäsen-
valtioiden yksimielistä hyväksyntää, jos 
ehdotusta ei käsitellä ns. tiivistetyssä 
yhteistyössä (Malmgrén ja Myrsky 
2017, 130). EU:ssa komissio on tuonut 
esille tiedonannossaan vuonna 2019 (ks.  
EU 2019), että myös veroasioissa yksi-

mielisyysvaatimuksesta pitäisi siirtyä 
määräenemmistöpäätöksiin. 

Kun jäsenvaltiot hyväksyvät direktiivi-
ehdotuksen, se on saatettava kansallisel-
la lainsäädännöllä voimaan direktiivissä 
mainittuna ajankohtana. Toimivalta di-
rektiivissä olevan sääntelyn osalta siirtyy 
EU:lle. Jäsenvaltiot eivät voi enää säätää 
tästä verotuksen osa-alueesta kansalli-
sesti direktiivin vastaisesti. Direktiivejä 
voidaan muuttaa vain siten, että jäsen-
valtiot hyväksyvät muutokset.

Sopimuksessa Euroopan unionin toi-
minnasta (SEUT) ja ETA-sopimuksessa 
on säännökset muun muassa vapausoi-
keuksista ja valtiontukisäännöksistä. 
Vapausoikeuksiin kuuluvat tavaroiden, 
työvoiman ja palveluiden vapaa liikku-
vuus sekä sijoittautumisvapaus. Sijoit-
tautumisvapaus tarkoittaa muun muassa 
vapautta perustaa sivuliike tai tytäryhtiö 
toiseen jäsenvaltioon. Vapausoikeudet 
voivat rajoittaa myös kansallisten tulo-
verosäännösten soveltamista, jos kan-
salliset säännökset ovat ristiriidassa 
SEUTin tai ETA-sopimuksen säännös-
ten kanssa eikä kansalliselle sääntelylle 
ole suhteellisuusperiaatteen täyttävää 
oikeuttamisperustetta. 

Oikeuttamisperusteet ja niiden suh-
teellisuusperiaatteen mukaisuus ovat 
EU-tuomioistuimen kehittämiä perus-
teita ja periaatteita, joiden soveltuessa 
SEUTin vapausoikeusien vastaista kan-
sallista lainsäädäntöä voidaan kuitenkin 
pitää EU-oikeuden mukaisena. Kansal-
lista säännöstä voidaan tällöin soveltaa, 
vaikka se rajoittaisi vapausoikeuksia. 
SEUTin ja ETA-sopimuksen määräykset 
yhdenmukaistavat näin jossain määrin 
jäsenvaltioiden verolainsäädäntöä. Ko-
missio voi myös antaa suosituksia, lau-
suntoja ja tiedonantoja. 

VEROJÄRJESTELMÄN TEHTÄVÄT JA 
HYVÄ VEROJÄRJESTELMÄ
Verojärjestelmän perustehtävä on fis-
kaalinen eli verotulojen tuottaminen ve-
ronsaajille. Lisäksi verotuksella voidaan 
ohjata markkinoita ja toteuttaa tulonsiir-
toja. Kansallisen verotuksen tavoitteita 
määrittää yksittäisen valtion talouspoli-
tiikka, jonka osa veropolitiikka on. 

Verojärjestelmää rakennettaessa ide-
aalimallina voidaan pitää hyvää verojär-

jestelmää. Hyvän verojärjestelmän omi-
naisuuksia ovat muun muassa tehokkuus, 
oikeudenmukaisuus, yksinkertaisuus ja 
hallinnollinen toimivuus. Oikeuden-
mukaisuudella voidaan tarkoittaa ve-
rotulojen oikeudenmukaista jakamista 
valtioiden kesken tai oikeudenmukaista 
verokustannusten jakoa henkilöiden kes-
ken (EU 2014). Hyvän verojärjestelmän 
kriteerinä voi olla myös neutraalisuus. 
Neutraalisuuden toteutuessa verotus ei 
ohjaa verovelvollisen toimintaa.

Verojärjestelmän 
oikeudenmukaisuus voi 

tarkoittaa myös verotulojen 
oikeudenmukaista jakamista 

valtioiden kesken.

Rajat ylittävissä tilanteissa puhutaan 
pääomanvientineutraliteetistä ja pää-
omantuontineutraliteetistä. Pääoman-
vientineutraliteetissa verotus ei saisi 
vaikuttaa esimerkiksi siihen, tekeekö 
verovelvollinen sijoituksia tai työsken-
teleekö hän asuinvaltiossaan vai sen ul-
kopuolella. Pääomantuontineutraliteetis-
sa tarkastellaan verotusta valtiossa, josta 
esimerkiksi maksetaan pääoman tuottoa. 
Pääomantuontineutraliteetissa lähdetään 
siitä, että sekä ulkomaisten että kotimais-
ten toimijoiden lähdeverojen pitäisi olla 
samanlaiset.

Verolainsäädäntö ja lopulta myös koko 
verojärjestelmä vaikuttaa valtioiden kil-
pailukykyyn. Kyse on myös valtioiden 
välisestä verokilpailusta. Verosäännök-
set voivat omalta osaltaan vaikuttaa sii-
hen, mihin valtioon yritys sijoittautuu. 
Tämä voi taas vaikuttaa muun muassa 
verokertymään ja työllisyyteen. 

Verotus ei kuitenkaan yleensä ole 
pääasiallinen syy yrityksen sijoittautu-
misvaltion valintaan, vaan vaikutusta on 
monella muulla tekijällä, kuten mark-
kinoilla, raaka-aineiden saatavuudella, 
työvoimalla jne. Sijoittautumisvaltion 
valintaan vaikuttavien tekijöiden pai-
noarvo vaihtelee myös toimialoittain. 

Valtio voi verojärjestelmällään vai-
kuttaa ainakin osittain yritysten sijoit-
tautumisvaltion valintaan. Veropoliit-
tisilla valinnoilla voidaan ohjata myös 



50 T&Y talous ja yhteiskunta 1 | 2020  T&Y talous ja yhteiskunta 1 | 2020 51

ehdotukset hyväksyttäisiin, niillä olisi 
vaikutuksia verokertymään Suomessa. 

Kansainvälisesti 
yhdenmukainen verosääntely 

voi pienentää monikansallisten 
yhtiöiden kustannuksia.

Verokertymän muutoksiin vaikuttaisi se, 
miten ehdotukset lopulta toteutetaan. 
Oletettavaa on, että digitaalisen talouden 
veroehdotuksista ehdotus, jossa kulu-
tusvaltion verotusoikeutta laajennettai-
siin, pienentäisi Suomen verokertymää. 
OECD:n helmikuussa 2020 julkaiseman 
alustavan taloudellisen vaikutusarvion 
mukaan digitaalisen toiminnan veroeh-
dotukset (Pilar I ja Pilar II) kasvattaisi-
vat globaalisti yhteisöjen nettotuloveroja 
neljä prosenttia. Tämä tarkoittaisi 100 
miljardia USD:a vuositasolla. Vaikutus-
ten arvioidaan olevan laajasti ottaen 
samanlaisia korkean, keskimääräisen ja 
matalan tulon talouksissa.  Alustavista 
arvioista eivät vielä käy ilmi maakoh-
taiset vaikutukset verokertymään. Pilar 
II:n mukaiset muutokset kasvattaisivat 
verotuloja merkittävästi ja rajoittaisivat 
voiton siirtoa. Samoin aikaisemmin on 
arvioitu, että yhteinen yhdistetty yhtei-
söveropohja pienentäisi Suomen vero-
kertymää. Arvioon vaikuttaa kuitenkin 
merkittävästi se, millä perusteella eri 
jäsenvaltioissa toimivien yhtiöiden yh-
teenlaskettu veropohja jaettaisiin toimin-
tavaltioihin verotettavaksi. 

Lisäksi EU:ssa mietitään komissi-
on vuonna 2019 antaman tiedonannon 
pohjalta sitä, siirrytäänkö EU:ssa vero-
asioista päätettäessä jäsenvaltioiden yk-
simielisyysvaatimuksesta määräenemmis-
töpäätöksiin. Kysymys yksimielisyydestä 
tai määräenemmistöstä on tärkeä, koska 
määräenemmistön päättäessä verosään-
telystä valtioiden erilaisia lähtökohtia ei 
välttämättä oteta enää riittävästi huomi-

yritysten toimintaa. Veropolitiikka ja 
olemassa oleva verojärjestelmä vaikut-
tavat verokertymään. 

Kansainvälisillä verosäännöksiä muo-
vaavilla yhteishankkeilla voi olla vaiku-
tusta kansallisiin veropoliittisiin tavoittei-
siin ja niiden toteutumiseen. Yksittäisten 
valtioiden, kuten Suomen, onkin tärkeä 
osallistua aktiivisesti hankkeisiin ja myös 
miettiä omia kansainvälisiä aloitteita 
sääntelyn kehittämiseksi. Osallistuminen 
on tärkeää myös siksi, että näin voidaan 
vaikuttaa siihen, että kansainvälisesti val-
mistellut säädökset sopivat yhteen kan-
sallisen olemassa olevan verojärjestelmän 
kanssa. Muutettaessa säännöksiä kansalli-
sesti ja kansainvälisessä yhteistyössä olisi 
tärkeää ottaa huomioon hyvän verojärjes-
telmän kriteerit.

Kansainvälisessä yhteistyössä kehite-
tyillä säännöksillä voi olla hyvin erilaisia 
vaikutuksia eri valtioissa verokertymään 
ja muutoinkin. Niin kansainvälisessä 
säännösvalmistelussa kuin tämän kansal-
lisessa arvioinnissakin olisi mahdollisim-
man varhaisessa vaiheessa selvitettävä 
säännösten taloudellisia vaikutuksia, mu-
kaan lukien vaikutukset verokertymään 
sekä yritysten ja viranomaisten hallin-
nollisiin kustannuksiin. Taloudellisia 
vaikutuksia arvioitaessa olisi otettava 
huomioon myös mahdolliset vaikutukset 
yritysten sijoittautumisvaltion valintaan 
niin EU:ssa kuin globaalistikin. Huomi-
oon olisi otettava muutosten vaikutus 
EU:n kilpailuasemaan suhteessa EU:n 
ulkopuolisiin valtioihin.

Erityisesti EU:ssa yhteistä säädösval-
mistelua vaikeuttaa se, että EU:lla ei ole 
yhteistä veropolitiikkaa. Viime vuosina 
ehdotettuihin ja hyväksyttyihin yritys-
verodirektiiveihin on vaikuttanut voi-
makkaasti G20-valtioiden ja OECD:n 
BEPS-hanke. Sen pohjalta jäsenvaltiot 
ovat löytäneet yhteisen tavoitteen ja 
yhteisymmärryksen. Tältä pohjalta ko-
mission tekemiä direktiiviehdotuksia on 
hyväksytty.

Yritysverotussääntelyn kehittäminen 
kansainvälisillä foorumeilla vaikuttaa 
myös yrityksiin. Mikäli kansainvälisesti 
valmisteltu sääntelyn muuttaminen joh-
taa yhdenmukaiseen sääntelyyn eri val-
tioissa, se voi säästää monikansallisten 
yhtiöiden kustannuksia. Säädöspohja voi 
tällöin olla ainakin osin samanlainen eri 
valtioissa. Hyötyjen syntyminen ja suu-
ruus riippuu siitä, miten samanlainen 
kansallisesti toteutettu kansainvälisesti 
valmisteltu sääntely lopulta on ja miten 
sitä tulkitaan eri valtioissa. 

Osa yksittäisten yritysten käyttämistä 
verosuunnittelukeinoista ei ole esimer-
kiksi BEPS-lähtöisten muutosten jälkeen 
mahdollisia, kun niistä on säädetty kan-
sallisesti. Muutokset saattavat nostaa 
monikansallisten konsernien efektii-
vistä veroastetta. Muutoksilla voi myös 
olla vaikutusta sijoittautumisvaltion 
valintaan ja edelleen työllisyyteen sekä 
yritysverojen – lähinnä yhteisöverojen 
– sekä palkasta ja kulutuksesta makset-
tavien verojen kertymään sijoittautumis-
valtiossa. Osa erityisesti menettelyllisistä 
verosäännöksistä lisää yritysten hallin-
nollista taakkaa.

MITÄ ON ODOTETTAVISSA LÄHITULE-
VAISUUDESSA?
Tällä hetkellä OECD:ssä keskeinen yri-
tysverotuksen substanssihanke on digi-
taalisen talouden verotus. Kysymys on 
siitä, edellyttääkö digitaalinen talous 
yritysverosäännösten muuttamista, rajoi-
tetaanko muutos vain digitaaliseen talou-
teen sekä miten muutos pitäisi toteuttaa.

