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PÄÄKIRJOITUS
Elina Pylkkänen

Johtaja
palkansaajien tutkimuslaitos 

elina.pylkkanen@labour.fi

veroja mielellään, 
ja olisivat valmiita 
maksamaan enem-
mänkin, jos ja kun 
ne tulisivat kansa-
laisten hyödyksi 
parempina palve-
luina.

Pienet tuloerot 
takaavat myös sta-
biilin yhteiskun-
nan ja onnelliset 
ih miset. Eikä se ole 
pois taloudellisesta menestyksestä – pikemmin-
kin päinvastoin. Pohjoismaissa tuloerot ovat ol-
leet maailman pienimmät kautta aikojen, mutta 
samalla bkt per kapita on tasoltaan ja kasvultaan 
ollut maailman kärkeä.

Pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa rahoi-
tetaan verovaroin ja sen tarjoama turvaverkko 
niin etuuksien kuin palvelujenkin osalta on tar-
koitettu kaikille asukkaille. Väestöstään huo-
lehtiva yhteiskunta on myös yrityksille paras 
mahdollinen toimintaympäristö. Koulutettu, 
hyvinvoiva työvoima on parasta, millä pärjääm-
me myös tulevaisuudessa maailmanmarkkinoi-
den kilvassa.

Meidän on pidettävä huolta siitä, että tuloliik-
kuvuus on mahdollista yhteiskunnassamme, eli 
että pienituloisuudesta pystyy nousemaan ylös-
päin ja että meille ei muodostu sellaista mata-
lapalkkaluokkaa, joka ei tule työllään toimeen. 
Molemmista pystyy pitämään huolta, jos meillä 
on ajantasaista tietoa tulonmuodostuksesta sekä 
tulonjakopolitiikan tehosta. Ja tietenkin päättäjät, 
jotka eivät pakene vastuutaan, vaan tekevät roh-
keasti sellaista politiikkaa, joka on kansalaisten 
arvojen mukaista.

Toivon, että suomalaisten arvostukset heijastui-
sivat vahvemmin poliittisiin päätöksiin. •

Päättäjät, älkää paetko vastuutanne!

Tämä lehden numero on omistettu tulonjaon ja 
eriarvoisuuden tutkimukselle. Artikkeleissa esi-
tellään Strategisen tutkimusneuvoston rahoitta-
man laajan monitieteisen hankkeen tutkimuksia. 
Tutkimushankekokonaisuus on nimeltään ”Työ, 
eriarvoisuus ja julkisen vallan politiikka”. Palkan-
saajien tutkimuslaitos on ollut tutkimuskonsor-
tion pääroolissa.

Hankkeessa toteutetut tutkimukset osoitta-
vat, kuinka tärkeää on tuloerojen analyysi. Mis-
tä tuloerot johtuvat ja miten Suomen tuloerot 
vertautuvat muihin maihin. Ja ennen kaikkea, 
miten tuloerot meidän yhteiskunnassa kehitty-
vät vuosikymmenien tarkastelussa. Yksittäisiä 
tutkimushankkeita tärkeämpää olisi kuitenkin 
tarkastella tulonjakoa säännöllisesti joka vuosi 
valtion budjetin laadinnan yhteydessä hallitus-
pohjasta riippumatta siten, että muutosten syyt 
selvitetään.

Tuloeroja määrittää tuotannontekijätulojen eli 
ns. ensitulojen jakautuminen. Ensituloa ovat mm. 
palkka-, pääoma- ja omaisuustulot. Politiikan roo-
li on keskeinen siinä, miten tulot ja verot lopulta 
jakautuvat kotitalouksien kesken. Tulonjakoon 
vaikutetaan eri politiikkalohkoilta, ei yksinomaan 
vero- ja sosiaaliturvapolitiikan toimenpiteillä. 
Pitkällä aikavälillä ennen kaikkea koulutuspo-
litiikka määrittää tulonjakoa ja eriarvoisuuden 
ilmenemistä.

Pienet tuloerot takaavat stabiilin 
yhteiskunnan ja onnelliset ihmiset.

Kyselyjen mukaan suomalaiset eivät halua, että 
tuloerot kasvavat. Tätä arvomaailmaa heijastaa 
hyvin Verohallinnon vuosittain toteuttamat ky-
selyt verovelvollisille veronmaksuhalukkuudes-
ta. Lähes 90 prosenttia suomalaisista maksaa 
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Hannu Tanninen
Yliopistonlehtori 

Itä-Suomen yliopisto 
hannu.tanninen@uef.fi

artikkeli

Pohjoismainen hyvinvointi-
malli on saanut vuosikym-
menien varrella suitsutusta 
monilta tunnetuilta talous-
tieteilijöiltä. Hiljattain 

tähän joukkoon liittyi Massachusetts 
Institute of Technologyn professori 
Daron Acemoglu (2019) korostamalla 
mallin palkkojen sopimisjärjestelmäs-
tä syntyviä etuja sekä työntekijöille että 
yritysten omistajille. Jälkimmäistä seik-
kaa on pidetty keskeisenä syynä, mik-
si Ruotsin työnantajat allekirjoittivat 
vuonna 1938 Saltsjöbadenissa Ruotsin 
työmarkkinahistorian kuuluisan so-
pimuksen yhdessä ammattiliittojen, 
maanviljelijöiden etujärjestön ja Ruot-
sin sosialidemokraattisen työväenpuo-
lueen kanssa.

Tämän sopimuksen perustalle syntyi 
malli, jota 1950-luvulla alettiin kutsua 
kahden ruotsalaisen (Ruotsin ammatti-
liittojen keskusjärjestön LO:n) ekono-
mistin mukaan Rehn-Meidner (R-M) 
-malliksi. Siinä palkkojen määräytymien 
siirrettiin markkinoilta kollektiiviseen 
sopimiseen. Ammattiliitot ja työnantajat 
neuvottelivat toimialatasolla palkoista ja 

valtio harjoitti aktiivista työmarkkina-, 
sosiaali- ja koulutuspolitiikkaa sekä key-
nesiläistä kokonaiskysyntää ylläpitävää 
finanssipolitiikkaa. Palkat sovittiin toi-
mialakohtaisesti solidaarisuusperiaat-
teella; samasta työstä sama palkka. Näin 
hillittiin korkean tuottavuuden työnte-
kijöiden palkkojen nousua ja nostettiin 
matalamman tuottavuuden työntekijöi-
den palkkoja. Tuloksena oli merkittävä 
palkkaerojen kaventuminen. Samalla 
tuottavimmille ja innovatiivisimmille 
yrityksille avautui mahdollisuus ku-
koistaa investoimalla ja laajentumalla 
heikommin toimivien yritysten kustan-
nuksella. R-M -mallin nerokkuus oli 
siinä, että työnantajat olivat itsekkäistä 
syistä valmiit hyväksymään sosialidemo-
kraattien solidaarisen palkkapolitiikan.  

Usein ajatellaan, että R-M -mallissa 
olisi kysymys kompromissista sosia-
lististen ja kapitalististen tavoitteiden 
välillä. Pikemminkin kyse on toisiaan 
täydentävyydestä. Molempien tavoit-
teiden yhdistäminen antaa kummalle-
kin osapuolelle enemmän. Ruotsissa ja 
muissa Pohjoismaissa, jotka myöhem-
min omaksuivat samoja piirteitä kuin 

Ruotsissa, uusilla teknologioilla ja orga-
nisaatioilla korvattiin vanhentuneita ra-
kenteita. Ammattiliitoille sopi, että tätä 
prosessia nopeutettiin keinona ylläpitää 
täystyöllisyyttä. Viime vuosisadan alku-
puoliskolla vaikuttanutta itävaltalaista 
taloustieteilijää Joseph Schumpeteria 
seuraten monet kutsuvat tätä prosessia 
luovaksi tuhoksi. Talousnobelisti Jo-
seph Stiglitzin käyttämä termi ”oppiva 
yhteiskunta” tuntuu kuitenkin selvästi 
osuvammalta. Toisin sanoen ajatus oli 
se, että vanhemman vuosikerran inno-
vaatioihin perustuva tuotanto ei johda 
kestävään talouteen.

Rehn-Meidner-mallissa 
samasta työstä sama palkka 

-periaate suosi korkean 
tuottavuuden yrityksiä ja edisti 
voittojen ja palkkojen kasvua.

R-M-malliin pohjaavan strategian voi 
tulkita myös niin, että lyhyen aikavälin 
maltillisen palkkapolitiikan avulla py-
rittiin ja pitkään onnistuttiinkin nosta-

Onko pohjoismainen hyvinvointimalli 
jo menneisyyttä? 