EU:ssa seurataan OECD:n digitaalisen 
talouden verotushankkeen etenemistä. 
EU:ssa käsitellään myös edelleen komis-
sion ehdotuksia direktiiveiksi yhteisestä 
yhteisöveropohjasta (COM(2016) 685 
final) ja yhteisestä yhdistetystä yhtei-
söveropohjasta (COM(2016) 683 final). 
Nämä tarkoittavat toteutuessaan Suo-
messa muutoksia lakiin elinkeinotu-
lon verottamisesta (360/1968). Mikäli 

VEROTUS ON YKSI MUTTEI YLEENSÄ TÄRKEIN NIISTÄ MONISTA TEKIJÖISTÄ, 
JOTKA VAIKUTTAVAT YRITYSTEN PÄÄTÖKSIIN SIJOITTAUTUA ERI VALTIOIHIN.
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oon. Pahimmassa tapauksessa enemmistö 
voisi päättää verotuksen substanssisään-
telystä, jonka seurauksena verokertymä 
pienenee valtiossa, joka ei sitä kannata, ja 
jota ei voida yhteensovittaa voimassa ole-
vaan kansalliseen verojärjestelmään ilman 
suuria muutoksia. Digitaalisen toiminnan 
verotus, direktiiviehdotukset yhteisövero-
pohjasta säätämisestä ja yksimielisyydes-
tä luopuminen veroasioista päätettäessä 
EU:ssa ovat EU:n vuonna 2019 aloittaneen 

komission puheenjohtajan poliittisessa 
ohjelmassa (von der Leyen 2019).

Yritystoiminnan ja yritysten tulove-
rosäännösten sekä tiettyjen menettely-
säännösten kansainvälistyminen asettaa 
paineita ja rajoja myös Suomessa kansal-
liselle verotukselliselle toimivallalle. Tällä 
on vaikutuksia kansalliseen talous- ja ve-
ropolitiikkaan sekä kansallisiin veroker-
tymiin. Säännösten kehittäminen kansain-
välisillä foorumeilla edellyttää valtioilta 
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SIIRTYMINEN YHTEISEEN YHDISTETTYYN YHTEISÖVEROPOHJAAN
SAATTAISI PIENENTÄÄ SUOMEN VEROKERTYMÄÄ, MUTTA TÄMÄ RIIPPUU SIITÄ, 

MILLÄ PERIAATTEILLA TULOS JAETAAN VEROTETTAVAKSI ERI VALTIOISSA.

vahvaa osallistumista kehitysprosessiin 
ja arviota siitä, miten hankkeet sopivat 
yhteen kansallisen veropolitiikan ja ole-
massa olevien erilaisten verojärjestelmi-
en kanssa. Osana tätä arvioita on otettava 
huomioon muun muassa vaikutukset yri-
tysten efektiiviseen veroasteeseen, sijoit-
tautumisvaltion valintaan ja hallinnollisen 
taakan kasvuun. Kaiken kaikkiaan on ky-
ettävä arvioimaan hankkeiden hyödyt ja 
haitat globaalisti ja kansallisesti. •
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OECD (2019) julkaisi äs-
kettäin raportin keski-
luokasta. Siinä kannet-
tiin huolta keskituloisten 
määrän laskusta kehitty-

neissä OECD-maissa ja tästä seuraavas-
ta eriarvoisuuden kasvusta. Suomessa 
Matti Tuomala (2019, 140–142) on 
tuoreessa kirjassaan osoittanut, että 
keskituloisten osuus väheni Suomes-
sa vuosien 1990-2014 aikana. Samaan 
aikaan suurituloisimman yhden pro-
sentin tulot kasvoivat selvästi. Lisäksi 
köyhyys on yleistynyt ja köyhyysjaksot 
ovat pidentyneet. Vastaava kehityskul-
ku on tapahtunut myös varallisuuden 
osalta. Varakkaimman prosentin osuus 
kaikesta varallisuudesta on kasvanut, 
ja muut ovat menettäneet suhteellista 
varallisuusosuuttaan. Tuomalan johto-
päätös on, että myös keskiluokan osuus 
Suomessa on kääntynyt laskuun.

Böckerman ja Vainiomäki (2014) 
ovat tutkineet työmarkkinoiden pola-
risoitumista Suomessa. Heidän tulosten-
sa mukaan työllisyys on kasvanut eniten 
sekä matala- että korkeapalkkaisissa am-
mateissa. Samaan aikaan työllisyys on 
supistunut keskipalkkaisissa ammateis-
sa. Myös heidän johtopäätöksensä on, 
että tämä tukee näkemystä keskiluokan 
kutistumisesta.

Taloustieteellisessä keskustelussa 
yhteiskuntaluokka määritellään yleensä 
tulojen avulla, ja keskiluokkaan katso-
taan kuuluvan sellaiset ihmiset, joiden 
tulot sijoittuvat tulohaitariin puoliväliin 
riippumatta heidän muusta yhteiskun-
nallisesta asemastaan (OECD 2019, 19). 
Sosiologiassa tunnetuimman määrit-
telyn yhteiskuntaluokasta on esittänyt 
saksalainen Max Weber jo 100 vuotta 
sitten. Hänen mukaansa voimme pu-
hua luokasta, kun jollakin ihmisjoukolla 
on samankaltainen luokka-asema, jota 
määrittää samanlaiset elämän mahdolli-
suudet ja yhteiset intressit toimeentulon 
suhteen markkinoita hyödyntämällä. 

Sosiologiassa 
yhteiskuntaluokka määritellään 

eri lailla kuin taloustieteessä.

Yhteiskuntaluokkien toisen tunnetun 
määritelmän on esittänyt V.I. Lenin 
(1977, 32). Hänen mukaansa luokat ovat 
suuria ihmisryhmiä, jotka eroavat sen 
mukaan, mikä on niiden paikka tuotan-
non järjestelmässä, mikä on niiden suh-
de tuotantovälineisiin ja miten ja missä 
määrin ne saavat osansa yhteiskunnal-
lisesta rikkaudesta.

Seuraavassa analysoin yhteiskunta-
luokkia sosiologian käsittein 2000-lu-
vun alun Suomessa. Pohdin etenkin 
keskiluokan asemaa ja tilannetta. Kysyn, 
onko keskiluokka kuihtumassa, kuten 
ennustetaan. Empiiriset tarkastelut 
perustuvat lukuisiin vuosina 1981–2017 
koottuihin edustaviin tutkimusaineis-
toihin.

YLEISKUVA SUOMEN LUOKKARAKEN-
TEESTA VUOSINA 1970–2015
Suomen luokkarakenteen muutoksia on 
sosiologiassa tutkittu noin 150 vuoden 
ajalta (Alapuro 2017, Saarinen ym. 
2018). Luokkarakenne muuttuu hitaasti. 
Sen muutoksiin vaikuttavat ennen muu-
ta talouden ja työnjaon muutokset.

Viimeksi kuluneiden sadan vuoden 
aikana Suomessa on löydettävissä kol-
me tärkeää murrosta. Luokkarakenteen 
ensimmäinen murros merkitsi itsenäi-
sen pienviljelyn laajentumista 1920-lu-
vulla. Aina toiseen maailmansotaan 
saakka Suomi oli vahvasti maatalous-
yhteiskunta. Talonpoikia oli paljon, ja 
teollisuuden ja muun palkkatyön osuus 
oli eurooppalaisittain pieni.

Toinen murros merkitsi yhteiskun-
nan palkkatyöläistymistä, jolloin maa-
taloudesta siirryttiin teollisuustyöhön 
ja palveluihin. Tämä tapahtui hitaana 

Suomen keskiluokka on kasvanut
Suomi on luokkayhteiskunta, jossa luokka-asema määrittää yksilöiden ja perheiden elämän ehtoja, ja jossa 
sellaiset seikat kuin koulutus, tulot tai uhka joutua työttömäksi jakaantuvat pitkälti luokka-aseman mukaan. 
Työelämässä luokka-asema rakenteistaa työtä, työn luonnetta ja sen ehtoja. Myös varallisuudessa on kyse 

luokista. Yhteiskuntaluokkien välillä on merkittäviä eroja elämän ehtojen rakentumisessa. Monet taloustieteilijät 
ovat esittäneet, että keskiluokan osuus Suomessa on kääntynyt laskuun. Väitän, että Suomi on keskiluokkainen 

yhteiskunta, jossa keskiluokan osuus väestöstä on kasvanut viimeiset 50 vuotta. Palkkatyösuhde on edelleen 
kaikkein tärkein luokkasuhteiden määrittäjä. 
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HARRI MELIN korostaa, että yhteiskuntaluokat 
eivät ole hävinneet Suomesta mihinkään.
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prosessina 1940-luvun lopusta aina 
1970-luvulle (Alestalo 1986). 

Kolmas suuri murros on ollut palk-
katyöväestön keskiluokkaistuminen 
1970-luvulta lähtien. Erilaisen asian-
tuntijatyön ja johtotehtävien määrä on 
kasvanut, ja suorittavan työn osuus on 
vähentynyt. Nyt keskustellaan vilkkaasti 
prekariaatin kasvusta (esim. Suoran-
ta ym. 2018). Taustalla tässäkin ovat 
työmarkkinoilla käynnissä olevat muu-
tokset ja näihin kytkeytyvät huolen ja 
epävarmuuden kokemukset.

Taulukko 1 kuvaa Suomen luokkara-
kenteen muutosta 1970-luvulta vuoteen 
2015. Väitän, että luokka-asema ei mää-
räydy tulojen perusteella. Luokka-asemaa 
määrittävät ennen muuta omistus- sekä 
työelämän valta- ja auktoriteettisuhteet. 
Lisäksi sellaisilla työn piirteillä kuten 
työn itsenäisyydellä tai työn rasittavuu-
della on hyvin tärkeä sija luokka-aseman 
määräytymisessä. Yhteiskuntaluokka 
tuleekin ymmärtää erityisenä sosiaalis-
ten suhteitten muotona. Näin luokkien 
määrittelyssä kyse tulee olla sosiaalisten 
suhteiden analysoimisesta, ei yksilön pai-
kasta koulutus- tai tuloasteikolla.

Olen jakanut ammatissa toimivan vä-
estön neljään luokkaryhmään: yrittäjiin, 
ylempään keskiluokkaan, alempaan kes-
kiluokkaan ja työväenluokkaan. Yrittäjiä 
ovat kaikki ne, jotka ovat ilmoittaneet 
ammattiasemakseen yrittäjän. Ylempään 
keskiluokkaan kuuluvat sellaiset palkan-
saajat, jotka ovat suorittaneet ylemmän 
korkeakoulututkinnon tai alemman kor-
keakoulututkinnon ja toimivat esimies-
tehtävissä. Alempaan keskiluokkaan on 
luettu ne, jotka toimivat koulutuksesta 
riippumatta esimiestehtävissä. Työväen-
luokkaan kuuluvat sellaiset palkansaajat, 
jotka tekevät suorittavaa työtä muiden 
alaisuudessa. Kuvauksesta puuttuu var-
sinainen porvaristo tai yläluokka, koska 
sen erottaminen survey-aineistoista on 
vaikeaa. Tähän ryhmään kuuluu noin yksi 
prosentti ammatissa toimivista, ja tällai-
nen ryhmä ei näy otostutkimuksissa (ks. 
Kantola ja Kuusela 2019).

Vielä 1970-luvun alussa Suomi oli 
työväenluokan ja pienyrittäjien yhteis-
kunta. Työväenluokkaan lukeutui yli 
puolet ammatissa toimivista. Yrittäjiä oli 
melkein neljännes ja heistä valtaosa, 16 

prosenttia kaikista, oli maanviljelijöitä. 
Palkkatyöläiskeskiluokka oli jokseenkin 
yhtä suuri kuin yrittäjäväestö. Ylempään 
keskiluokkaan kuului vain pieni osa vä-
estöä. Sen sijaan alempaan keskiluok-
kaan sijoittui noin viidennes.

Vuoteen 1960 verrattuna alemman kes-
kiluokan kasvu oli suhteellisesti kaikkein 
nopeinta. Suomalainen yhteiskunta uu-
distui nopeasti vuosina 1960–1975. Suomi 
muutti maalta kaupunkeihin ja pientiloil-
ta tehtaisiin. Palkkatyöläisväestön osuus 
kasvoi, maan sisäinen muuttoliike oli vil-
kasta, ja melkein puoli miljoonaa suoma-
laista muutti siirtolaisiksi Ruotsiin.

Tämä luokkakuva poikkeaa melkoisen 
paljon 1980-luvun alun tai 1990-luvun 
puolivälin Suomesta. Luokkaprojek-
tin (1984) mukaan vuonna 1981 työväen-
luokka oli edelleen suurin luokkaryhmä, 
mutta keskiluokka oli kasvanut ja siihen 
kuului jo melkein kolmannes kaikista. 
1990-luvun puoliväliin tultaessa sama 
muutos jatkui. Yrittäjien ja erityises-
ti maanviljelijöiden määrä laski. Myös 
työväenluokka supistui, ja keskiluokka 
kasvoi edelleen. Nyt keskiluokkaisiin 
ryhmiin kuului jo yhtä paljon ammatis-
sa toimineita kuin työväenluokkaankin.

Tuorein päivitys luokkarakenteesta on 
vuodelta 2015. Yrittäjien suhteellinen 
osuus on laskenut yli 50 vuotta.  Vielä 40 
vuotta sitten yrittäjiä – etenkin maata-
lousyrittäjiä – oli runsas viidennes. Nyt 
yrittäjiä on kaikkiaan 14 prosenttia, ja 
heistä maanviljelijöitä on enää alle kol-
me prosenttia. Lähes kaikissa kehitty-
neissä länsimaissa yrittäjiä on noin 15 
prosenttia ammatissa toimivista, eikä 
Suomi tee poikkeusta muista. Yrittäjät 
ovat pääosin miehiä, sillä naisten osuus 
kaikista yrittäjistä on 35 prosenttia.