Pohjoismainen hyvinvointimalli on saanut vuosikymmenien varrella suitsutusta tunnetuilta taloustieteilijöiltä. 
Onko sen menestys sittenkin jo menneisyyttä? Pohdimme seuraavassa, miten globalisaatio ja finanssikapitalismi 

ovat vaikuttaneet pohjoismaiseen malliin. Ovatko eriarvoisuuden kasvu ja talouskriisit myös Pohjoismaissa 
yhteydessä toisiinsa? Miten erityisesti veropolitiikka on muuttanut Pohjoismaita? Miten finanssipolitiikkaa on 

käytetty kriiseistä selviytymisessä? Miten Pohjoismaille tyypilliset hyvä julkisten palvelujen tarjonta/ tuotanto ja 
korkea julkisen sektorin työllisyys ovat kestäneet talouden ja politiikan muutokset?

Matti Tuomala
Emeritusprofessori

Tampereen yliopisto
matti.tuomala@tuni.fi
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HANNU TANNINEN (ylh.) ja MATTI 
TUOMALA katsovat finanssikapitalismin 
nousun muuttaneen voimasuhteita 
Pohjoismaissa.

Kuvat
MAARIT KYTÖHARJU
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maan reaalipalkkoja pitkällä aikavälillä. 
Samalla solidaarinen palkkapolitiikka 
kasvatti voittoja, jotka taas vauhdittivat 
investointeja ja edelleen lisäsivät kai-
kentyyppisen työn kysyntää. Näin am-
mattiliitot pystyivät työttömyyttä kas-
vattamatta nostamaan alempia palkkoja.

Pienten palkkaerojen ja täystyöllisyy-
den tavoittelu johti suurempiin voittoi-
hin ja pääoman omistajien varallisuuden 
kasvuun. Selittääkö tämä, miksi Poh-
joismaissa sosialidemokraattisen hal-
linnon aikana on syntynyt iso varakkai-
den joukko (Moene 2016)? Varakkaiden 
lukumäärän kasvua voi lisäksi selittää 
kaikille tarkoitettu veroilla rahoitettu 
koulutus, joka edisti sosiaalista liikku-
vuutta ja mahdollisti vaurastumisen 
myös heille, jotka tulivat huonommista 
lähtökohdista.

Taloustieteen historiassa on esitetty 
useita erilaisia mekanismeja taloudel-
linen eriarvoisuuden ja talouskasvun 
yhteydestä. Esimerkiksi taloustieteen 
klassikoilla ja erityisesti David Ricar-
dolla oli vahva olettamus, että ilman 
korkeita voittoja ei ole talouskasvua. 
Tämä ajatus löytyy myös R-M -mallista. 
Kysymys ei niinkään ole siitä, että pitäisi 
suosia eriarvoisuuden kasvua sinänsä, 
vaan siitä, että varakkaiden tulisi käyt-
täytyä tietyllä tavalla. Varakkaiden pitäi-
si olla riittävän rikkaita, mutta he eivät 
saisi käyttää varojaan ylelliseen elämään 
kuten kartanoiden osteluun. Sen sijaan 

heidän pitäisi tehdä tuotannollisia in-
vestointeja (ks. Lancaster 1973).

Pohjoismaissa ammattiliitot ovat 
edustaneet vastavoimaa varakkaille 
omistajille. Kun työläiset ovat hyvin 
järjestäytyneet, on heidän helpompi 
kesyttää muutamaa isoa kapitalistia. 
Jos varakkuus on hajautuneempaa, 
ammattiliittojen kyky kontrolloida on 
vaikeampaa. Kapitalistit ovat ammatti-
liittojen kannalta säästöpossuja. Esimer-
kiksi Wallenbergin perhe on Ruotsissa 
nähty tällaisessa roolissa.

”Kapitalistit olivat 
ammattiliittojen kannalta 

säästöpossuja.”

1960-luvulla Tanskan ja Ruotsin ammat-
tiyhdistysliikkeissä voimistuivat vaati-
mukset taloudellisesta demokratiasta ja 
suorasta voittojen kontrollista. Talou-
dellisen demokratian toteuttamiseksi 
Ruotsissa otettiin käyttöön palkansaa-
jarahastot. Monen muun tavoin Ace-
moglu (2019) näkee näiden rahastojen 
katkaisseen yhteistyön, joka oli me-
nestykkäästi tuottanut investointeja ja 
tuottavuuden kasvua. Selitys ei ole hyvin 
perusteltu. Palkansaajarahastot otettiin 
käyttöön selvästi alkuperäisiä kaavailuja 
pienimuotoisempina, ja ne lakkautettiin 
samassa aallossa kuin rahoitusmarkki-

noiden vapauttamista alettiin toteuttaa 
1980-luvulla.

Ruotsissa ylimpien tulo- ja varalli-
suuserojen kasvu käynnistyi rahastojen 
lakkauttamisen jälkeen 1990-luvulla. 
R-M -mallin keskeinen pilari alkoi jo ra-
pautua 1980-luvulla. Työnantajat perus-
telivat muutosta sillä, että tuotanto on 
muuttumassa massatuotannosta entistä 
erikoistuneemmaksi1 ja irtautuivat vähi-
tellen 1980-luvun lopulla solidaarisesta 
palkkapolitiikasta. Lopullisena eleenä 
Ruotsin työnantajien liitto lakkautti 
vuonna 1990 neuvotteluosastonsa.

Kävikö sittenkin niin, että vuonna 
1938 solmitun sopimuksen mukainen 
teollisuuskapitalistien ja pankkien yh-
teenliittymä menetti mahtiasemaansa 
Ruotsissa? Suurempaan rooliin astuivat 
finanssikapitalistit, joiden mielenkiin-
to kohdistui reaali-investointien sijasta 
pikemminkin pörssikursseihin ja kiin-
teistösijoituksiin.2 Finanssikapitalismin 
nousun myötä 1990-luvun alussa inves-
tointiaste putosi kaikissa Pohjoismaissa 
eikä ole sen jälkeen palannut entiselle 
tasolleen (kuvio 1).

Acemoglu (2019) toteaa aivan oi-
kein, että markkinoihin uskova suunta-
us 1980- ja 1990-luvuilla johti Ruotsissa 
huonoon kehitykseen, lisäten tuloeroja 
(ks. Aaberge ym. 2016) ja saaden ai-
kaan vaimean tuottavuuden kasvun, joka 
on jatkunut 1980-luvulta tähän päivään 
asti. Kokonaistuotanto per työnteki-
jä kasvoi keskimäärin vuosina 1960–
1989/1990–2019 Ruotsissa 2,2/1,7 pro-
senttia ja vastaavasti Suomessa 3,6/1,5, 
Norjassa 2,2/1,7 ja Tanskassa 2,2/1,3 
prosenttia.3 Tätä politiikkaa edistettiin 
sekä sosialidemokraattisissa että porva-
rihallituksissa.

Vaikka sitä ei virallisissa puheenvuo-
roissa näkyvästi korostettu, Pohjoismai-
hin kulkeutui myös 1980-luvun lopulla 
Reaganin ja Thatcherin käynnistämä uusi 
uskomus, että rikkaita suosiva politiik-
ka hyödyttää myös muita. Ajateltiin, että 
suurituloisten verotusta keventämällä 
edistetään laajemminkin taloudellista 
toimeliaisuutta, mikä taas tasapainottaa 
veronkevennysten aiheuttamia väheneviä 
verotuloja. Lisäksi muuta sääntelyä pur-
kamalla uskottiin, että näiden keinojen 
avulla rikkaiden rikastuminen kasvattai-

Kuvio 1. Bruttopääomanmuodostus Pohjoismaissa 1960–1989 ja 1990–2019.
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Lähde: stats.OECD.org: Data by theme: Economic projections: Economic Outlook No 106 - November 2019. 
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si taloutta ja ennen pitkää nostaisi myös 
muiden elintasoa, kun rikkailta valuu 
tuloa alaspäin muille ryhmille.

Näin ei käynyt Ruotsissa eikä Suo-
messa. Mentiin pikemminkin toiseen 
suuntaan. Erityisesti oikeistossa, joka on 
ominut itselleen sanan ”rakenteellinen” 
käytön, itsepintaisena elää kuitenkin us-
komus, että tarvitaan lisää samanlaisia 
rakenteellisia uudistuksia4.

Missä määrin edellä kuvatun poh-
joismaisen mallin menestys on jo men-
neisyyttä? Pohdimme seuraavassa tätä 
kysymystä monesta eri näkökulmasta.

GLOBALISA ATIO JA TULO- JA VARALLI-
SUUSEROJEN KASVU POHJOISMAISSA
Harvard-ekonomisti Dani Rodrik 
(1997) varoitti jo 23 vuotta sitten, että 
kasvava globalisoituminen tulisi li-
säämään tuloeroja, epävarmuutta työ-
paikoista ja sosiaalista levottomuutta. 
Tuohon aikaan niin oikeistolaiset kuin 
monet vasemmistolaisetkin ekonomistit 
pitivät kaupan ja rahoitusmarkkinoiden 
vapautumista pelkästään hyvänä asia-
na. Samoin ajatteli suuri osa keskusta-
vasemmistolaisista poliitikoista, myös 
Pohjoismaissa. Nämä uskomukset muut-
tivat pitkään jatkuneen, talouden hedel-
mät tasaisemmin jakaneen kehityksen. 
Samalla heikkenivät Rehn–Meidner-
mallin tarjoamat kannusteet hyvien 
työpaikkojen luomiselle.