Työväenluokkaan kuuluu enää run-
sas kolmannes (37 prosenttia) kaikista. 

Sekä naisissa että miehissä on jokseen-
kin yhtä paljon työväenluokkaan kuulu-
via. Tässä on tapahtunut tärkeä muutos, 
sillä viimeisten 50 vuoden aikana työ-
väenluokan enemmistö on ollut naisia. 
Nyt työväenluokka on miehinen, sillä 
noin 51 prosenttia työväenluokasta on 
miehiä. Vielä 1980-luvun alussa työvä-
enluokkaan lukeutui jokseenkin puolet 
ammatissa toimivista ja vuonna 2015 
enää runsas kolmannes.

Noin puolet suomalaista kuuluu 
palkkatyöläiskeskiluokkaan, 

runsas kolmannes 
työväenluokkaan ja 14 
prosenttia yrittäjiin.

Vaikka työväenluokka on pienentynyt, 
se ei ole kadonnut mihinkään. Duuna-
reita tarvitaan edelleen, ja monet heistä 
ovat ylpeitä työstään ja osaamisestaan. 
Työväenluokka supistuu edelleen. Osa 
siitä on hävinnyt kokonaan teknolo-
gisen muutoksen seurauksena, ja osa 
suomalaisen työväenluokan töistä on 
siirtynyt tehtäväksi halvemmissa mais-
sa. Suuri osa työväenluokkaisista töis-
tä on keskiluokkaistunut. Yhä useampi 
ammatti sisältää piirteitä sekä työvä-
enluokkaisista että keskiluokkaisista 
töistä.

Palkkatyötä tekevä keskiluokka on 
suurin luokkaryhmä. Siihen sijoittuu 
puolet ammatissa toimivista. Ylempään 
keskiluokkaan kuuluu hieman enemmän 
kuin alempaan keskiluokkaan. Naisten 
osuus ylemmästä keskiluokasta on 53 
prosenttia ja alemmasta keskiluokasta 
61 prosenttia. Keskiluokka on naisis-
tunut. Vielä 25 vuotta sitten yli puolet 
keskiluokkaan kuuluneista oli miehiä. 

Taulukko 1. Suomen luokkarakenne vuosina 1970–2015 (%)

Lähteet: Alestalo (1986), Blom ja Melin (1998, 2018), FSD (2016).

Luokkaryhmä 1970 1981 1994 2015
Yrittäjät 23 21 20 14
Ylempi keskiluokka 5 17 20 26
Alempi keskiluokka 18 14 20 23
Työväenluokka 54 48 40 37
Yhteensä 100 100 100 100
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Etenkin ylempi keskiluokka oli tuolloin 
selvästi miesenemmistöinen.

Yhteiskunnallisessa työnjaossa ovat 
lisääntyneet asiantuntijatehtävät ja eri-
laiset johtotehtävät. Tämän seurauksena 
Suomi on keskiluokkaistunut. Ylemmän 
ja alemman keskiluokan osuudet ovat 
nyt suuremmat kuin koskaan aikaisem-
min. Jos keskiluokkaan lasketaan yrit-
täjät ja palkkatyötä tekevä keskiluokka, 
keskiluokan osuus on 63 prosenttia kai-
kista ammatissa toimivista.

Perustellusti voimmekin väittää, että 
nykyinen Suomi on keskiluokkainen 
yhteiskunta. Yhteiskuntaluokkien su-
kupuolisessa koostumuksessa on tapah-
tunut oleellinen muutos. 1970-lukuun 
verrattuna naisten osuus keskiluokassa 
on kasvanut ja samaan aikaan heidän 
osuutensa työväenluokassa on laskenut.

SUOMI ON KESKILUOKKAINEN YH-
TEISKUNTA
Keskiluokasta ollaan kuitenkin huolis-
saan. Sen sanotaan kuihtuvan, ja tämän 
pelätään johtavan yhteiskunnallisen 
epävakauden kasvuun. Muutama vuosi 
sitten julkaistu eurooppalainen vertai-
lututkimus (Vaughan-Whitehead 
2016) väitti, että keskiluokalla on ollut 
olennaisen tärkeä rooli talouskasvussa 
ja yhteiskunnallisen vakauden luomises-
sa. Nyt keskiluokan osuus on kääntynyt 
laskuun, koska keskituloisten osuus 
kaikista tulonsaajista on pienentynyt. 
Käynnissä on tulojen – ja yhteiskunta-
luokkien – polarisoituminen, jossa sekä 
kaikkein varakkaimpien että kaikkein 
köyhimpien ryhmien osuudet kasvavat.

Suomessa Elinkeinoelämän valtuus-
kunta (EVA 2018) on pohtinut keskiluo-
kan tilannetta. Sen mukaan kaksi kol-
mesta suomalaisesta kuuluu joukkoon, 
joka on pitänyt pintansa hyvin. Raportin 
mukaan voidaankin puhua vankistuvas-
ta keskiluokasta. EVA tukeutuu OECD:n 
määritelmään keskiluokasta: keskiluok-
kaan kuuluvat kotitaloudet, joissa käytet-

tävissä olevat tulot ovat yli 75 prosenttia, 
mutta alle 200 prosenttia väestön medi-
aanitulosta, ja näin laskettuna noin 2/3 
suomalaisista kuuluu keskiluokkaan.

Keskiluokan tulohaitari on EVAlla 
kuitenkin suuri. Jos vuoden 2016 kes-
kimääräiset kuukausitulot olivat ennen 
veroja 1 900 ja 6 400 euron välillä, kuului 
keskiluokkaan. Täten keskiluokkaan si-
joittuivat mm. avustavat keittiö- ja ruo-
katyöntekijät. Heidän keskiansionsa oli 
2056 euroa kuukaudessa. Keskiluokkaan 
kuuluivat myös myynti-, markkinointi- 
ja kehitysjohtajat, heidän keskiansion-
sa taas olivat 6383 euroa kuukaudessa. 
Tällainen keskiluokan määrittely kokoaa 
yhteen hyvin erilaisissa asemissa olevia 
ryhmiä, joiden arjen ehdot poikkeavat 
ratkaisevalla tavalla toisistaan.

Keskiluokkaa määrittää tärkeällä ta-
valla myös erityinen suhde yhteiskun-
taan ja yhteiskunnalliseen muutokseen. 
Keskiluokassa on kyse paitsi asemasta 
myös omanlaisestaan yhteiskunnallisen 
muutoksen projektista. Sitä luonnehtivat 
yksilöllistyminen (kulttuuri- ja elämän-
tapakäytännöt), pyrkimys laajoihin ku-
lutusmahdollisuuksiin ja usko koulutuk-
seen sosiaalisen aseman turvaamisessa. 
Tällainen yhteiskunnallinen projekti on 
saanut vahvan sijan suomalaisten kes-
kuudessa (vrt. Blom ja Melin 2014).

Luokka-asemaa eivät 
määritä tulot vaan omistus- 

sekä työelämän valta- ja 
auktoriteettisuhteet.

Perinteisesti on katsottu, että yhteiskun-
taluokka on ollut tärkeä samastumisen 
kohde, jonka kautta on määrittynyt ih-
misen koko maailmankuva. Nykyisin 
luokka ei enää määritä ihmisten identi-
teettiä samalla tavalla kuin joskus aikai-
semmin. Luokan tilalle ovat tulleet esi-
merkiksi etnisyys, musiikki, sukupuoli 

tai kansallisuus. Ihmisten kuva yhteis-
kunnasta ja näkemys omasta paikastaan 
yhteiskunnassa on muuttunut.

MITEN JÄSENNÄMME YHTEISKUNTA A?
Kirjassa "Mikä Suomessa muuttui?" 
(Blom ym. 1999) kuvasimme 1990-luvun 
yhteiskunnallista muutosta. Raimo Blom 
pohti laman vaikutuksia henkiseen ilma-
piiriin ja ihmisten kokemuksiin. Hänen 
mukaansa keskiluokan ja työväenluokan 
maailmat eriytyivät merkittävästi. Esi-
merkiksi näkemykset köyhyyden syistä 
tai julkisen sektorin roolista erottivat 
työväenluokkaa ja keskiluokkaa.

Lama jätti vahvan jäljen ihmisiin. 
Huoli toimeentulosta, ulkopuolisuu-
desta ja kokemus nöyryytyksestä kos-
ketti monia. Blom päätyikin kysymään, 
jatkuvatko tällaiset huono-osaisuuden 
kokemukset myös tulevaisuudessa. Nyt 
tiedämme, että ne jatkuvat. Huono-
osaisuudesta on tullut osa suomalaisen 
yhteiskunnan normaalia.

Kotitalouden tulot vaikuttavat suu-
resti ihmisten arkeen. Tulot määrittä-
vät asumista ja kulutusmahdollisuuksia. 
Tyytyväisyys tai tyytymättömyys käteen 
jääviin tuloihin kertoo tulojen määrästä 
suhteessa ihmisten tarpeisiin ja oikeu-
denmukaisuuden kokemuksesta. Erot 
tyytyväisyydessä ja tyytymättömyydestä 
ovat selkeitä ja systemaattisia. 

ISSP:n vuoden 2015 aineiston (FSD 
2016) mukaan kaikkein tyytyväisim-
piä oman kotitaloutensa tuloihin oli-
vat ylempään keskiluokkaan kuuluvat. 
Heistä noin neljännes on erittäin tyy-
tyväisiä. Sen sijaan teollisuustyöläisistä 
oman kotitalouden tuloihin on erittäin 
tyytyväisiä vain vähemmän kuin 10 pro-
senttia, mutta erittäin tyytymättömiä oli 
13 prosenttia. Vähiten tyytymättömiä oli 
ylemmässä keskiluokassa. Tyytyväisyys 
kotitalouden tuloihin eriytyy systemaat-
tisesti luokkaryhmittäin. Työväenluokka 
on selvästi tyytymättömämpää omaan 
tilanteeseensa kuin keskiluokka.

JOHTO- JA ASIANTUNTIJATEHTÄVIEN LISÄÄNTYMINEN ON JOHTANUT 
KESKILUOKAN KASVUUN.
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kaan kuuluvia kuin muissa puolueissa 
(Saarinen ym. 2018).

Luokat kertovat yhteiskunnallisista 
jaoista ja erilaisista yhteiskunnallisis-
ta konflikteista. Kapitalistisen yhteis-
kunnan perustavimpana ristiriitana on 
pidetty jakoa pääomanomistajiin ja työ-
väenluokkaan. Modernissa yhteiskun-
nassa on huomiota kiinnitetty myös kau-
pungin ja maaseudun väliseen juopaan. 
Miten tällaiset yhteiskunnalliset risti-
riidat näyttäytyvät nykyisin, jäsentääkö 
omistajien ja työläisten välinen ristiriita 
edelleen ihmisten ajattelua?

Maalaisten ja kaupunkilaisten välillä 
ei tällä hetkellä nähdä olevan juuri mi-
tään ristiriitaa. Vain 10 prosenttia katsoo, 
että ryhmien välillä on voimakas ristiriita 
(taulukko 2). Eniten maaseudun ja kau-
pungin välistä ristiriitaa kokevat yrittäjät 
ja vähiten ylempään keskiluokkaan kuu-
luvat. Myöskään työnantajien ja työnte-
kijöiden välistä ristiriitaa ei pidetä perin 
voimakkaana, sillä vain joka viides ajat-
telee tällä tavoin. Pääomanomistajien ja 
työväenluokan välinen ristiriita sen si-
jaan nähdään muita esitettyjä ristiriitoja 
voimakkaampana. Työväenluokasta tätä 
mieltä on jokseenkin puolet, yrittäjistä 
neljännes ja kaikista vastaajista vähän 
useampi kuin joka kolmas.

Rikkaiden ja köyhien välisen ristiriidan 
katsotaan olevan tällä hetkellä kaikkein 
voimakkain yhteiskunnallinen ristiriita 
Suomessa. Yli puolet vastaajista pitää 
köyhien ja rikkaiden välistä eroa suure-
na ongelmana. Köyhien ja rikkaiden vä-
lisestä ristiriidasta kantaa eniten huolta 
työväenluokka. Se pitää muutoinkin yh-
teiskunnallisia ristiriitoja voimakkaam-
pina kuin muut luokkaryhmät. Kaikkein 
vähiten ristiriidoista kantavat huolta 
ylempään keskiluokkaan kuuluvat, sillä 
heistä runsas kolmannes pitää rikkaiden 
ja köyhien välistä ristiriitaa voimakkaa-
na. Myös muiden tässä lueteltujen risti-
riitojen suhteen ylempi keskiluokka on 
sitä mieltä, että ristiriidat ovat vähäisiä.