Työlinja edisti 
ruotsidemokraattien nousua.

Myöhemmin Rodrik (2017) jatkoi sa-
moilla linjoilla ja päätteli, että globaalin 
kaupan kasvulla on ollut välitön vaikutus 
populististen liikkeiden syntyyn. Globa-
lisaation kasvun hedelmistä osattomaksi 
jääneet ryhmät ovat nimittäin populis-
tisten liikkeiden käyttövoimaa. Ruotsa-
laistutkimuksen (Dal Bó et al. 2018) 

FINANSSIKAPITALISMIN NOUSU ON MERKINNYT VÄHÄISEMPIÄ 
INVESTOINTEJA, TUOTTAVUUDEN KASVUN HIDASTUMISTA JA

TULOEROJEN KASVUA.

mukaan Ruotsin porvarihallituksen 2006 
omaksuma niin sanottu ”työlinja”, jota on 
perusteltu tarpeella sopeutua kasvavaan 
globaaliin kilpailuun, on merkittävästi 
vaikuttanut ruotsidemokraatit-puolueen 
kannatuksen kasvuun. He osoittavat, että 
selvästi enemmän kuin muiden puolu-
eiden kannattajien keskuudessa ruotsi-
demokraattien kannattajien työllisyys 
ja taloudellinen tilanne on heikentynyt 
vuoden 2006 jälkeen.

Tuloerot ja suhteellinen köyhyys ovat 
kasvaneet reippaasti Pohjoismaissa, joi-
ta on totuttu pitämään pienten tuloero-
jen ja köyhyydestä vapaina maina (Aa-
berge et al. 2018). Suomen 1990-luvun 
alun maine maailman pienimpien 
tuloerojen maana sai kolauksen, kun 
OECD:n tutkimus osoitti, että 1990-lu-
vun puolivälistä 2000-luvun alkuun 
oli tuloerojen kasvu Suomessa OECD-
maista voimakkainta (ks. Förster ja 
Pearson 2002, OECD 2011). 2000-lu-
vun alkupuolella Suomen ykkösaseman 
tuloerojen kasvuvauhdissa peri Ruotsi.

Varallisuus on tunnetusti hyvin keskit-
tynyttä ja viime vuosikymmeninä entistä 
voimakkaammin keskittynyt. Varakkaim-
man prosentin osuus kaikista nettova-
roista Pohjoismaissa vaihtelee 20 prosen-
tin molemmin puolin. Suomessa vuonna 
2016 arvio oli 17,1 prosenttia. Tuokin luku 
on aliarvio, koska Tilastokeskuksen ai-
neistosta puuttuu paljon varallisuutta 
(ks. Tuomala 2019). Oslon yliopiston 
professori Kalle Moene (2016) arvioi 
Forbesin miljardöörilistan perusteella 
varakkaiden määrää siten, kuinka pal-
jon on niitä, joiden varallisuus ylittää 
tietyn rajan. Näin arvioituna5 Norjassa 
ja Ruotsissa huippuvarakkaiden määrä 
suhteessa väkilukuun ei juuri poikkea 
USA:n tilanteesta. Suomi ja Tanska eivät 
tule kaukana perässä.

Varakkaiden ihmisten määrän kasva-
essa heillä enemmän keinoja vaikuttaa 
politiikkaan ja erityisesti verotukseen. 
Tämän seurauksena heidän vaurau-

tensa kasvaa entisestään. Ylimpien 
varallisuusosuuksien kasvun myötä 
anglosaksissa maissa käydään vilkasta 
keskustelua progressiivisen varallisuus-
veron tarpeellisuudesta. Tarve on myös 
ilmeinen Pohjoismaissa.

VEROPOLITIIKAN MUUTOS POHJOIS-
MAISSA 
Ylimmät marginaaliverot kasvoivat 
Pohjoismaissa toisen maailmansodan 
jälkeen. Ruotsissa ja Tanskassa huippu 
saavutettiin 1980-luvulla ja Norjassa ja 
Suomessa hiukan myöhemmin. Huippu-
kohdan jälkeen ylimmät marginaaliverot 
laskivat 1990-luvulta lähtien. Ylimpien 
tulojen osuus kaikkien tulonsaajien yh-
teenlasketuista tuloista taas laski ylim-
pien marginaaliverojen kasvaessa, ja 
jälkimmäisellä jaksolla osat vaihtuivat.

Ansio- ja pääomatulojen eriytetyllä 
verotuksella on ollut Suomen lisäksi 
myös Ruotsissa ja Norjassa keskeinen 
rooli kasvaneiden tuloerojen kehityk-
sen selittäjänä. Tanskassa ei omaksuttu 
muiden Pohjoismaiden tavoin 1990-lu-
vun alussa eriytettyä tuloverotusta (ks. 
Tuomala 2019). Siellä tuloerot lähtivät 
nousuun vasta 2000-luvulla, kun Tans-
ka siirtyi myös eräänlaiseen eriytettyyn 
tuloverotukseen. Pohjoismaissa muiden 
OECD-maiden tavoin verotuksen pai-
nopiste siirtyi pääoman ja pääomatulon 
verotuksesta työtulon ja kulutuksen ve-
rotuksen suuntaan.

Verouudistukset ovat 
kasvattaneet tulo- ja 

varallisuuseroja ja lisänneet 
varakkaiden ihmisten 

joukkoa, jolla on poliittista 
vaikutusvaltaa.

Myös Pohjoismaissa monikansalliset 
yhtiöt ovat kasvattaneet vaikutusval-
taansa globalisaation myötä. Bergenin 
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sa. Tuloerot lähtivät kasvuun melko 
pian kriisin syvimmän kohdan jälkeen. 
Miksi? Oliko syynä kriisistä nousussa 
sovellettu talouspolitiikka (ml. kiristys-
politiikka) ja/tai kriisiä edeltänyt sääte-
lyn purkaminen sekä verojärjestelmän 
muutos kuten yllä todettiin?

MIKÄ ON OLLUT FINANSSIPOLITIIKAN 
ROOLI KRIISEISTÄ NOUSUSSA? 
Missä määrin erot finanssipolitiikassa 
selittävät kuviossa 2 havaittavia kotimai-
sen kysynnän6 eroja Suomessa ja Ruot-
sissa? Kuviosta 3 huomataan maiden 
välillä selvät erot sekä 1990-luvun alun 
että vuonna 2008 alkaneen kriisien hoi-
dossa. Ruotsi ei näytä luopuneen R-M 
-mallin keynesiläistä kokonaiskysyntää 
ylläpitävästä finanssipolitiikasta. Mo-
lemmille kerroilla Suomessa lähdettiin 
kiristämään finanssipolitiikka jo taantu-
man aikana. Suomessa finanssipolitiik-
ka alkoi kiristyä vuoden 2010 jälkeen. 
Vuoteen 2011 asti kotimainen kysyntä 
jaksoi nousta, mitä avittivat Vanhasen 
hallituksen veronkevennykset. Veron-
kevennyksiä perusteltiin hallituksen 
ohjelmassa rakenteellisilla syillä, mitä 
ne ikinä ovatkaan, eikä suhdannesyillä. 
Tätä voisi kutsua vahinkoelvytykseksi. 
Samoin kävi Ruotsissa, missä porvari-
hallitus kevensi verotusta.

Suomessa vuodesta 2011 lähtien fi-
nanssipolitiikka muuttui kiristäväksi. 
Investointien alamäki käynnistyi jo 
2010. Kotimainen kysyntä juuttui pai-
kalleen. Reaalinen julkinen kulutus 
kasvoi Suomessa ja Ruotsissa samalla 
tavalla vuoteen 2010 asti. Sen jälkeen 
käyrät ovat erkaantuneet toisistaan. 
Ruotsissa taas finanssipolitiikkaa ke-
vennettiin aluksi, mutta vuosina 2011–12 
linja muuttui jonkin verran kireämmäk-
si. Kuviosta 2 huomataan, että vuodesta 
2013 kotimaisen kysynnän käyrät ovat 
erkaantuneet Suomen ja Ruotsin välillä. 

1990-luvun lamassa työttömyysasteet 
nousivat Ruotsissa poikkeuksellisen 
korkeaksi. Suomessa nousu oli vieläkin 
suurempaa. Pahimman lamavaiheen jäl-
keen molemmissa maissa työttömyysas-
teet jäivät pysyvästi selvästi korkeam-
malle tasolle kuin lamaa edeltävinä 
vuosina. Kuviosta 4 huomataan, miten 
vuoden 2008 jälkeen Suomen ja Ruotsin 

kauppakorkeakoulun professorin Gut-
torm Schjelderupin (2016) mukaan 
monikansallisten yritysten osiksi ostet-
tujen norjalaisyritysten verotettavien 
voittojen määrä oli yrityskaupan jäl-
keen 24 prosenttia pienempi kuin ennen 
kauppaa. Tämä on seurausta siitä, että 
verojärjestelmä antaa monikansallisille 
yhtiöille mahdollisuuden siirtää voit-
tonsa kevyen verotuksen maihin. Näin 
niistä tulee omistajilleen paikallisia yri-
tyksiä kannattavampia. Ajan mittaan ne 
voivat ostaa paikalliset kilpailijat pois 
markkinoilta.

GLOBALISA ATIO, TULOEROJEN KASVU 
JA TALOUSKRIISIT

Globalisaation sivuvaikutuksiin myös 
kuuluvia finanssikriisejä ei juuri esiinty-
nyt vuoden 1945 ja 1970-luvun alun väli-
senä aikana (Allen ja Gale 2007). Sen 
sijaan 1980-luvulla alkaneen rahoitus-
sektorin sääntelyn purkamisen jälkeen 
niitä on esiintynyt suhteellisen tiheässä 
tahdissa eri puolilla maailmaa. Pohjois-
maissa koettiin kaksi suurta talouskrii-
siä: 1990-luvun alkupuolella ja vuonna 
2008 alkanut finanssikriisi. Nämä kriisit 
ajoittuva aikaan, jolloin R-M -malli alkoi 
olla jo menneisyyttä. Oliko tämä muutos 
sittenkään yllätys? Nimittäin Moane ja 
Wallerstein (1995) korostavat, että 
R-M -mallista keskeistä oli makrotalo-

udellinen vakaus, ei niinkään taloudel-
linen tasa-arvopyrkimys.

Tuloerojen ja talouskriisien kytken-
tään voidaan hahmotella useita meka-
nismeja. Ensinnäkin tuloerojen taso ja 
niiden kasvu voivat vaikuttaa eri tavoin 
talouden kasvuun ja vakauteen. Atkin-
son ja Morelli (2011) keräsivät aineis-
toa tuloerojen kasvun ja finanssikriisien 
yhteydestä. Heidän johtopäätöksensä 
oli, ettei aineistosta löydy mitään selke-
ää yhteyttä. Aineistopuutteiden takia he 
eivät tutkineet tuloerojen tason ja kriisi-
en yhteyttä. Viimeaikainen tutkimus on 
joka tapauksessa pystynyt osoittamaan, 
että tuloerojen kasvu ei edistä talous-
kasvua ja että suuret tuloerot aiheutta-
vat kasvun epävakautta (ks. Ostry et 
al. 2014, Tuominen 2016). Varsinkin 
jälkimmäisellä havainnolla voidaan pe-
rustella väitettä, että suuret tuloerot 
lisäävät kriisiherkkyyttä.

Tuloerojen kasvu ei edistä 
talouskasvua, ja suuret 

tuloerot lisäävät talouden 
kriisiherkkyyttä.

Entä Suomen ja Pohjoismaiden krii-
si 1990-luvun alussa? Tuloerot ennen 
1990-luvun alun kriisiä olivat lähes 
muuttumattomat Suomessa ja Norjas-

Kuvio 2. Reaalinen kotimainen kysyntä Suomessa ja Ruotsissa 2000-2019, indeksi, jonka 
arvo vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä = 100.
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työttömyysasteita kuvaavat käyrät ovat 
kulkeneet lähes päällekkäin vuoden 
2012 loppupuolelle asti. Sen jälkeen 
käyrät erkaantuivat kunnes ovat taas 
vuonna 2019 yhteneväiset. Erkaantu-
misvaihe voidaan yhdistää myös eroihin 
finanssipolitiikassa: Ruotsin finanssipo-
litiikka oli tuolloin elvyttävää, Suomen 
ei (Tanninen ja Tuomala 2016).

Finanssipolitiikka on ollut 
viime vuosikymmeninä 

huomattavasti elvyttävämpää 
Ruotsissa kuin Suomessa.

POHJOISMAIDEN TYÖMARKKINAT
Jo pitkään Suomessa on toistettu väitet-
tä, että taloutemme rakenteelliset ongel-
mat johtuvat ”jäykistä” työmarkkinoista. 
On vaadittu enemmän paikallista sopi-
mista kuten nykyisin Ruotsissa. Tosin 
Suomessa annettu kuva Ruotsin sopi-
musjärjestelmästä ei kaikilta osin pidä 
paikkaansa, kuten Kauhanen (2015) on 
osoittanut. Esimerkiksi yksityisellä sek-
torilla Ruotsissa on paikallista sopimista 
verraten vähän.

Ruotsin isoissa kaupungeissa ja eri-
tyisesti Tukholmassa ammattiliitot ovat 
menettäneet asemiaan. Tämä näkyy sii-
nä, että yksilöllinen palkkaus eli työso-
pimuksia tekevien osuus on kasvanut 
isoissa kaupungeissa (ks. mm. Arbets-
marknadsekonomiska rådet 2018). 
Työehtosopimukset ovat edelleen isossa 
roolissa muualla. Vaikka Pohjoismaissa 
ammattiliitoilla on ollut perinteisesti iso 
rooli, liittojen jäsenmäärät ovat laskussa.

Keskitettyä järjestelmää, jota myös so-
siaaliseksi korporatismiksi kutsutaan, on 
tutkimuksissa vertailtu systeemiin, jossa 
työehdoista sovitaan hajautetusti yri-
tystasolla.8 Vertailu on osoittanut, että 
palkkaerot olivat pienemmät sosiaalisen 
korporatismin maissa, ja toiseksi sosi-
aalisen korporatismin maille tunnus-
omaista korkeaa ja vääristävää9 verotus-
ta vastapainotettiin julkisten palvelujen 
tarjonnalla. Toisin sanottuna keskitetys-
sä järjestelmässä korkean verotuksen ai-
heuttamat tehokkuuskustannukset pys-
tyttiin tällä tavalla sisäistämään, mikä 
ei ole mahdollista hajautetussa järjes-

telmässä. Tätä sisäistämismekanismia 
pidettiin keskeisenä selityksenä näiden 
maiden menestykselle.

Julkinen sektori työllistää 
muissa Pohjoismaissa 

enemmän kuin Suomessa.

Työmarkkinoiden joustavuutta vaati-
ville nämä tulokset edustavat mennyttä 
aikaa. Onko heiluri kuitenkin heilahta-
massa takaisinpäin? Tähän viittaa muun 
muassa OECD:n (2018) Työllisyyskatsa-

us, joka selvästi kyseenalaistaa hajau-
tetun työmarkkinamallin tuomat edut. 
Ammattiliitojen neuvotteluvoiman heik-
keneminen on ollut merkittävä tekijä 
monessa OECD-maassa.

Koulutuksen, terveydenhoidon ja 
hoivapalvelujen laaja julkinen tuotan-
to muissa Pohjoismaissa on keskeisin 
selitys sille, että julkisen sektorin työl-
lisyysosuus näissä maissa on selvästi 
korkeampi kuin Suomessa ja muissa ke-
hittyneissä maissa. Muissa Pohjoismais-
sa terveydenhoitoon uhrataan selvästi 
Suomea enemmän verorahoja suhtees-
sa bruttokansantuotteeseen. Kuviosta 

Kuvio 3. Suhdannetasattu julkisen sektorin primaarinen ylijäämä7 Suomessa ja Ruotsissa 
1985–2019.
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Kuvio 4. Työttömyysaste Suomessa ja Ruotsissa 1960–2019.
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5 käy ilmi, että muissa Pohjoismaissa 
julkisen sektorin työllisyysosuus on 
ollut pitkään noin 5 prosenttiyksikköä 
korkeampi kuin Suomessa. Ruotsissa 
julkisen sektorin työllisyysosuus jatkoi 
supistumistaan vuoden 2006 jälkeen 
porvarihallituksen aikana, kun yksityi-
sen sote-sektorin tuotanto on kasvanut.

Pohjoismaisen 
hyvinvointimallin 

palauttamiseen tarvitaan sekä 
kansallisia että EU:n tasoisia 

toimia.

Julkinen sektori voi halutessaan kaven-
taa koko talouden palkkaeroja ennen ve-
rotusta ja pienentää siten tarvetta vero-
jen ja tulonsiirtojen kautta tapahtuvalle 
uudelleenjaolle (Pirttilä ja Tuomala 
2005). Tällainen mahdollisuus syntyy 
varsinkin monopsoniasemassa olevas-
sa julkisessa organisaatiossa10, joka on 
ainoa työnantaja monissa ammateissa. 
Selittääkö tämä sen, että Pohjoismais-
sa, joissa on ollut perinteisesti muita 
maita pienemmät tuloerot, on myös 
laaja julkinen tuotanto? Onko merkkejä 
muutoksesta nähtävissä, koska kaikissa 
Pohjoismaissa on tapahtunut merkittä-
vää tuloerojen kasvua? Lisäksi julkisella 

sektorilla työntekijöiden keskinäisriip-
puvuus on myös usein suurta, eli kunkin 
työntekijän panos kokonaistuotokseen 
riippuu myös muiden työntekijöiden 
panoksesta (Tuomala 1990, 2016). 
Tämä ilmiö voi myös selittää solidaari-
sen palkkapolitiikan hyväksyttävyyttä ja 
menneitä saavutuksia.