JOHTOPÄ ÄTÖKSET
Monet tutkijat ovat väittäneet, että 
luokka on kuollut. Kriitikot sanovat, 
että yhteiskuntaluokan käsite ei enää 
kykene selittämään yhteiskunnallisia 
jakoja samalla tavoin kuin teollistumi-

Riihelän ja Tuomalan (2019) mu-
kaan tuloerot ovat Suomessa kasvaneet. 
Etenkin pääomatulojen ja korkeimpien 
palkkatulojen kasvu on ollut tuntuvaa. 
Sen sijaan palkansaajien enemmistön 
keskinäiset tuloerot ovat pysyneet 
jokseenkin muuttumattomina. Kaik-
kein varakkaampien ryhmien tulot 
ja varallisuus ovat kasvaneet pitkälti 
poliittisten päätösten takia. Verotus 
ja mahdollisuudet verosuunnitteluun 
kohtelevat eri väestöryhmiä sangen 
eri tavalla. Ihmisten tyytyväisyydellä 
tai tyytymättömyydellä näyttää olevan 
selvä empiirinen perustelu.

Yhteiskuntaa koskevan ymmärryksen 
näkökulmasta kysymys intresseistä on 
tärkeä. Luokkien yhteydessä intresseil-
lä viitataan tavallisesti taloudellisiin in-
tresseihin. Taloudellisia intressejä aje-
taan yleensä työmarkkinapolitiikassa 
ammattiliittojen avulla. Valtion osalta 
taas erilaiset sosiaalietuudet ja verotus 
ovat keskiössä.

Politiikassa ei ole kyse vain siitä, mitä 
puoluetta milloinkin äänestetään. Poli-
tiikka kertoo ihmisten intresseistä ja 
siitä, mihin suuntaan heidän mielestään 
yhteiskuntaa tulisi muuttaa. Se kertoo 
myös siitä, mitä ihmiset pitävät oikeana 
ja vääränä. Poliittisessa samastumisessa 
ei ole kyse vain poliittisista puolueista. 
Samastuminen kertoo, mihin ryhmiin 
haluamme kuulua ja mihin emme. Sa-
mastuminen on eron tekemistä ”mei-
dän” ja ”muiden” välillä – ketkä ovat 
samalla puolella aitaa kuin me ja ketkä 
taas ovat aidan toisella puolella.

Luokka-asema ja puoluekanta ovat 
historiallisesti kuuluneet yhteen. Työvä-
enluokka on äänestänyt työväenpuoluei-
ta ja keskiluokka pääosin oikeistolaisia 

puolueita. Viime vuosikymmeninä on 
havaittu yhteiskuntaluokkaan kiinnit-
tyneen äänestämisen haurastuneen. 
Samaan aikaan puoluekentässä tapah-
tuneet muutokset ovat myllertäneet luo-
kan ja politiikan välisiä suhteita.

Nykyään ei enää äänestetä 
puolueita yhtä lailla luokkajaon 

mukaisesti kuin ennen.

Puolueilla on edelleen vahvat yhteydet 
niiden ydinintressiryhmiin. Keskusta 
ajaa maaseudun etuja, kokoomus edus-
taa hyvin toimeentulevien intressejä ja 
SDP työväestön tavoitteita. Tällainen 
kokonaiskuva kätkee kuitenkin taakseen 
uusia kehityskulkuja kuten kysymyksen 
perussuomalaisten kannattajakunnan 
asemasta ja intresseistä. 

Eduskunnan suurten puolueiden jä-
senten luokka-asema noudattelee hyvin 
pitkälle perinteistä näkemystä puolu-
eiden ja luokkien välisistä suhteista. 
Kokoomuksen jäsenistä enemmän kuin 
kaksi kolmesta kuuluu keskiluokkaan, 
runsas viidennes on yrittäjiä ja vain 10 
prosenttia on työväenluokkaa. Keskus-
tapuolueen jäsenistöstä työväenluok-
kaan lukeutuu neljännes, yhtä moni 
on yrittäjiä. Keskiluokkaan sijoittuu 
puolet. Myös vihreät on keskiluokan 
puolue, sillä sen osuus jäsenistä on 
yli 75 prosenttia. SDP:n jäsenistössä 
alemman keskiluokan ja työväenluo-
kan osuus on yli 70 prosenttia. Vasem-
mistoliiton jäsenistä yli 75 prosenttia 
kuuluu joko alempaan keskiluokkaan 
tai työväenluokkaan. Vasemmistoliiton 
jäsenistössä on enemmän työväenluok-

Taulukko 2. Voimakkaina koetut yhteiskunnalliset ristiriidat vuonna 2017 (%)

Lähde: Tampereen yliopisto (2017).

Luokkaryhmä Maalaiset – 
kaupunkilaiset

Rikkaat – 
köyhät

Työnantajat – 
työntekijät

Pääomanomistaja – 
työväenluokka

Yrittäjät 19 42 12 23
Ylempi keskiluokka 8 38 16 30
Alempi keskiluokka 9 49 19 37
Palveluiden työläiset 13 55 23 40
Teollisuustyöläiset 11 59 33 48
Yhteensä 10 51 21 37



 T&Y talous ja yhteiskunta 1| 2020 57

tö elää vakaassa työmarkkinatilanteessa 
suhteellisen turvattua arkea. 

Yksi tärkeä seikka kapitalistisissa yh-
teiskunnissa ja niiden työelämässä ei kui-
tenkaan ole muuttunut viimeksi kulunei-
den 200 vuoden aikana. Palkkatyösuhde 
on edelleen työtä koskeva keskeinen so-
siaalinen suhde. Palkkatyösuhde on sa-
malla kaikkein tärkein luokkasuhteiden 
määrittäjä. Palkkatyösuhteen muutokset 
kertovat luokkasuhteiden muutoksesta. 
Onkin kiinnostavaa kysyä, mitä on palk-
katyösuhteen tuolla puolen. •

sen aikana. On huomautettu muun mu-
assa siitä, että uudet sosiaaliset jaot ovat 
lisänneet merkitystään, luokka-aseman 
ja yhteiskunnallisen toiminnan välinen 
suhde on heikentynyt ja yritysten omis-
tussuhteet ovat muuttuneet. Luokan 
sijaan yhteiskunnallisia jakoja selittää 
esimerkiksi sukupuoli, sukupolvi, etni-
syys tai uskonnollinen vakaumus (vrt. 
Lee-Turner 1996 ja Pahl 1989).

Väitän, että luokka ei ole kuollut. 
Yhteiskuntaluokat ovat edelleen kes-
kuudessamme. Suomi on edelleen 
luokkayhteiskunta, jossa luokka-ase-
ma määrittää yksilöiden ja perheiden 
elämän ehtoja, ja jossa sellaiset seikat 
kuten koulutus, uhka joutua työttö-
mäksi tai tulot jakaantuvat pitkälti 
luokka-aseman mukaan. Työelämässä 
luokka-asema rakenteistaa työtä, työn 
luonnetta ja työn ehtoja. Myös varalli-
suudessa on kyse luokista.

Ihmisten yhteiskuntaa koskeva ajat-
telu eriytyy luokka-aseman mukaan. 
Vaikka Suomi onkin keskiluokkainen 
yhteiskunta, kaikki eivät jäsennä yhteis-
kuntaa ja omaa paikkaansa siinä samalla 
tavoin kuin keskiluokka. Työväenluok-
ka poikkeaa merkittävästi esimerkiksi 
siinä, millaisena ne näkevät mahdolli-
suutensa menestyä. Työväenluokka on 
harvemmin mukana yhdistystoiminnas-
sa. Lisäksi luokkaperustainen äänestä-
minen ei näytä kadonneen mihinkään.

Keskiluokan enemmistö on 
nykyään nuoria ikäpolvia ja 

naisia, ja ylempää keskiluokkaa 
on enemmän kaupungeissa 

kuin maaseudulla.

Luokkarakenne on kuitenkin eriytynyt 
monin tavoin. Naisten ja miesten asemat 
poikkeavat edelleen vahvasti toisistaan. 
Miehiä on tuntuvasti enemmän erilaisis-
sa johtotehtävissä, mutta toisaalta keski-
luokka on nykyisin vahvasti naisenem-
mistöinen. Sukupuolittaisen eriytymisen 
lisäksi myös sukupolvittaisilla ja alueel-
lisilla jaoilla on tärkeä sijansa luokkara-
kenteen eriytymisessä. Keskiluokkaan 
kuuluu enemmän nuoria kuin vanhoja 
ikäpolvia. Työväenluokan osuus on sen 

sijaan suurempi vanhoissa ikäpolvissa. 
Ylempää keskiluokkaa on enemmän kau-
pungeissa kuin maaseudulla, kun maa-
seudulla taas on suhteellisesti enemmän 
yrittäjiä kuin kaupungeissa.

Eriarvoisuus kasvaa Suomessa. Eliit-
tien arki eriytyy rahvaan arjesta. Rikkaat 
ja köyhät eivät kohtaa toisiaan millään 
tasolla. Varakkain väestönosa voi kulut-
taa ihan mitä he haluavat. Huono-osai-
simmat taas kärsivät köyhyyden lisäksi 
terveysongelmista ja sosiaalisesta syrjin-
nästä. Samaan aikaan väestön enemmis-
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Työskentelit pitkään Suomen Pankissa ja siirryit 
vuonna 2017 sen tutkimuspäällikön paikalta Tu-
run yliopiston professoriksi. Miltä muutos on 
tuntunut?

29 vuotta olin Pankissa, viimeiset reilut 12 vuotta 
tutkimuspäällikkönä. Tuli tilaisuus sitten siirtyä 
akateemiselle puolelle. Eläköidyin heinäkuussa 
2017 Pankista, ja elokuun alusta aloitin profes-
suurin hoidon Turun kauppakorkean taloustie-
teen laitoksella. Olen erittäin tyytyväinen tähän 
ratkaisuun. Olen viihtynyt yliopistossa tosi hyvin. 
Pitkälti se johtuu siitä, että erityisesti pidän lu-
ennoimisesta ja kanssakäymisestä opiskelijoiden 
kanssa. 

Varmasti monia kiinnostaa, mikä on yliopiston 
ulkopuolisen, kokeneen tutkijan havainto siitä, 
kun siirtyy yliopistolle. Millä tavalla siellä asiat 
ovat eri lailla, ja ovatko ne jotenkin huonosti?

Sanotaan näin, että Suomen Pankin entinen pää-
johtaja Erkki Liikanen kyllä trimmasi sen aika ko-
vaan kuntoon, ja hallinto pelasi siellä aika hyvin. 
Pieni yllätys oli, että yliopistolla hallinto tuppaa 

olemaan pikkuisen heikommalla tolalla ja vähän 
hitaampi. Siinä on myös kysymys siitä, että pitäisi 
itse opetella hallinnon rakenne ja sen käyttö. Mutta 
on siinä pieni ero nimenomaan suhteessa Suomen 
Pankkiin. Toisaalta minähän olin vuosina 1994–96 
EU:n komissiossa, joka oli hallinnollisesti melkoi-
nen hirvitys.

Hallintotehtäviä voidaan siirtää 
yliopiston laitostasolle, kunhan otetaan 

käyttöön asianmukaista teknologiaa.

Onko yliopistoilla vähennetty hallintohenkilö-
kuntaa liikaa, kuten jotkut sanovat? Professorit 
joutuvat tekemään ”konekirjoittajan töitä”.

Tämähän on juuri se nykyinen trendi, että hallin-
to ulkoistaa laitoksille tehtäviä. Suomen Pankissa 
meille tuli tähän käyttöön asianmukaista tekno-
logiaa. Nyt näyttää siltä, että yliopistokin on ryh-
tynyt siihen, kun siirretään tehtäviä laitoksille ja 
muille yksiköille, ja työskentelyvälineistökin alkaa 
olla asianmukaista.

Suomeen tarvitaan korkean 
tuottavuuden työpaikkoja – 

Talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtaja, 
Turun yliopiston professori Jouko Vilmusen haastattelu

Jouko Vilmunen nimitettiin viime vuonna puheenjohtajaksi Talouspolitiikan arviointineuvostoon, joka julkaisi vuosiraporttinsa 
viime tammikuun lopulla. Arviointineuvoston mukaan hallitus oli mitoittanut finanssipolitiikkansa suhdannetilanteeseen liian 
keveäksi, mutta se on myös varautunut huonompiin aikoihin. 75 prosentin työllisyysaste on hyvin vaativa tavoite, mutta samal-
la työllisyystoimia ei kannattaisi painottaa matalan tuottavuuden työpaikkoihin. Talouskasvua tulisi vauhdittaa parantamalla 
tuottavuutta mm. julkisilla investoinneilla. Kestävyysvaje ei kelpaa talouspolitiikan ohjenuoraksi. Talouspolitiikan valmistelun ja 
toimenpiteiden sekä kestävyysvajeen arviointiin pitäisi ottaa mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita.

Haastattelu on tehty 5.2.2020.
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Olet tutkimuksissasi keskittynyt mak-
rotalouteen ja rahoitusmarkkinoihin. 
Tässä ajankohtaisessa tilanteessa on 
ihan pakko kysyä, miten näet korona-
viruksen vaikutukset maailmantalou-
teen ja Suomeen. Menevätkö talousnä-
kymät ihan uusiksi?

Mielestäni tässä on kaksi seikkaa. Olen-
naista on, leviääkö se paljon Kiinan ul-
kopuolelle. Toinen seikka on se, että 
Kiina on kuitenkin yksi maailmanta-
louden keskeisistä moottoreista. Nyt 
ne toimenpiteet, mitä Kiinan hallitus 
on ottanut käyttöön, ovat aika drasti-
sia. Televisiossa näytettiin kuvaa, että 
siellä on pistetty lukkoja työpaikkojen 
oviin ja eristetty kaikki. A-studiossa oli 
entinen suurlähetystön työntekijä, joka 
sanoi, että tämä tulee Kiinalle kalliiksi, 
varsinkin jos tämä pitkittyy. Se kyllä tar-
koittaa silloin sitä, että kasvu hiipuu ja 
sillä on kansainvälisiä vaikutuksia. 