LOPUKSI
Pohjoismaista hyvinvointimallia ei 
tarvitse keksiä uudelleen. Tarvitaan 
sen palauttamista monilta osin. Tähän 
tehtävään eivät kansalliset keinot yksis-
tään riitä. Nämä muut keinot unohtuivat 
myös Pohjoismaissa 1980- ja 1990-lu-
vuilla globalisaatiokehityksen kritiikit-
tömässä edistämisessä.

Tämä näkyy erityisesti siinä, mil-
laiseksi EU on muotoutunut. Yhteis-
vastuun edistämistä ajaneet politiik-
kajulistukset, kuten Delors-raportin 
suositukset, ovat jääneet toteutumat-
ta. Yhteisvastuun puuttumisen vuoksi 
EU:sta tullut pikemminkin hyvin liber-
taari- tai uusliberalistinen projekti, mis-
sä on keskitytty lähes kokonaan keski-
näisten markkinoiden vapauttamiseen. 
Samalla on hyväksytty implisiittisesti 
maiden välinen verokilpailu, joka on 
puolestaan edistänyt libertaariprojek-
tin tavoitetta pienestä ja köyhtyvästä 
valtiosta. •

Viitteet

1 Lindbeck ja Snower (1995) antoivat tukea tällä 

kannalle. He eivät esittäneet mitään empiiristä 

näyttöä, lähinnä spekulointia. 

2 Tunnetun ruotsalaisen sosiologin Göran 

Therbornin (2019) mukaan Ruotsi on palannut 

1980-luvulta alkaneessa kehityksessä takaisin 

luokkayhteiskunnaksi. Kadotettu kansankoti 

-kirjassaan hänen kritiikissään keskeistä on 

finanssikapitalismin roolin nousu ruotsalaisen 

yhteiskunnan muutoksen selittäjänä.

3 Työn tuottavuus laskettuna työllistä kohden. 

Lähde: The Conference Board Total Economy 

Database™, https://conference-board.org/data/

economydatabase/total-economy-database-

productivity .

4 Robert Solowin (1993) mukaan sanaa 

rakenteellinen käytetään usein viestittämään, 

että henkilö puhuu jostakin syvällisestä 

tietämättä, mistä oikeasti on kysymys.

5 Tämäkin arvio on aliarvio, koska säätiöissä 

oleva varallisuus ei näy Forbesin listan 

varallisuusarvioissa. Esimerkiksi Ruotsissa 

Wallenbergit ovat suojanneet varallisuuttaan 

säätiöimällä.

6 Kotimainen kysyntä koostuu kulutuksesta 

ja investoinneista. Finanssipolitiikka voi 

vaikuttaa siihen suoraan julkisen kulutuksen ja 

investointien kautta ja epäsuorasti muuttamalla 

verotusta ja tulonsiirtoja.

7 Julkisen sektorin primaarinen ylijäämä on 

sen tulojen ja menojen erotus (pl. julkisen 

velan korkomenot), ja tässä siitä on poistettu 

suhdannevaihtelujen vaikutukset. Tällä mitataan 

finanssipoliittisten päätösten vaikutuksia 

erotukseksi suhdannevaihteluiden vaikutuksista, 

jotka tapahtuvat niistä riippumatta ja 

automaattisesti.

8 Ks. Summers et al. (1993) ja Tanninen (1994). 

Sosiaalisen korporatismin maihin on luettu 

lähinnä Pohjoismaat ja Itävalta.

9 Esimerkki tästä on verotuksen vaikutus työn 

tarjontaan.

10 Mirrlees (1976) osoittaa, että 

monopsonistisessa asemassa oleva voittoa 

maksimoiva yritys tai yhteiskunnan 

hyvinvointia maksimoiva julkinen organisaatio 

soveltaa palkka-asteikkoa, joka kaventaa 

työntekijöidensä palkkaeroja.

Kuvio 5. Julkisen sektorin työllisten osuus kaikista työllisistä Pohjoismaissa 1960–2019.
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Kuva
MAARIT KYTÖHARJUartikkeli

Vaikka olemme tottuneet 
ajattelemaan pohjois-
maista mallia yhtenä 
mallina, eri Pohjoismaat 
ovat harjoittaneet hy-

vin erilaista työmarkkina- ja sosiaali-
politiikkaa viimeisten vuosikymmen-
ten aikana. Artikkelissa tarkastellaan 
EUROMOD -mikrosimulaatiomallin 
avulla Suomen, Ruotsin ja Tanskan 
työllisyyden kehitystä sekä sosiaalitur-
vajärjestelmien vaikutusta köyhyyteen 
ja tuloeroihin pitkällä aikavälillä. Pisin 
tarkasteltu aikaväli kattaa vuodet 2006–
2017. Artikkeli perustuu talouspolitiikan 
arviointineuvoston taustaraporttiin 
(Palviainen 2020).

Suomen kannalta juuri Ruotsi ja Tans-
ka ovat kiinnostavia vertailumaita, kos-
ka ne ovat instituutioiltaan, kulttuuril-
taan ja kooltaan samankaltaisia Suomen 
kanssa. Ne ovat myös valinneet erilaiset 
tiet uudistaessaan työmarkkinoitaan. 
Ruotsin malli perustuu Tanskaa selvem-

min taloudellisiin kannustimiin, joilla 
on pyritty kasvattamaan työn tarjontaa. 
Porvariallianssin (2006–2014) harjoitta-
ma työlinja (arbetslinjen) pyrki kasvat-
tamaan työn tarjontaa esimerkiksi mer-
kittävillä ansiotulovähennyksillä sekä 
heikentämällä työttömyysturvaetuutta 
ja tiettyjä sosiaalivakuutuksia, kuten 
sairausvakuutusta. Toimet heikensivät 
työttömyysturvan tasoa, lyhensivät sen 
kestoa ja kiristivät sen saamisen ehtoja.

Tanskassa työmarkkinoita ja sosiaa-
liturvaa on uudistettu kokonaisvaltai-
semmin. Tanskan flexicurity-mallin 
tavoitteena on yhdistää joustaviin työ-
markkinoihin korkea sosiaaliturva ja 
aktiivinen työmarkkinapolitiikka (An-
dersen ja Svarer 2007). Ruotsiin 
verrattuna Tanskan korkeampi sosiaa-
liturva mahdollistaa paremmin pohjois-
maiseen malliin kuuluvan tasa-arvon 
ihanteen toteutumisen yhteiskunnassa.

Korkean ja pitkäkestoisen työttömyy-
den seurauksena Tanskan mallia alettiin 

kehittämään 1990-luvun puolestavälis-
tä. Kuten Ruotsissa, myös Tanskassa on 
tehty tiukennuksia työttömyysturvaan. 
Työttömyysetuuden enimmäiskestoa 
lyhennettiin, ehtoja tiukennettiin ja 
workfare-elementtejä lisättiin työttö-
myysturvaetuuteen ja toimeentulotu-
keen1 (Svarer 2015). Aktiivisuusvaati-
mukset sidottiin työttömyyden kestoon, 
ja nykymallissa työttömyysetuuksien 
menettäminen ja putoaminen alhaisem-
malle toimeentulotuelle on todellinen 
vaihtoehto.

Ruotsi, Suomi ja Tanska 
ovat pyrkineet eri tavoin 

uudistamaan kannustimia 
työmarkkinoilla.

Andersenin ja Svarerin (2007) 
mukaan Tanskassa ei ole turvauduttu 
sosiaaliturvan heikennyksiin, mutta 

Yksi pohjoismainen malli? 
Politiikkatoimien vaikutus eriarvoisuuden 

kehitykseen Suomessa ja vertailumaissa

Artikkelissa tarkastellaan EUROMOD-mikrosimulaatiomallin avulla eri Pohjoismaiden työmarkkinapolitiikan 
ja eriarvoisuuden pidemmän aikavälin kehitystä. Ruotsissa porvariallianssin (2006–2014) harjoittama 

työlinja kasvatti köyhyysriskiä ja tuloeroja. Huolimatta eriarvoisuuden voimakkaasta kasvusta, Ruotsissa 
politiikka ei ole ollut tuloja uudelleenjakavaa. Tanskan flexicurity-malli on Ruotsia paremmin onnistunut 

ehkäisemään eriarvoisuutta ja samanaikaisesti saavuttanut korkean työllisyystason. Suomessa politiikka on 
ollut vertailumaista eniten tuloja uudelleenjakavaa. 
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HEIKKI PALVIAISEN mielestä Ruotsin 
ja Tanskan eroavat työmarkkinareformit 
ja kokemukset tulisi ottaa huomioon, kun 
Suomessa uudistetaan työmarkkinoita ja 
sosiaaliturvajärjestelmää.
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workfare-politiikalla on pyritty paran-
tamaan korkeaan sosiaaliturvaan liitty-
viä kannustinrakenteita. Suomella ei ole 
ollut yhtä selkeää mallia kuin Ruotsilla 
tai Tanskalla, mutta 1990-luvun laman 
jälkeen työllistymisen kannustimien 
parantaminen (making work pay -po-
litiikka) ja työttömien aktivointi ovat 
ohjanneet harjoitettua politiikkaa.