Yksi ongelma siinä on se, että tämän 
hetken Kiinan talouskasvu on 6,1 pro-
sentin luokkaa, ja se on hiipumassa. 
Hallitus on siellä asettanut tavoitteeksi 
5,6 prosenttia, joten marginaali on tosi 
pieni. Kyllä minä pidän sitä riskinä, enkä 
ihan vähäisimpänä, että Kiina syste-
maattisemmin vetäytyy kansainvälisestä 
taloudesta ja suojaa itseään. Toimenpi-
teethän on perusteltu sillä, että halutaan 
suojella yhteiskunnallista vakautta, kos-
ka paniikin vaara on niin iso.

Miten sitten muiden maiden pitäisi tä-
hän reagoida, mukaan lukien Suomen?

Täytyy varautua siihen, että pahimmat 
taloudelliset riskit ensinnäkin toteutu-
vat silloin. Ja sitten tietysti, jos se epi-
demia pääsee leviämään laajemminkin, 
vaikutukset näkyvät useammassa maas-
sa. Jos se tulee ryntäämällä Suomeen-
kin, niin se tarkoittaa sitä, että meidän 
täytyy ruveta käyttämään resursseja itse 

sairauden hoitoon, ja se on sitten pois 
muualta. Kyllä siihen täytyy varautua ja 
varmasti on varauduttukin siihen mah-
dollisuuteen, että virus leviää laajemmin 
kuin se nyt on levinnyt.

Juuri tänään tuli uusi tieto, että olisi 
kehitetty rokote koronavirukseen, ja 
rahoitusmarkkinat ovat heti innostu-
neet siitä. Tulevatko nämä vaikutukset 
aina ensimmäiseksi rahoitusmarkki-
noiden kautta – iskee paniikki – en-
nen kuin rajoitetaan matkustamista 
ja tuotantoa?

Kyllä, sehän on tyypillistä. Lääkete-
ollisuudessa nähdään se, että kun la-
boratoriosta tulee tieto keksinnöstä, 
niin osakemarkkinat lähtevät lentoon. 
Olennainen seikka on, saadaanko siitä 
innovaatiosta kannattava bisnes. Jos ei 
saada, niin sitten osakemarkkinat ro-
mahtavat alas.

TALOUSPOLITIIKAN ARVIOINTINEU-
VOSTO ON KRITISOINUT FINANSSIPO-
LITIIKKA A

Johtamasi Talouspolitiikan arvi-
ointineuvoston (2020) vuosiraport-
ti 2019 ilmestyi tammikuun lopussa, 
jolloin siitä järjestettiin mediatilai-
suus ja seminaari täällä Economicu-
missa. Raportti arvioi Suomen suh-
dannetilanteen ”melko neutraaliksi 
tai positiiviseksi”. Viime aikoina on 
jonkin verran tarkisteltu kansainvä-
lisiä suhdanne-ennusteita alaspäin. 
Suomessakin on menty jopa alle yhden 
prosentin tälle vuodelle. Suomen suh-
danteet ovat yleensä vientijohteisia – 
olisiko tätä kuvaa nyt syytä tarkistaa?

Arviointineuvostossa lähdimme siitä, 
että katsoimme estimaatteja tuotanto-
kuiluista.1 Hallituksen toteuttamat me-
nolisäykset ajoittuvat siihen kohtaan, 

jossa olimme juuri oikeastaan ohittaneet 
suhdannehuipun, mutta tuotantokuilu 
on edelleenkin lievästi positiivinen. 
Nämä estimaatit näyttävät siltä, että 
tuotantokuilu sulkeutuu vuonna 2021. 
Se oli meidän lähtökohtamme menojen 
lisäyksen kohdalla. Suhdannetilanne ei 
oikein perustellut niitä.

Jos suhdanteet heikkenevät voimak-
kaasti, niin työllisyystavoite on uhat-
tuna, ja katsotaan sitten, mitä hallitus 
siinä vaiheessa tekee. Pumpataanko lisää 
julkisia menoja sitten, jotta tuetaan työl-
lisyyden ylläpitoa ja sen kasvua? Ajatte-
lisin näin, että jos suhdanteet heikkene-
vät voimakkaasti, niin siinä tilanteessa 
vaaditaan hallitukselta toimenpiteitä. 

Yksi asia minua ihmetytti jo viime 
kesänä, kun tehtiin hallitusohjelmaa. 
Siellä todettiin, että hallituksen tavoit-
teet asetetaan normaalin kansainvä-
lisen kysynnän oloihin. Tuli sellainen 
kuva, että jos kansainvälinen talous 
menee heikoksi, niin me emme voi 
sitten tehdä mitään. Onko nyt niin, 
että tämä asetelma, missä EU:ssa pi-
täisi kansallisella finanssipolitiikalla 
hoitaa asioita, on menetetty? Kun on 
EU:n rajoitteet – alijäämä- ja velkara-
jat – kansalliselle finanssipolitiikal-
le, niin ei voida tehdä mitään. Missä 
vaiheessa voidaan nykyoloissa tehdä 
poikkeuksia niihin sääntöihin?

Suomihan sai taannoin poikkeuksen 
rakenteellisesta alijäämästä puolesta 
prosentista yhteen prosenttiin.

Niin, se oli Venäjään kohdistuneiden 
sanktioiden takia, jotka heikensivät 
Suomen vientiä.

Kyllä. Minä uskon siihen, että jos todella 
menee heikosti, niin poikkeama yhtei-
sesti sovituista toimista on perusteltua. 
Jos tulee normaali taantuma kansain-

KORONAVIRUKSEN SEURAUKSENA KIINAN VETÄYTYMINEN 
KANSAINVÄLISESTÄ TALOUDESTA ON MERKITTÄVÄ RISKI.
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väliseen talouteen, niin luulen, että se 
pystytään hoitamaan kansallisin keinoin 
suhteellisen hyvin ilman että Bryssel 
rupeaa soittamaan suutaan. Mutta jos 
tulee jyrkempi taantuma…

…joku finanssikriisin tapainen…

…niin, joku sen tapainen, niin hallituksen 
ohjelmassahan sanotaan, että he ovat va-
rautuneet siihen. He aikovat elvyttää sit-
ten, jos tilanne menee selvästi normaalia 
suhdannetta heikommaksi. Mielestäni se 
on yksi niistä asioista hallitusohjelmassa, 
joka on hyvin perusteltu.

Hallitusohjelmassa sanotaan, että poik-
keuksellisessa suhdannetilanteessa 
”voidaan kohdentaa enintään 1 miljardi 
euroa, kuitenkin enintään 500 miljoo-
naa euroa vuodessa, kertaluonteisiin 
menoihin”. Riittääkö sellainen summa? 
Finanssikriisin aikaan Vanhasen halli-
tus kehitteli paljon isompia paketteja.

Finanssipolitiikan mitoitus on aina 
hankalaa, erityisesti poikkeuksellisissa 
talouden tiloissa. Tärkeää mielestäni 
on se, mitä tällaiset poikkeukselliset 
suhdannetilanteet tarkoittavat talou-
den toiminnan kannalta. Sopeutumis-
ta uuteen toimintaympäristöön, nor-
maalia suuremmat suhdannehäiriöt 
vai mitä? Yrityksille ja työntekijöille 
nykyinen kansainvälinen toimintaym-
päristö on historiaan nähden haastava, 
joten toivottavaa olisi, että tämä otet-
taisiin huomioon myös talouspolitiikkaa 
suunniteltaessa ja että talouspolitiikka 
ei heikentäisi taloudenpitäjillä heidän 
taloudellisen ympäristönsä toiminnan 
ennustettavuutta. 

Arviointineuvoston raportti suhtautuu 
myötämielisesti hallituksen asetta-
maan tavoitteeseen päästä 75 prosen-
tin työllisyysasteeseen2, josta nyt ollaan 

vain parin prosenttiyksikön päässä. Jos 
tähän ei olla pääsemässä, niin hallitus 
aikoo ilmeisesti tehdä menoleikkauksia 
ja ehkä veronkorouksiakin julkisen ta-
louden tasapainottamiseksi. Kuulostaa 
hassulta, että jos työllisyys ei parane 
toivotulla tavalla, niin sitä ruvetaan 
heikentämään kiristämällä julkista 
taloutta. Tai ikään kuin sillä ei olisi 
mitään vaikutusta työllisyyteen. Eikö 
tässä ole joku ristiriita?

Tämä kuulostaa sillä tavalla hassulta. 
Olen miettinyt, mitä tämä ajattelu oikein 
on ollut tässä. 

Siinä on kai julkisen talouden tasapai-
no ensisijainen. Kuulostaa vähän siltä, 
että varaudutaan opposition kritiik-
kiin, joka kohdistuu julkisen talouden 
alijäämään. 

Yhtäkkiä se kääntyy ikään kuin pää-
laelleen. Vaikka siellä on sanottu, että 
työllisyystavoite on ykkönen, niin nyt se 
kääntyy toiste päin. Toivottavasti tämä 
ei ole signaali työmarkkinajärjestöille, 
että tehkää työnne ja hankkikaa niitä 
työpaikkoja tai keinoja millä työlliste-
tään, koska muuten kiristetään. Minulla 
ei ole mitään selkeää kuvaa siitä ajatte-
lutavasta, että kiristetään, jos ei saavu-
teta tavoitetta. Nythän kysymys on siitä, 
että pitää elokuuhun mennessä olla lis-
tattuina ne toimenpiteet, joilla yritetään 
saada työpaikkoja lisää.

Jos tosiaankin kansalliset suhdanteet 
heikkenevät tästä vielä merkittävästikin 
– Saksan taloushan menee huonosti tällä 
hetkellä, ja siellä tuotantokuilu on jo ne-
gatiivinen niin kuin Ruotsissakin – niin 
ne toimenpiteet ajoittuvat suurin piir-
tein budjettiin. En usko, että jos menee 
huonosti, niin he lähtevät kiristämään. 
Se ei vain sovi minun logiikkaani. Edes 
kestävyysvajeen mielessä en ymmärrä, 
miksi marssijärjestys tuossa yhtäkkiä 

muuttuisi. Tässä on nyt taustalla joku 
muu ajatus. En nyt usko, että kokeneet 
poliitikot tekevät sellaista ajatteluvir-
hettä, että he lähtevät huonossa suh-
dannetilanteessa kiristämään.

Hallituksen työllisyystavoitteen 
ja julkisen talouden 

tasapainottamistavoitteen 
marssijärjestys ei voi kääntyä 

toisin päin, jos taloudella 
menee odotettua huonommin.

TYÖLLISYYSTOIMENPITEET OVAT ISO 
HA ASTE

Meillähän on ollut myös jaksoja ainakin 
Esko Ahon hallituksesta (1991–1995) 
lähtien kolmijako-opista, jossa vastuu 
työllisyydestä annetaan työmarkkina-
järjestöille ja valtio hoitaisi julkisen 
talouden tasapainon. Nythän on työ-
markkinajärjestöjen työryhmä pohti-
massa työllisyystoimia ja sitten joku 
ekonomistien ryhmä, josta ei ole kuulu-
nut pitkään aikaan mitään. Oletko ollut 
mitenkään tekemisissä näiden kanssa?

En ole ollut. Ainoa paikka, missä olen 
kuullut näistä, on arviointineuvoston 
työskentelyn yhteydessä – vähemmän 
tosiaan niistä ekonomistitöistä, enem-
män työmarkkinajärjestöjen puuhai-
lusta. Siellä on vähän erilaista tulkintaa 
työnantaja- ja työntekijäpuolella, miten 
tässä hommassa on menty. Työnantajat 
väittävät, että se on ollut vain semmois-
ta rupattelua, ja työntekijäpuoli tietysti 
suhtautuu kriittisesti tällaisiin letkau-
tuksiin.

Sieltä tihkunut viesti on sellainen, 
ettei heiltä ole paljoakaan odotetta-
vissa. Vastuu siirtyy sitten kuitenkin 
hallitukselle. 

NORMAALEJA SUHDANNEVAIHTELUITA PYSTYTÄÄN TASOITTAMAAN 
FINANSSIPOLITIIKALLA, HALLITUS ON HYVIN PERUSTELLUSTI

VARAUTUNUT PAHEMPAANKIN.
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Tässä on sellainen mielenkiintoinen 
kiemura, että Martin Ellison, joka on 
arviointineuvoston jäsen ja Oxfordin 
yliopiston professori, korosti sitä, että 
hallitusohjelmassa on sanottu ”toimen-
piteet”. Sen takia olemme arvioinnissa 
korostaneet etukäteisarviointia. Kun 
ehdotetaan toimenpiteitä, niin yrite-
tään arvioida niitä etukäteen, mitkä ne 
työllisyysvaikutukset ovat. 

Tästähän tuli kiista hallituksen kesken 
siinä mielessä, että ministereistä osan 
mielestä VM:lle ei pitäisi antaa ylituo-
marin roolia. Sillä on mikrosimulointi-
malli, joten ilmeisesti käy niin, että jos 
muokataan sosiaalimaksuja ja -etuuksia, 
niin työllisyysvaikutukset ovat isompia 
kuin jos muilla keinoilla yritetään työl-
lisyyttä saada ylös. Korostimme media-
tilaisuudessa, että haluaisimme, jos ei 
työryhmän jäseneksi, niin ainakin ulko-
puolisia ja erityisesti akateemisia arvi-
oimaan työryhmän työtä.

Niistä toimenpiteistähän ei ole vielä 
oikeastaan tarkempia tietoja, mutta 
pidätkö mahdollisena, että löydetään 
sellaisia toimia, joilla saavutetaan 75 
prosentin työllisyysaste?

Erinomaisen hyvä kysymys! Jos katsom-
me tilannetta, mikä on ollut, niin vuoden 
2016 jälkeen työllisyysaste lähti nope-
aan nousuun, ja se on nyt sellaiset 73 
prosenttia viimeisten tietojen mukaan. 
Mutta samanaikaisesti työttömyys on 
jämähtänyt sinne 200 000:n korville, 
ja se on pyörinyt siinä useampia vuosia. 
Työttömyysaste on siinä 6–6,5 prosen-
tissa ollut jo pitempään. 

Kysymys on sitten se, että jos se on-
kin rakenteellista työttömyyttä, niin 
hallituksen tavoite 4,8 prosentin työt-
tömyysasteesta on todella haasteellinen. 
Samoin on kysymys siitä, että saadaan 
työllisyysaste 75:en, jos näillä toimen-
piteillä saadaan ihmiset osallistumaan 

työmarkkinoille, koska osallistumisas-
tekin nousee samalla.

Siis tämä työllisyyden lisäys on tullut 
työmarkkinoiden ulkopuolelta ja työt-
tömyys ei ole vähentynyt.

Kyllä. Meidän osallistumisasteemme on 
historian korkein, mutta se on kansain-
välisesti vielä matala. Se, että meillä on 
samanaikaisesti työllisyysaste noussut ja 
työttömien määrä on pysynyt paikallaan, 
tarkoittaa sitä, että työmarkkinoille on 
tullut koko ajan uutta porukkaa. Se se-
littää sen homman. Kyllä siinä haastetta 
on todella paljon. 

Yksi seikka, jota korostin meidän ra-
porttimme julkistuksen mediatilaisuudes-
sa, oli se, että jos katsotaan työllistymistä 
fiskaalisin silmin eli veropohjan näkö-
kulmasta, niin silloin hallitusohjelmassa 
sanotaan, että työllistämistoimet kohdis-
tetaan ennen kaikkea ikääntyneisiin, pit-
käaikaistyöttömiin, osa-aikaisiin ja työ-
rajoitteisiin. Ymmärrän solidaarisuuden 
tässä, mutta nämä ovat todennäköisesti 
sellaisia henkilöitä, jotka työllistyvät ma-
talapalkka-aloille, ja se ei ole veropohjan 
kasvattamisen kannalta hyvä asia.

Työttömyys on jämähtänyt 
200 000:n korville samalla 
kun työllisyyden lisäys on 

saavutettu työvoiman kasvun 
kautta.

Ehkä tunnet David Blanchflowerin 
(2019) kirjan3, jossa hän väittää, että 
kehittyneissä maissa – Suomikin mu-
kana – on yllättävän paljon tätä alityöl-
listettyä ja muuta porukkaa, joka tulee 
työmarkkinoille. Sehän on johtanut 
hänen mukaansa siihen, että on voitu 
päästä luonnollisen työttömyysasteen 
arvioiden alapuolelle USA:ssa, Isossa-

Britanniassa ja monissa muissa mais-
sa, siis jopa lähelle kolmea prosenttia. 
Onko Suomen tilanne verrattavissa 
näihin tai toivoa, että työttömyysas-
tetta saataisiin alemmas?

Minä toivon tietysti, että se saadaan. 
Kun sitä porukkaa saadaan töihin, niin 
se estää marginalisoitumisen. Se on erit-
täin tärkeää. Jos katsotaan työttömyy-
den kuvaa, niin se on yllättävän sitkeästi 
jämähtänyt noin 200 000 työttömään. 
Sanomme arviointiraportissa, että työl-
listämistoimien pitää olla mittavia ja 
kohdistettuja. Katsoimme Tomi Kyy-
rän (2020) tutkimusta työmarkkinatu-
esta, ja työttömyysavustuksen muutos-
ten työn tarjontavaikutukset ovat ehkä 
yllättävänkin vähäisiä. Haasteita on kyl-
lä hallituksella ihan riittävästi.

Olit jossakin kommenteissasi toden-
nut myös, että kyseeseen voisivat tulla 
sellaiset työllisyystoimet, jotka rajuu-
dessaan olisivat ristiriidassa hallitus-
ohjelman eriarvoisuutta ja köyhyyt-
tä vähentävien tavoitteiden kanssa. 
Millä tavalla tämä ristiriita voitaisiin 
ratkaista?

Kysyin mediatilaisuudessa, minkälaista 
on sellainen työllistämispolitiikka, joka 
on solidaarista eikä tuota hiilidioksidia. 
Katson talouskasvua vähän toisesta nä-
kökulmasta. Olen sitä mieltä, että ensi-
sijaiset työllistämistoimet pitäisi koh-
distaa tuottaviin yksityisen sektorin 
työpaikkoihin. Se tarkoittaa silloin sitä, 
että sen tuottavuuden kasvun taustalla 
täytyy olla inhimillistä pääomaa ja hyvää 
teknologiaa.

TUOTTAVUUS KASVUUN TEKNOLO-
GIAN AVULLA

Silloinhan ne eivät olekaan mitään näl-
käpalkalla tehtäviä töitä.

TYÖLLISYYSTOIMENPITEIDEN ARVIOINTIIN TARVITAAN MYÖS
ULKOPUOLISIA JA ERITYISESTI AKATEEMISIA ASIANTUNTIJOITA.
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Ei. Jos edistämme teknologian levittäy-
tymistä talouteen ja sen kautta tuemme 
tuottavuus- ja talouskasvua, niin se ve-
tää mukanaan myös pienituloisia ihmi-
siä. Minun logiikkani menee tätä kautta. 
Silloin tietysti vapautuu veroeuroja, joilla 
voidaan tukea vähävaraisempia ihmisiä 
ja kotitalouksia. En näe sellaista ristirii-
taa. Minun logiikkani kulkee päinvastai-
sessa suunnassa. Jos katsomme kasvua 
käsitellyttä tutkimuskirjallisuutta, niin 
avainasemassa on kuitenkin koulutettu 
porukka, ja työllistämistoimet kannattaa 
kohdistaa talouden tuottavalle sektorille.

Jos satuit näkemään emeritusprofes-
sori Pohjolan haastattelun4, jossa hän 
vertasi Suomea ja Ruotsia, hän sanoi, 
että me tulemme niin voimakkaasti jäl-

kijunassa, koska me edelleen luotamme 
teolliseen rakenteeseemme, kun Ruotsi 
on jo palveluyhteiskunta.

Kai joka suhteessa tilanne helpottuisi, 
jos kansainväliset suhdanteet alkaisi-
vat taas vetää.

Kyllä, tilanne helpottuisi itse asiassa 
olennaisesti. Meillähän oli vuoden 2016 
jälkeen, kun talous lähti kasvamaan, 
parhaimmillaan 2,5 prosentin kasvu. 
Vaikka se on historiaan nähden ollut 
maltillista, niin pitää säilyttää iso kuva 
ja maltti sen suhteen, mikä on oikea 
historiallinen vertailukohta. Iso virhe 
ajattelussa on se, että katsotaan kasvua 
ennen finanssikriisiä ja ennen 90-luvun 

pamahdusta. Ei niitä pidä katsoa. Ne oli-
vat kestämättömiä kasvu-uria.

Kansainvälisessä makrotaloudellisessa 
keskustelussa on tuotu esiin ns. seku-
laarisen stagnaation eli pitkään jat-
kuvan hitaan talouskasvun aikakausi, 
johon on esitetty lääkkeeksi ekspan-
siivista finanssipolitiikkaa, erityisesti 
julkisia investointeja. Varsinkin Har-
vardin Lawrence Summers on pitänyt 
tätä esillä. Arviointineuvoston rapor-
tissa ei oikeastaan ollut mitään tästä. 
Mitä mieltä olet tästä skenaariosta?

En ole sillä tavalla kohtalonuskoinen ih-
minen. Minulla on suuret epävarmuudet 
siitä, miten viime vuosien tapahtumat 

TALOUSKASVUN JA VEROTULOJEN KERTYMISEN KANNALTA 
TYÖLLISTÄMISTOIMET KANNATTAA KOHDISTAA ENSISIJAISESTI

TUOTTAVIIN TYÖPAIKKOIHIN.
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ovat vaikuttaneet eri talouksien kasvu-
potentiaaliin. En ole kuitenkaan ajatellut 
sillä tavalla kuin tuossa asiassa. Nythän 
näyttää siltä, että pidemmän päälle kas-
vuvauhti on hiipunut. Samanaikaisesti 
tietysti jos katsotaan korkoja, niin niissä 
on ollut laskeva trendi jo pitkän aikaa. 
Mistä siinä on viime kädessä kysymys? 

Kyllähän niin väitetään, että kasvu-
vauhdin hiipuminen on enemmän tai 
vähemmän todennettu havainto. Me 
emme todennäköisesti ikinä tule palaa-
maan historiallisiin kasvulukuihin. Olin 
taannoin Northwesternin yliopiston 
keskuspankkien ekonomisteille järjestä-
mällä kurssilla, ja mieleeni jäi erityisesti 
Joel Mokyrin esityksen aloitus: ”Secular 
stagnation – not in my lifetime.” Sitten 
hän luetteli lähes sata innovaatiota, 
joista osa on vielä idussaan. Hän sanoi, 
että nämä tulevat pitämään huolen siitä, 
ettei kasvu tule hiipumaan. 

Da ron Acemoglu ja Pascua l 
Restrepo (2019) ovat katsoneet dataa 
sillä tavalla. Mehän olemme ajatelleet, 
että kun väki ikääntyy, niin sillä on nega-
tiivisia kasvuvaikutuksia. He ovat tässä 
tutkimuksessa tuoneet evidenssiä, jota 
he ovat tulkinneet niin, että teknologia 
saa aikaan sen, ettei väestön vanhenemi-
sella ole negatiivisia kasvuvaikutuksia. 

Mediatapahtumassa sanoin, että jos 
mm. hoiva-alalla ja joissakin palveluam-
mateissa on työvoimapulaa ammattiosaa-
miseen liittyvien kohtaanto-ongelmien 
vuoksi, niin silloin täytyy ottaa käyttöön 
korvaavaa teknologiaa. Se on juuri sitä 
mitä Acemoglu ja Restrepo sanoivat. Ihan 
rohkeasti pitää ottaa sitä käyttöön eikä 
lähteä voivottelemaan julkisuudessa sitä, 
ettei meillä ole työvoimaa.

Niin, se sitten vaan antaa odottaa it-
seään.

Kyllä. Pelkään, että pitkän ajan kasvu-
vauhti ja korkojen alentuminen ovat 

jotenkin kytköksissä toisiinsa. Mutta 
en ole vielä miettinyt sen pitemmälle, 
miten tätä problematiikkaa tulisi lähes-
tyä ja käsitellä analyyttisesti.

MATALAT KOROT HELPOTTAISIVAT 
JULKISIA INVESTOINTEJA

Arviointineuvoston raportissa keskus-
telette5 hyvin matalista tai negatiivi-
sista koroista niin, että ne voisivat 
mahdollistaa julkisten investointien 
kasvattamisen etuajassa. Tässähän 
tulee välittömästi mieleen se, että il-
mastotoimiin investoitaisiin suuria 
määriä. Esimerkiksi EKP on ottamassa 
strategiakseen jotenkin tukea niitä ja 
Suomeen on nyt perusteilla ilmastora-
hasto. Teillä ei näistä investoinneista 
sen tarkempaa sitten ollut.

Ei ollut. Hallituksen tulevaisuusinves-
tointien listassa oli peräti yli 200 kohtaa. 
Siellä on sekoitettu ensinnäkin määräai-
kaisia investointeja, sitten ihan selvästi 
kulutusmenoja, mutta siellä on tietysti 
ihan aitojakin investointeja. 

”Kyllä ihan selvästi koulutus-, 
infra- ja ilmastotoimet olisivat 

luontevia kohteita tässä 
vaiheessa, kun korot ovat 

alhaalla.”

Jos minä katson tulevaisuusinvestoin-
teja, niin kyllä täytyy koulutukseen sat-
sata voimakkaasti ja erityisesti siihen, 
että korkeakouluille turvataan perus-
rahoitus eikä siitä ryhdytä nipistämään 
enää. Hävittäjähankinnat on jätetty 
pois kestävyysvajeen tarkasteluista. 
Vaikuttaa siltä, että hankinnat ovat 
kertaluonteinen tai muutaman vuoden 
menoerä. Toisaalta en ole asiantuntija 
näiden hankintasopimusten suhteen, 

eli en tiedä, miten näiden hankintojen 
rahoitus järjestyy.