Pohjoismaat eroavat myös etuusta-
soiltaan toisistaan. Viimesijainen toi-
meentulotuki antaa hyvän lähtökohdan 
vertailla etuustasoja eri maiden välillä. 
Se kertoo minimitoimeentulotuen tason, 
jonka yhteiskunta näkee hyväksyttävä-
nä. Taulukossa 1 on esitetty kuukau-
sittaisia toimeentulotukimääriä eri-
tyyppisille kotitalouksille vuonna 2017. 
Toimeentulotukimäärissä on suuria 
eroja eri maiden välillä. Tanskassa toi-
meentulotuki on selvästi suurin. Ruot-
sissa yksinasuvan toimeentulotuki oli 
noin puolet Tanskan vastaavasta vuonna 
2017. Suomi on näiden kahden maan vä-
lissä. Erot ovat merkittäviä yksinasuvilla 
ja yksinhuoltajille, mutta ne tasaantuvat 
kahden vanhemman lapsiperheillä.

Kuviossa 1 on esitetty köyhyysriski-
en ja Gini-kertoimien4 kehitys kaikissa 
kolmessa maassa vuosina 2005–2019. 
Kuviossa köyhyysriskirajana on käy-
tetty 60 prosenttia väestön mediaani-
tulosta. Vastaavaa köyhyysriskirajaa 
käytetään kaikissa tämän artikkelin 
simuloinneissa. 

Ruotsissa köyhyysriskin kasvu on ol-
lut voimakasta. Vuosien 2005 ja 2019 
välillä köyhyysriskissä elävien osuus 
kasvoi 9,5 prosentista 17,1 prosent-
tiin väestöstä. Suomessa ja Tanskassa 
köyhyysriski on pysytellyt selvästi al-
haisemmalla tasolla (noin 12 %). Vii-
meisten vuosien aikana Suomen köy-
hyysriski ja tuloerot Gini-kertoimella 
mitattuna ovat olleet alhaisimmalla 
tasolla.

Ruotsissa köyhyysriski ja tuloerot 
kasvoivat samanaikaisesti työlinja-
politiikan kanssa. Vuosina 2007–2014 
köyhyysriski kasvoi 5,1 prosenttiyksi-
köllä ja Gini-kerroin 3,5 prosenttiyk-
sikköä. Useat tutkijat ovat yhdistäneet 
eriarvoisuuden kasvun Ruotsin porva-
riallianssin harjoittamaan työlinjaan. 

Esimerkiksi Dal Bón et al. (2019) 
mukaan reformit kasvattivat kuilua 
työmarkkinoiden sisäpuolisten ja ulko-
puolisten välillä, mikä lisäsi oikeistopo-
pulismin suosiota Ruotsissa. Kuvion 1 
mukaan köyhyysriski on jatkanut kas-
vuaan Ruotsissa, mutta Gini-kertoimen 
kasvu on taittunut. Tämän artikkelin 
yhtenä tavoitteena on tutkia, miten 
paljon porvariallianssin harjoittama 
työlinja vuosina 2007–2014 selittää 
köyhyysriskin ja Gini-kertoimen kas-
vua Ruotsissa.

TUTKIMUSMENETELMÄ
Artikkelissa hyödynnetään EURO -
MOD-mikrosimulaatiomallia (Suther-
land ja Figari 2013). Mikrosimulaa-
tiomalleihin on koodattu verotusta ja 
sosiaaliturvajärjestelmää koskeva lain-
säädäntö, jota sovelletaan yksilötason 
otokseen väestöstä. EUROMOD-mallin 
etuna on se, että se on harmonisoitu eri 
EU-maiden välillä, mikä mahdollistaa 
kansainvälisen vertailun. Koska malli 
kattaa ainoastaan EU-maat, Pohjois-
maista tarkastellaan Ruotsia, Suomea 
ja Tanskaa. Suomen ja Tanskan osalta 
käytetty EUROMOD-malliversio kat-
taa sosiaaliturva- ja verojärjestelmät 
vuosilta 2007–2017 ja Ruotsin osalta 
2006–2017. Malli perustuu EU-SILC-
aineistoon.

EUROMOD on staattinen mikro-
simulaatiomalli5. Menetelmän avulla 
puhtaasti vero- ja tulonsiirtojärjestel-
mässä tehdyt politiikkatoimet voidaan 
erottaa muista tekijöistä. Tällöin vaki-
oitua väestörakennetta ja markkinatu-
loja sovelletaan eri vuosien sosiaalitur-
va- ja verojärjestelmiin. Toteutuneita 
politiikkatoimia sosiaaliturva- ja vero-
järjestelmässä verrataan tilanteeseen, 
jossa politiikkamuutoksia ei olisi tehty 
(kontrafaktuaali). Eri vuosien sosiaali-
turva- ja verojärjestelmät tehdään ver-
tailukelpoisiksi inflaatiokorjauksella.

"RUOTSISSA KÖYHYYSRISKI JA TULOEROT KASVOIVAT 
SAMANAIKAISESTI TYÖLINJAPOLITIIKAN KANSSA."

Taulukko 1. Kuukausittaiset toimeentulotukimäärät kolmelle eri kotitaloustyypille vuonna 2017.

Yksinasuva Yksinhuoltaja Pari, jolla lapsia
Spot-päiväkurssi 31.12.2017 (€)
  Ruotsi 400 988 1251
  Suomi 488 1161 1039
  Tanska 820 1988 1329

Ostovoimakorjattu PPP (€)
  Ruotsi 326 805 1019
  Suomi 425 1012 906
  Tanska 635 1540 1030

Lähteet: Ostovoimakorjaukset (AIC) perustuvat Eurostatin tietokantoihin2, EU15=1. Toimeentulotukimäärät 
perustuvat EUROMODin maaraportteihin vuodelta 20173. Tukimäärät perustuvat kahden lapsen perheisiin 
muilla kuin yksinasuvilla.
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Tällä mallilla pystytään tarkastele-
maan ainoastaan suoria rahamääräisiä 
politiikkatoimia köyhyys- ja tuloeroin-
dikaattoreihin sekä työn kannustimiin, 
ja aktiivinen työvoimapolitiikka jää 
tarkastelujen ulkopuolelle. Kuitenkin 
esimerkiksi Ruotsin työlinja perustui 
laajassa määrin politiikkaan, jolla pyrit-
tiin parantamaan työnteon taloudellisia 
kannustimia.

STA ATTISET SIMULOINTITULOKSET
Seuraavassa tarkastellaan staattisia tai 
välittömiä politiikkavaikutuksia köy-
hyysriskiin ja Gini-kertoimeen. Suo-
men ja Tanskan osalta tarkastellaan 
politiikkatoimien vaikutuksia vuosina 
2007–2017. Ruotsin osalta tarkastel-
laan reformeja aikaperiodeilla 2006–
2014 ja 2006–2017. Ruotsin työlinjan 
(2007–2014) vaikutuksia arvioitaessa 
käytetään vuotta 2006 vertailuvuote-
na. Tarkastelut kattavat kaikki tehdyt 
ja simuloidut politiikkatoimet. Ruot-
sin työlinjan osalta kaikki politiikka-
toimet eivät liity suoraan työlinjaan, 
mutta simuloinnit kattavat laajasti 
harjoitetun politiikan, ja ne sisältävät 
työlinjan lippulaivapolitiikan eli an-
siotulovähennyksen sekä muutokset 
(tai ennalleen jättämisen) useaan so-
siaaliturvaetuuteen.

Kuviossa 2 on esitetty staattiset po-
litiikkavaikutukset köyhyysriskiin ja 
Gini-kertoimeen. Suomessa politiikka 
on ollut vertailumaista eniten tuloja 
uudelleenjakavaa. Köyhyysriski vähe-
ni 1,4 prosenttiyksikköä ja Gini-kerroin 
0,7 prosenttiyksikköä. Tanskassa köy-
hyysriski pieneni 0,4 prosenttiyksik-
köä ja Gini-kerroin kasvoi 0,9 prosent-
tiyksikköä. Ruotsin työlinjan aikana 
(2007–2014) köyhyysriski kasvoi yh-
dellä prosenttiyksiköllä ja Gini-kerroin 
0,4 prosenttiyksiköllä. Työttömien köy-
hyysriski kasvoi 1,6 prosenttiyksiköllä. 
Etuuksia korotettiin työlinjan jälkeen ja 

MIKROSIMULOINTIEN PERUSTEELLA VUOSINA 2007–2017 SUOMESSA 
PIENENNETTIIN TULOEROJA JA KÖYHYYSRISKIÄ ENEMMÄN KUIN 

RUOTSISSA JA TANSKASSA.

politiikkatoimien vaikutukset köyhyys-
riskiin ja Gini-kertoimeen pienenivät 
vuosina 2006–2017. Politiikkatoimien 
vaikutus on kuitenkin selvästi pienem-
pää kuin kuviossa 1. Kuvion mukaan 
työlinjan aikana köyhyysriski kasvoi 
5,1 prosenttiyksikköä ja Gini-kerroin 

3,5 prosenttiyksikköä. Kuvio perus-
tuu samaan EU-SILC-aineistoon kuin 
EUROMOD-malli.

Tulosten mukaan politiikkatoimet se-
littävät vain pienen osan Ruotsin kas-
vaneista köyhyysriskistä ja tuloeroista 
Gini-kertoimella mitattuna. Köyhyys-

Kuvio 2. Staattiset politiikkavaikutukset köyhyysriskiin ja Gini-kertoimeen. 

-3

-2

-1

0

1

2

3

Tanska 2007–2017

Suomi 2007–2017

Ruotsi 2006–2014 Ruotsi 2006–2017

KÖYHYYSRISKI, % GINI-KERROIN, %

Kuvio 1. Köyhyysriskin ja Gini-kertoimen kehitys Pohjoismaissa vuosina 2005–2019.

20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Köyhyysriski, % Gini-kerroin, %

TANSKARUOTSI SUOMI RUOTSI GINI SUOMI GINI TANSKA GINI

Lähde: Eurostat, Income and living conditions.



14 T&Y talous ja yhteiskunta 3 | 2020  T&Y talous ja yhteiskunta 3 | 2020 15

senttia tulojen lisäyksestä verotuksen 
kasvun ja etuuksien pienemisen takia.

Tanskan malli näyttää osoittavan, 
että korkeat sosiaaliturvaetuudet voi-
daan yhdistää korkeaan työllisyyteen 
ilman, että korkea verotus vaikuttaisi 
merkittävästi työn tarjontaan. OECD:n 
mukaan Tanskan työllisyysaste oli 75,0 
prosenttia vuonna 2019 (Ruotsissa 77,1 
% ja Suomessa 73,0 %)6. Pohjoismainen 
malli voidaan nähdä sosiaalivakuutena, 
joka vakuuttaa esimerkiksi työttömyy-
den tai sairauden varalta. Tanskalaisen 
ekonomistin Torben Andersenin (2015) 
mukaan aktivointi, kuten työllistymistä 
edistävät koulutukset, lisäävät etuuksien 
vastaanottamisen vaihtoehtoiskustan-
nuksia vähentämällä etuuksista saatavaa 
nettohyötyä, millä voidaan korjata va-
kuutuksiin liittyvää kannustinongelmaa. 
Työllisyysasteeseen vaikuttavat monet 
tekijät, mutta Tanskan kokemukset 
osoittavat, että korkea sosiaaliturva ja 
etuustaso eivät ole este korkean työlli-
syyden saavuttamiselle.

LOPUKSI
Ruotsi ja Tanska ovat kiinnostavia 
vertailumaita, kun työmarkkinoita ja 
sosiaaliturvajärjestelmää uudistetaan 
Suomessa. Ruotsin työlinjan työlli-
syysvaikutuksia ei ole pystytty luotet-
tavasti arvioimaan, mutta tehdyt arviot 
eivät viittaa merkittäviin vaikutuksiin. 
Eriarvoisuuden osalta voidaan sanoa, 
että Ruotsi on ottanut askeleita pois-
päin pohjoismaisesta mallista. Etuus-
taso, esimerkiksi toimeentulotuki, on 
pysynyt vertailumaita alhaisemmalla 
tasolla, ja köyhyysriski on jatkanut 
trendinomaista kasvuaan. Vuonna 2019 
joka kuudes ruotsalainen eli köyhyys-
riskissä. Tulosten mukaan politiikka-
toimet selittävät vain pienen osan kas-
vaneesta köyhyysriskistä ja tuloeroista 
Gini-kertoimella mitattuna. Huolimatta 
eriarvoisuuden voimakkaasta kasvusta, 

riski on jatkanut trendinomaista kasvua 
myös porvariallianssin työlinjapolitiikan 
jälkeen. Yksi vertailumaita erottava te-
kijä on maahanmuutto, joka on ollut 
Ruotsissa voimakkaampaa. Aineisto ei 
mahdollista maahanmuuttajataustaisten 
henkilöiden havaitsemista, mutta kon-
fliktimaista tulleet kohtaavat suurem-
man sosiaalisen syrjäytymisen riskin. 
Aiemmasta kirjallisuudesta tiedetään 
myös, että syrjäytymisessä on ylisuku-
polvisuutta.

TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET
Staattisten simulointien lisäksi mal-
lia laajennettiin arvioimalla työnteon 
kannustimien muutosten käyttäytymis-
vaikutuksia työllisyyteen. Työn tarjon-
nan osallistumisjouston avulla voidaan 
tarkastella, miten herkästi työllisyys 
reagoi työllistymisen taloudellisten 
kannustimien muutokseen. Olemassa 
olevan tutkimuskirjallisuuden perus-
tella pyrittiin valitsemaan maltilliset 
työn tarjonnan joustoparametrit. Työl-
lisyysvaikutukset laskettiin kahdella eri 
työn tarjonnan joustolla (0,1 ja 0,25). 
Jos jousto on esimerkiksi 0,25, työllis-
tymisen aikaansaaman tulonlisäyksen 
10 prosentin kasvu lisää väestön työl-
lisyyttä 2,5 prosentilla. 

Kirjallisuudessa ei ole pystytty arvi-
oimaan Ruotsin työlinjan työllisyysvai-
kutuksia perinteisin kvasikokeellisin 
menetelmin (Edmark et al. 2016). 
Työmarkkinareformit koskettivat kaik-
kia samanaikaisesti, jolloin luotettavaa 
vertailuryhmää ei ole pystytty luomaan. 
Olemassa olevat arviot perustuvat simu-
lointeihin.

Tässä tehtyjen simulointien mukaan 
Ruotsin työllisyys kasvoi työlinjan ai-
kana noin 159 000 henkilöllä ( joustol-
la 0,25). Vertailun vuoksi pääministeri 
Sipilän hallituskaudella (2015–2019) 
Suomen työllisten määrä kasvoi noin 
140 000 henkilöllä. Koska Ruotsin vä-

kiluku on noin kaksinkertainen, kovin 
merkittävästä työllisten määrän muu-
toksesta ei voida puhua. Kun työlli-
syysvaikutukset otetaan huomioon, 
työlinjan aikana köyhyysriski kasvoi 
0,9 prosenttiyksikköä koko väestölle 
ja 0,4 prosenttiyksikköä työikäisille. 
Työlinjan työllisyysvaikutukset eivät 
täysin tasapainottaneet negatiivisia 
staattisia vaikutuksia köyhyysriskiin 
ja Gini-kertoimeen.

Ruotsin työlinja lisäsi 
työllisyyttä jonkin verran, 
mutta se ei kompensoinut 

negatiivisia vaikutuksia Gini-
kertoimeen ja köyhyysriskiin.

Suomessa politiikkatoimet vähensi-
vät työllisyyttä 28 000 henkilöllä ja 
Tanskassa lisäsivät työllisyyttä 55 000 
henkilöllä vuosina 2007–2017. Suomen 
osalta työllisyysvaikutukset köyhyys-
riskiin ja Gini-kertoimeen olivat pieniä. 
EUROMOD-mallilla voidaan tarkas-
tella ainoastaan Tanskan flexicurity-
malliin liittyvää sosiaaliturvan tasoa ja 
siihen liittyviä työnteon kannustimia. 
Lasketut työllistymisveroasteet antavat 
kuitenkin mielenkiintoisen tulokulman 
Tanskan malliin.

Työllistymisveroaste kertoo, kuin-
ka paljon verot kasvavat ja tulonsiir-
rot vähenevät henkilön työllistyessä. 
Vuoden 2017 lainsäädännöllä korkein 
työllistymisveroaste oli Tanskalla (67,0 
%), toiseksi korkein Suomella (61,2 %) 
ja matalin Ruotsilla (53,5 %). Ruotsissa 
työllistymisveroasteen muutos oli suu-
rin. Työlinja pienensi työllistymisvero-
astetta 5,7 prosenttiyksiköllä. Tanskas-
sa osa-aikaisen työllistymisveroaste oli 
jopa noin 90 prosenttia (Suomessa 73,2 
%). Tanskalaisen työttömän työllistyes-
sä osa-aikaiseksi hän menettää 90 pro-

MAAHANMUUTTO ON SAATTANUT LISÄTÄ TULOEROJA JA KÖYHYYSRISKIÄ 
RUOTSISSA ENEMMÄN KUIN SUOMESSA JA TANSKASSA.
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Ruotsissa politiikka ei ole ollut tuloja 
uudelleenjakavaa.