Mutta kyllä ihan selvästi koulutus-, 
infra- ja ilmastotoimet olisivat luontevia 
kohteita tässä vaiheessa, kun korot ovat 
alhaalla. Mehän emme tiedä, ovatko ma-
talat korot uusi normaali. 

Tässä herää välittömästi kysymys, pi-
täisikö mennä rikkomaan EU:n velka-
rajoja. Siellähän on valmisteilla joita-
kin muutoksia näihin talouspolitiikan 
ohjauskeinoihin.

Kyllä. Jälleen kerran siteeraan vapaasti 
muotoillen Martin Ellisonia: ”Jos kaikki 
menee hyvin, niin Suomi rikkoo vaka-
us- ja kasvusopimuksen sääntöjä.” Se 
tarkoittaa vain sitä, että ikään kuin jä-
mähdetään paikalleen tähän, jos kaikki 
onnistuu. Olemme siteeranneet VM:n 
laskelmia, että jos haluamme pysyä 60 
prosentin velkatason tuntumassa, niin 
se edellyttää tällä vaalikaudella kahden 
prosentin osuudella bkt:stä kiristämis-
tä. Jos halutaan päästä 50 prosenttiin, 
jolloin saataisiin puskuria voimassa 
oleviin sääntöihin, niin se on melkein 
kolme prosenttia bkt:stä. Se on todella 
paljon, se on ihan selvää.

Mutta yhtäkään maata ei ole vielä 
varsinaisesti rangaistu näiden rajojen 
rikkomisesta, ja varsinkin velkataso on 
saanut olla esimerkiksi Italiassa suu-
rempi. Tietysti on vaadittu joitakin so-
peutusohjelmia. Mitä luulet nyt, kun 
Suomelle ja tietysti muillekin maille 
tulee tällaisia menoeriä, mihin suun-
taan näitä EU:n sääntöjä muutetaan?

Ensinnäkin näen, että velka- ja alijäämä-
rajat ovat osa finanssipolitiikan koordi-
naatiomekanismia ja osa liiallisen alijää-
män menettelyä. Ne haluttiin sinne sen 
takia, että erityisesti isot maat käsittävät 
EU:n itsenäisten valtioiden liittona ja 

KORKEAT TALOUSKASVULUVUT VOIVAT OLLA HISTORIAA, MUTTA 
TUOTTAVUUDEN KASVUUN KANNATTAA PANOSTAA.
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sen takia ei askelleta liittovaltion suun-
taan. Se tarkoittaa silloin sitä, että ne ha-
lusivat rakentaa yhteisölle jonkinlaisen 
kurinpitomekanismin. 

Nämähän ovat sinänsä mielivaltaiset. 
Ne on otettu historian keskimääräisistä 
velkatasoista, ja alijäämäkin on lasket-
tu keskimääräisistä alijäämistä ja niistä 
aiheutuvista velanhoitomenoista. Siinä 
mielessä ne ovat mielivaltaisia, mutta 
kun ne ovat poliittisia päätöksiä, niin 
niitä ei pystytä helposti muuttamaan. 
Me emme löydä sitä keskusteluyhte-
yttä päättäjien kanssa, koska kyllähän 
velkatasojen täytyy olla merkittävästi 
suurempia ennen kuin rupeaa näkymään 
kasvu- tai muita vaikutuksia. Näimme, 
että Kreikassa ja Italiassa, joilla velka-
tasot, erityisesti Kreikalla, ovat todella 
korkealla, lyhyen aikavälin riskit julki-
seen talouteen ovat aika isoja. 

EU:n alijäämä- ja velkarajat 
ovat mielivaltaisia mutta 

poliittisesti vaikeita muuttaa.

Kreikassa erityisesti meni aivan öve-
riksi.

Kyllä. Mutta sitten täytyy katsoa myös 
sitä, että Espanja joutui kriisiin asun-
tomarkkinoiden kautta. Espanja lähti 
14 prosentin velka-bkt-osuudesta liik-
keelle, ja yhtäkkiä se oli 50–60 pro-
senttia. Kun ajattelee rahoitusmarkki-
noiden käyttäytymistä, tässä on vähän 
samanlaista tuntua kuin Aasian kriisissä 
90-luvun lopulla, jolloin useammat maat 
sukelsivat pahasti. Kun katsoi niiden 
talouksien fundamentteja, niin ne oli-
vat täysin erilaisia, mutta silti hyvätkin 
maat sukelsivat.

Siellä oli kai joitakin devalvaatio-
odotuksia. Tietysti euroalueellakin 

on ollut exit-pelkoja Kreikan ja Itali-
an kohdalla, ja tietysti Brexit – vaikka 
Iso-Britannia ei kuulunutkaan euroon 
– ehkä ruokkii jotain herkkyyttä näille 
asioille.

Kyllä. Se on ehkä fundamentaalisempi, 
koska Iso-Britannia erosi EU:sta, joka 
on vanhempi järjestelmä. Se osoitti nyt, 
että se on itse asiassa mahdollista. Mutta 
toistaiseksi euroalueelta ei vielä kukaan 
ole eronnut.

Isolle-Britannialle ero oli helpompaa, 
kun sillä oli oma valuutta joka tapa-
uksessa.

Kyllä. Kysyin Martin Ellisonilta, kun 
vaalit olivat murskavoitto Boris Johnso-
nille, että mikä meni vikaan. Hän sanoi, 
että ongelma oli siinä, että Iso-Britannia 
liittyi Euroopan yhteisöön alun perin-
kin. Se oli se iso virhe. [Naurua.]

KESTÄVYYSVAJEEN EI PITÄISI ESTÄ Ä 
JULKISIA INVESTOINTEJA

Kestävyysvaje otetaan esimerkiksi 
Saksassa ilmeisen vakavasti, mitä ei 
kannata ihmetellä yhtään, kun kysees-
sä ovat saksalaiset. Mutta vaikka niitä 
lasketaan Ruotsissa, niin niitä ei siel-
lä kuulemma ihan niin paljoa nosteta 
esille. Katselin joskus viime keväänä 
Konjunkturistitutetin laskelmia, jois-
sa todettiin, ettei näitä pidä ottaa ta-
louspolitiikan ohjenuoraksi, ja ainakin 
vuodesta 2050 lähtien on suuri riski 
sortua mielivaltaisiin arvioihin. Miten 
vakavasti olet valmis suhtautumaan 
näihin pitkän aikavälin arvioihin?

Olen samaa mieltä, ettei niitä pidä ot-
taa talouspolitiikan ohjenuoraksi. Kes-
tävyysvajeen käytetyimmän S2-luvun 
laskelmat ulottuvat vuoteen 2070. Mik-
sei niitä voi laskea vuoteen 2100 tai siitä 

eteenpäin? Ruotsalainen professori Lars 
Calmfors otti arviointineuvoston semi-
naarin kommenttipuheenvuorossaan 
esiin saman pointin, että niitä pitäisi 
pidentää. 

Minun mielestäni niissä luvuissa on 
tietysti valtava epävarmuus, eikä niitä 
pidä ottaa talouspolitiikan ohjenuoraksi. 
Ne ovat enemmänkin, kuten sanotaan, 
painelaskelmia. Niissä pitäisi tehdä 
herkkyystarkasteluja ja katsoa, kuinka 
herkästi ne muuttuvat, kun keskeisiä pa-
rametreja muutetaan. Se ei ollut meidän 
tarkoituksemme. 

Se luku on jaettu niin, että meillä on 
kestävyysvaje lyhyellä aikavälillä, keski-
pitkällä aikavälillä ja todella pitkällä ai-
kavälillä. Lyhyellä aikavälillä kestävyys-
ongelma tulee rahoitusrakenteen kautta, 
ja keskipitkällä aikavälillä seuraavan 15 
vuoden aikana, jos ao. politiikkatoimiin 
ei nyt ryhdytä. 

Minä pidän pitkän aikavälin alijäämä-
arvioita sinänsä rakenteellisina, mutta 
huomioni keskittyy erityisesti lyhyeen 
ja keskipitkään aikaväliin, joten pidän 
pitkän aikavälin arvioita painelaskel-
mina. Suuruusluokkaan tietysti liittyy 
melkoinen epävarmuus, mutta arviot 
antavat ymmärtää, että meillä saattaa 
olla todella pitkänkin aikavälin kestä-
vyysongelma. En voi oikein sen enempää 
niistä sanoa.

Jotainhan siinä sitten tietysti ta-
pahtuu, jos aletaan mennä hallitse-
mattomaan kehitykseen velassa. Jos 
vielä palaamme investointeihin, niin 
kestävyysvajeella ei voi välttämättä 
ollenkaan tyrmätä tällaisia investoin-
teja, ja itse asiassa, jos ne ovat tuot-
tavia investointeja, ne saattavat jopa 
parantaa sitä.

Juuri näin. Minä en ainakaan halua 
mennä siihen suuntaan, että S2-luku 
estää julkisyhteisöjä investoimasta. En 

KESTÄVYYSVAJELUKUIHIN LIITTYY VALTAVAA EPÄVARMUUTTA, 
JOTEN NE OVAT VAIN PAINELASKELMIA.
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halua niin pitkälle mennä. Mielestäni 
tärkeintä on se, että kun puhuimme tu-
levaisuusinvestoinneista ja hallitus ai-
koo myydä omaisuutta ja rahoittaa niillä 
tulevaisuusinvestointeja, niin näiden in-
vestointien täytyy olla tuottavia. Mutta 
yhtä hyvin näitä investointeja voidaan 
rahoittaa velanotolla, koska omaisuuden 
myynti ja velanotto vaikuttavat nettova-
rallisuuteen samalla tavalla. Ei missään 
nimessä pidä omaisuutta myydä sen 
takia, että rahoitetaan niillä kulutus-
menoja.

Mutta entä jos omaisuutta myydään, 
jotta voidaan tehdä tuottavampia in-
vestointeja?

Se on juuri se mitä pitäisi tehdä. Silloin 
nettotuotto on positiivinen, ja se paran-
taa julkista taloutta.

Hävittäjähankintojen tapauksessa se 
on erityisesti ongelmallista, mikä nii-
den tuottavuus on. Voidaan sanoa, että 
se tuottaa kansallista turvallisuutta, 
joka voi olla arvo sinänsä – ja mittaa-
maton arvo.

Näin se on. 

Ilmastokriisi on ihmiskunnan eksis-
tentiaalinen uhka. On kysytty, onko 
parempi, että pelastetaan planeetta 
vai se, että vältetään kaksinkertainen 
velkataso.

Ilmastotavoitteissakin olisin pikkuisen 
kriittisempi. Hallitusohjelmassa sano-
taan, että Suomesta täytyy tehdä ilmas-
totavoitteiden johtava maa. Mutta se on 
globaali ilmiö, ja vaikka me tekisimme 
korjaavia toimenpiteitä Suomessa, niin 
kyllä kuitenkin ilmasto-ongelma rat-
kaistaan kansainvälisesti. Se on ihan 
selvä. Onneksi nyt sitten Kiina ei lähte-
nyt USA:n tielle siinä, että se irtaantuisi 

niistä tavoitteista. Katson tosi tyytyväi-
sin mielin Kiinan päätöksiä ryhtyä näi-
hin toimenpiteisiin. Kiinalla jos jollakin 
on resursseja tehdä se.

Tämä on tietysti kiperä poliittinen 
kysymys Suomessakin, miten paljon 
kansallisia toimia pitää tehdä, vai pi-
täisikö äänekkäämmin vaatia muita 
tekemään. Tai sitten kehittää bisnestä 
sen ympärille. Suomella on valmiuksia 
cleantechiin ja muuhun vastaavaan, 
tuottaa innovaatiota ja tuotantoa ja 
työllisyyttä sitä kautta.

Juuri näin. Siellä on paljon tutkimus- ja 
tuotekehittelytoimintaa tällä hetkellä, 
joka liittyy ilmasto-ongelman ratkaisui-
hin, ihan yrityksissä sillä tavalla, että ne 
ovat itse asiassa ryhtyneet korvaaviin 
toimenpiteisiin pois fossiilisista poltto-
aineista tai energiasta lähemmäs puh-
dasta energiaa. Siellä on paljon käynnis-
sä tällä hetkellä. Olen samaa mieltä, että 
siinä pitäisi luottaa bisnesnenään.

ARVIOINTINEUVOSTON RESURSSEJA 
TULISI LISÄTÄ

Kuten Lars Calmfors arviointineuvos-
ton seminaarissa totesi, Suomen julki-
sen talouden ongelmat ovat vähintään 
kaksinkertaiset Ruotsiin verrattuna, 
mutta täällä on paljon pienemmät re-
surssit Talouspolitiikan arviointineu-
vostolla. Se on kai merkinnyt mm. sitä, 
että te joudutte nojautumaan muiden 
ennusteisiin ja arvioihin. Mielenkiin-
toista on todeta, että myöskään Ruot-
sin finanspolitiska rådet ei tee omia 
ennusteita mutta vertaa muutamia 
muita. Sen sijaan Saksan Sachvers-
tändigenratilla on laajamittaista omaa 
ennustetoimintaa. Tietysti se on pal-
jon isompi maa. USA:n Congressional 
Budget Officen asema on ehkä vähän 
erilainen, mutta sekin tekee ihan omia 

ennusteita ja laskelmia. Onko ollut 
keskustelua, pitäisikö yhdistää re-
sursseja esimerkiksi Valtiontalouden 
tarkastusviraston kanssa niin kuin 
Calmfors ehdotti?

Kyllä meillä on ollut puhetta siitä, että 
jonkinlaisen oman ennusteen tekemi-
nen olisi suotavaa. Meillä on sihteeris-
tössä Seppo Orjasniemi, ja Allan Seuri 
oli tutkijana. He tekivät niin sanotusti 
konehuoneella pitkää päivää. Meillä ei 
ole missään nimessä mahdollisuuksia 
näillä resursseilla tehdä ennusteita, 
muuta kuin ihan yksinkertaisia lyhyen 
aikavälin aikasarjaennusteita. Pidem-
män aikavälin tarkasteluihin meillä ei 
ole kerta kaikkiaan resursseja.

Mielenkiintoinen kysymys on se, kan-
nattaisiko resurssit yhdistää Valtionta-
louden tarkastusviraston kanssa. Siitä 
me emme olekaan sen enempää keskus-
teltu. Olemme kuulleet VTV:tä tämän 
prosessin aikana. Mediatapahtumassa 
sanoin, että koska tämä tilanne on mikä 
on, niin jos jatketaan eteenpäin sillä ta-
valla, että käytetään VM:n virkamiehiä 
prosessin yhteydessä, niin silloin olisi 
toivottavaa, että olisi ulkopuolinen ar-
viointiryhmä, joka arvioi virkamiesten 
toimintaa ja niitä laskelmia mitä teh-
dään. Meidän mandaattimme ei tällä 
hetkellä sitä mahdollista, ja toivoisin-
kin, että koottaisiin se hyvistä ekono-
misteista, mukaan lukien akateemisel-
ta puolelta, joka kävisi nämä keskeiset 
olettamukset läpi, ja siitä käytäisiin 
kriittistä keskustelua. 

Se on vaan niin, että valtiovarainmi-
nisteriössä on ne ekonomistit, jotka ovat 
pyöritelleet näitä malleja ja tuottaneet 
ennusteita. Sanoin meidän raporttimme 
julkistuksen mediatapahtumassa, että se 
on tietysti luontainen lähtökohta, ettei 
valtiovarainministeriötä ohiteta. Mutta 
sanoin myös, että olisi toivottavaa, että 
siinä ryhmässä, joka tuottaa näitä arvioi-

INVESTOINTIEN RAHOITTAMISEKSI EI KANNATA  MYYDÄ
JULKISTA OMAISUUTTA, ELLEI SAMALLA SAADA JOLLAKIN

TAVALLA TUOTTAVAMPAA OMAISUUTTA.
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ta, olisi ulkopuolisia mukaan lukien aka-
teemisia, jolloin olisi joku arviointiryh-
mä, joka arvioi erikseen näitä laskelmia. 
He tekisivät vertaisarviointia, ja meillä 
on akateemisessa maailmassa hyvää po-
rukkaa. Kootaan sellainen riittävän iso 
porukka, josta osa on akateemisia.

Talouspolitiikan 
arviointineuvoston 
ja Valtiontalouden 

tarkastusviraston toiminnot 
menevät osittain päällekkäin.

Vielä VTV:stä se, että eikös teillä mene 
toiminnot osittain päällekkäin?

Kyllä ne menevät osittain. Sillä on ehkä 
pikkuisen teknisempi ote. Meidän man-
daattimme on vähän sellainen, että on 
paljon enemmän ns. makroa. Heillä 
on enemmän sitä, että he katsovat val-
tiontalouden numeroita. Toisaalta lait 
ja asetukset säätelevät ehkä enemmän 
VTV:n toimintaa. En kuitenkaan ole 
täysin vakuuttunut siitä, että suutari on 
pysynyt lestissään luettuani mm. VTV:n 
viimeisimmän raportin. 

VTV on myös tarkastellut VM:n en-
nusteita. Se kuuluu heidän mandaat-
tiinsa keskeisesti. Näin pienessä maas-
sa ei ehkä ole hyvä tehdä päällekkäistä 
arviointityötä kovin pitkälle.

Me varmaan teemme asioita sillä tavalla 
limittäin. Olemme kutsuneet tarkastus-
virastosta ihmisiä valottamaan heidän 
työtään ja arvioitaan. Sen takia me itse 
asiassa lähdemme työssämme liikkeelle 
vallitsevasta taloustilanteesta, ja otam-
me kaikkien ennustelaitosten ennusteet, 
että nähdään, mikä on ennustelaitosten 
ennusteiden yleislinja. Tämä on kait jon-
kinlainen heikko tsekkaus siitä, ovatko 
kaikki linjassa. •

Viitteet

1 Tuotantokuilu on erotus toteutuvan 

kokonaistuotannon (bkt:n) ja potentiaalisen 

tuotannon välillä. Potentiaalisella tuotannolla 

viitataan täystyöllisyyttä tai tarkemmin ottaen 

rakenteellista työttömyyttä (tai laajemmin 

resurssien normaalia täyskäyttöä) vastaavaan 

tuotannon tasoon, ja sen arvioimiseksi 

on kehitetty erilaisia tilastollisia malleja. 

Positiivinen tuotantokuilu merkitsee 

”ylityöllisyystilannetta” eli korkeasuhdannetta. 

–Toim.huom.

2 Työllisyysasteella tarkoitetaan 

15–64-vuotiaiden työllisten osuutta (%) 

samanikäisestä väestöstä. –Toim.huom.

3 Merja Kauhanen arvioi tämän teoksen T&Y:n 

numerossa 3/2019, http://www.labour.fi/ty/

tylehti/talous-yhteiskunta-3-2019/david-g-

blanchflower-not-working-where-have-all-the-

good-jobs-gone/. Ks. myös Kauhasen artikkeli 

tässä numerossa (1/2020).

4 Ks. ”Professorin mielestä Suomen talouden 

suuri ongelma on liika nojaaminen teollisuuteen: 

’Ruotsi on täysin ylivoimainen Suomeen 

verrattuna’”, HS 23.12.2019, https://www.hs.fi/

paivanlehti/23122019/art-2000006352414.html . 

Ks. myös Pohjola (2020). –Toim.huom.

5 ”Tämänhetkiset hyvin matalat tai jopa 

negatiiviset korot alentavat alijäämien 

kustannuksia suhteessa siihen, mitä ne ovat 

olleet aiemmin. Lisäksi matalat korot voisivat 

olla perusteena sille, että julkisia investointeja 

kasvatettaisiin, jolloin voitaisiin hyödyntää 

matalia rahoituskustannuksia.” Ja: ”Matala 

korkotaso ja pienemmät rahoituskustannukset 

lisäävät perusteita tehdä välttämättömiä 

investointeja mieluummin aikaisemmin kuin 

myöhemmin.”

LISÄRESURSSEJA TARVITAAN ARVIOINTINEUVOSTON
ENNUSTE- JA ARVIOINTITOIMINTAAN.
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EKONOMISTIT VEROTUKSEN EPÄOI-
KEUDENMUKAISUUTTA VASTAAN

Kalifornian yliopiston (Berkeley) professo-
rien kirjassa kuvataan, kuinka Yhdysvalto-
jen verojärjestelmä on muuttunut regres-
siivisemmäksi eli rikkaita suosivammaksi 
yli ajan. Nykytilanteessa rikkaimmat mak-
savat pienemmän osan tuloistaan veroina 
kuin keskiluokka. Tarkemmin sanottuna 
400 rikkaimman yhdysvaltalaisen keski-
määräinen veroaste on alhaisempi kuin 
köyhimmän 50 prosentin.

Veroasteiden viimeisen sadan vuoden 
historia on Yhdysvalloissa käänteisen U-
käyrän muotoinen. Nykytilanne on mo-
nelta osin paluuta viime vuosisadan alun 
eriarvoisuuteen ja vähemmän progressiivi-
seen verotukseen. Kirjoittajat toteavat, että 
nämä muutokset eivät johdu pelkästään 
kansalaisten arvojen muutoksesta, vaan 
veronkiertoa helpottavan teollisuuden 
kehittymisestä, monikansallisten yhtiöi-
den lisääntyneestä kyvystä vältellä veroja 
ja kansainvälisestä verokilpailusta, joka 
ajaa veroasteita alas. Tämän takia he kut-
suvat verotuksen tilannetta normatiivisesti 
epäoikeudenmukaiseksi ja etsivät keinoja 
lisätä verotuksen progressiivisuutta.

Taloustieteen sisällä Saezin ja Zucma-
nin menetelmistä on käyty melko kiivasta 

keskustelua, sillä se poikkeaa aiemmista 
vastaavista laskelmista siltä osin, että 
yritysten voittojen on laskettu tulevan 
täysin omistajille. Itse menetelmäkeskus-
telua ei avata kirjassa kovin syvällisesti, 
vaan siinä viitataan kirjoittajien akatee-
miseen tutkimukseen aiheesta. Kirjoit-
tajien teesi on, että verojakaumaa tulisi 
tarkastella eri menetelmillä riippuen 
käyttötarkoituksesta.

Kirjoittajat tarkastelisivat erikseen, 
kuinka verot vaikuttavat suoraan tulojen 
jakaumaan. Tätä tarkoitusta varten he ra-
kentaisivat laskelmat siten, että tulove-
rot lasketaan työntekijöiden maksamiksi, 
yritysverot omistajien maksamiksi ja ku-
lutusverot kuluttajien maksamiksi ilman, 
että verotuksen käyttäytymisvaikutuksia 
otetaan huomioon. 

Saez ja Zucman huomioisivat käyt-
täytymisvaikutukset vain verouudistus-
ten vaikutusten arvioimiseen. Heidän 
ehdotuksensa siis erottelisi nämä kaksi 
menetelmää, kun nykyään menetelmät 
molempiin tarkoituksiin ovat yhtenevät. 
Näillä menetelmillä he ovat nettisivuillaan 
(taxjusticenow.org) laskeneet kunkin Yh-
dysvaltain presidenttiehdokkaan veroeh-
dotusten vaikutukset tuloluokittain.

Riippumatta menetelmäkeskustelusta 
Saezin ja Zucmanin tulokset ovat hätkäh-
dyttäviä. He pohtivat kirjassaan kuinka 
nykytilanne voisi muuttua. Euroopan 
unioni saa kritiikkiä osakseen, sillä mikä 
tahansa verouudistus vaatii jäsenten yk-
simielisyyden. Se johtaa siihen, että esi-
merkiksi Luxemburg, joka joissakin asi-
oissa muistuttaa veroparatiisia, voi estää 
eurooppalaisen verouudistuksen, joka 
helpottaisi veroparatiisien valvontaa.

He esittävät yritysveron kiristämiseksi 
toimenpideohjelman. Ensinnäkin kunkin 
maan tulisi pitää huoli, että omassa maas-
sa päämajaa pitävät suuryritykset todella 
maksavat veronsa. Tämä tapahtuisi niin, 
että jos esimerkiksi ranskalainen suuryri-
tys maksaa 2 prosenttia veroa voitoistaan 
Jerseyn saarella ja Ranska yleensä ve-

rottaisi yrityksiään 25 prosentin tasolla, 
Ranska asettaisi 23 prosentin eli erotuk-
sen verran veroja kyseisen suuryrityksen 
Jerseyn saaren voittoihin.

Kirjoittajien keskeisin suositus 
on huomattavan korkea 

varallisuusvero.

Yllä esitetty lisävero voisi tietysti ajaa 
suuryritykset siirtämään pääkonttorin-
sa muualle. Tätä uhkaa vastaan Saez ja 
Zucman korostavat verokoordinoin-
nin merkitystä. He ehdottavat kaikille 
G20-maille yritysveron minimitasoksi 
25 prosenttia. He tiedostavat uhan, että 
pääkonttorit siirtyisivät todellisiin vero-
paratiiseihin G20-ryhmän ulkopuolelle. 
He osoittavat, että tämä on harvinaista ja 
että ainakin suuryritykset ovat tähän asti 
pysyneet rikkaissa maissa.

Kolmas keino olisi verottaa veropara-
tiiseissa sijaitsevia suuryrityksiä myyn-
nin eikä voittojen mukaan. Tällainen 
muutos ei rikkoisi kansainvälisiä sopi-
muksia ja olisi välittömästi toteutettavis-
sa. Viimeisenä toimena Saez ja Zucman 
ehdottavat rangaistuksia maille, jotka 
eivät suostu veroyhteistyöhön.

He myös tarkastelevat tapoja verottaa 
rikkaita yksilöitä nykyistä enemmän. 
Keskeisin suositus heiltä on varallisuus-
vero. Yhdysvaltain poliittisissa keskus-
teluissa varallisuusveroa on ehdotettu 
usealta suunnalta, ja se vaikuttaakin jopa 
realistiselta uudistukselta siellä. Suomes-
sa varallisuusvero poistettiin vuonna 
2006, eikä sen palauttaminen ole vielä 
ollut kovin varteenotettavasti esillä.

Saezin ja Zucmanin kirja on kattava 
katsaus verotuksen nykytilaan. Kirjaa voi 
lämpimästi suositella kaikille aiheesta 
kiinnostuneille, jos on valmis hyväksy-
mään heidän normatiivisen lähtökohtan-
sa verotuksen liian alhaisesta progressii-
visuudesta.
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