Tanskassa työmarkkinoita on uudis-
tettu Ruotsia kokonaisvaltaisemmin. 
Tanskan flexicurity-mallin tavoitteena 
on yhdistää joustaviin työmarkkinoi-
hin korkea sosiaaliturva ja aktiivinen 
työmarkkinapolitiikka. Pohjoismainen 
malli edellyttää korkeaa työllisyysas-
tetta, jolla voidaan rahoittaa laajat tu-
lonsiirrot ja julkiset palvelut. Tanskan 
kokemukset osoittavat, että korkeat 
sosiaaliturvaetuudet voidaan yhdis-
tää korkeaan työllisyyteen ilman, että 
korkea verotus vaikuttaisi merkittävästi 
työn tarjontaan. •
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"TANSKAN MALLI NÄYTTÄÄ OSOITTAVAN, ETTÄ KORKEAT 
SOSIAALITURVAETUUDET VOIDAAN YHDISTÄÄ

KORKEAAN TYÖLLISYYTEEN."
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Ansiosidonnaisen työt-
tömyysturvan porras-
taminen el i  työttö -
myyden keston myötä 
pienenevä korvaus on 

viime aikoina saanut kasvavaa kan-
natusta poliitikkojen, virkamiesten ja 
elinkeinoelämän järjestöjen puheen-
vuoroissa. Toki VM:n virkamiesjohto 
on jo vuosikymmeniä vaatinut tällaista 
porrastamista.1

Toinen aihe, joka on myös noussut 
esille viime aikoina, on vaatimus ansi-
osidonnaisen työttömyysvakuutuksen 
muuttamisesta pakolliseksi. Tätä on 
ehdottanut esimerkiksi Talouspoli-
tiikan arviointineuvosto (2017). 
Myös tälle ehdotukselle on tullut kan-
natusta elinkeinoelämän edustajilta ja 
monilta poliitikoilta.

Usein näissä kannanotoissa annetaan 
ymmärtää, että suosituksille sekä ale-
nevasta työttömyyskorvauksesta että 
pakollisesta työttömyysvakuutuksesta 
olisi vankkaa taloustieteellistä tukea. 
Kertomatta on jäänyt, mihin taloustie-
teelliseen tutkimukseen näin vahvat 
kannanotot perustuvat.

Miksei tutkimustieto 
kelpaa työttömyysturvan 
muuttamista vaativille?

Merja Kauhanen
Erikoistutkija

Palkansaajien tutkimuslaitos
merja.kauhanen@labour.fi

artikkeli

Matti Tuomala
Emeritusprofessori

Tampereen yliopisto
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Työttömyyden keston myötä pienenevä työttömyyskorvaus ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan muuttaminen 
pakolliseksi ovat viime aikoina saaneet kasvavaa kannatusta poliitikkojen, virkamiesten ja elinkeinoelämän järjestöjen 

puheenvuoroissa. Käymme tässä artikkelissa läpi aihepiirin eturivin tuoreita tutkimuksia. Näistä tutkimuksista ei 
löydy tukea näin yksioikoisille kannoille. Näihin tutkimuksiin perehtyminen avaisi työttömyysturvan uudistajille uusia 
näkökulmia ja tuulettaisi vanhoja uskomuksia. Lisäksi ehdotamme, mihin suuntaan työttömyysturvaa pitäisi uudistaa.

PITÄISIKÖ ANSIOSIDONNAISEN TYÖT-
TÖMYYSKORVAUKSEN LASKEA TYÖT-
TÖMYYDEN KESTON MYÖTÄ?
Työttömyysvakuutuksen kannustinvai-
kutuksista, siis siitä, miten vakuutus 
vähentää työnetsintäponnisteluja ja 
pitkittää työttömyysjaksojen kestoa, on 
toki olemassa laaja tutkimuskirjallisuus. 
Huomion kiinnittäminen vain kannustin-
vaikutuksiin unohtaa sosiaalivakuutuk-
sen keskeisen periaatteen, jonka mukaan 
suurempi riski (pitempi työttömyysjak-
so) vaatii parempaa vakuutusturvaa. 
Ainakin Shavellin ja Weissin (1979) 
artikkelista lähtien on tiedetty, että ilman 
empiiristä lisätietoa työttömyyskorva-
uksen optimaalinen aikaprofiili voi olla 
kasvava, vakio tai laskeva.

”Ilman empiiristä lisätietoa 
työttömyyskorvauksen 

optimaalinen aikaprofiili voi olla 
kasvava, vakio tai laskeva.”

Katsausartikkelissaan tutkimuskirjal-
lisuudesta Chetty ja Finkelstein 
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Palkansaajien tutkimuslaitos
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MERJA KAUHANEN, ILPO SUONIEMI 
(oik.) ja MATTI TUOMALA huomauttavat, 
että työttömyysturvavakuutuksen 
turvaava ominaisuus on unohtunut sekä 
tehdyissä reformeissa että tehdyissä 
muutosesityksissä.

Kuvat
Maarit Kytöharju
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(2013) pitivät siihenastisen aikaprofiilia 
koskevan tutkimuksen merkittävimpänä 
puutteena sitä, ettei teoriaa ole kyetty 
kytkemään työttömien todellisiin tu-
loihin, kulutukseen ja varallisuuteen. 
Kolsrud et al. (2018) ottivat merkit-
tävän edistysaskeleen asiantilan kor-
jaamiseksi. Lähtökohtana niin heidän 
tutkimuksessaan samoin kuin taloustie-
teellisessä sosiaalivakuutuskirjallisuu-
dessa laajemminkin on ns. Baily-kaava 
(Baily 1978), jota Chetty (2006) yleisti 
dynaamiseen asetelmaan. Baily-Chetty-
kaavaan päädytään yhdistämällä työttö-
myyskorvauksen kasvattamisen vakuu-
tushyödyt ja kustannukset korvauksen 
aikaprofiilin ollessa vakio2.

RUOTSIN TUTKIMUKSEN MUKAAN 
KORVAUSTEN PORRASTAMINEN HEI-
KENTÄÄ TYÖLLISTYMISTÄ JA VAKUU-
TUSTURVAA
Kolsrud et al. (2018) laajentavat työt-
tömyyskorvausten analyysia kaksiosai-
seen järjestelmään, jossa työttömyys-
korvauksen taso voi olla erisuuruinen eri 
jaksoilla. Antelias korvaus alkujaksolla 
heikentää kannustimia löytää työpaikka 
ja vaikuttaa niiden työntekijöiden osuu-
teen, jotka siirtyvät 2. työttömyysjaksol-
le. Lisäksi arvioidaan, miten herkästi ly-
hytaikaisesti ja pitkäaikaisesti työttömät 
reagoivat työttömyyskorvaustason muu-
toksiin. Edelleen miten näitä reaktioita 
verrataan kulutuksen tasoittamisesta 
saatuihin hyötyihin lyhytaikaisesta ja 
pitkäaikaisesta työttömyydestä?

Kolsrudin et al. (2018) lähesty-
mistavan voima on siinä, että se pitää 
sisällään kaikki yllä mainitut tekijät 
yhdessä, ja että näin ongelma kääntyy 
empiiriseksi kysymykseksi. Keskeinen 
etu lähteä liikkeelle Baily-Chetty-kaa-
vasta on se, että kaavan parametreilla 
on empiiriset vastineet. Näin syntyy lä-
pinäkyvästi yhteys teoriasta politiikka-
suosituksiin. 

Kolsrud et al. (2018) tarkastelivat 
Ruotsin työttömyyskorvausjärjestel-
män vakuutushyötyjä työttömyysjak-
son eri vaiheissa ja ottivat huomioon 
myös kannustinvaikutukset. Tutkijat 
käyttivät rekisteriaineistoja tuloista, 
kulutuksesta ja varallisuudesta. Tut-
kimuksessa käytettiin hyväksi sekä ai-
emman palkan ja korvaustason välistä 
riippuvuutta että Ruotsissa vuosina 
2001–2002 tehtyä reformia, jossa työt-
tömyyskorvauksen tasoa nostettiin al-
kuvaiheessa ja pidettiin ennallaan 140 
työttömyyspäivän jälkeen.3

Tutkimus osoitti, että reformilla saa-
tiin aikaan haitallinen kannustinvaiku-
tus työllistymiseen. Tämä johtui korva-
usasteen nostamisesta työttömyyden 
alkuvaiheessa. Myös haitalliset kannus-
tinvaikutukset työllistymiseen osoittau-
tuivat suuremmiksi kuin myöhemmin. 

Työttömyysturvan 
kustannusneutraali 

porrastaminen heikentäisi sekä 
kannustimia työllistyä että 

työttömien vakuutusturvaa.

Lisäksi ajan myötä aleneva korvaus 
heikentäisi työttömän vakuutusturvaa. 
Tämä tuli ilmi kulutustason laskuna 
työttömyyden pidentyessä. Koska erityi-
sesti pitkäaikatyöttömillä oli heikommat 
mahdollisuudet kulutuksen tasoittami-
seen ajan suhteen, korvausten leikkaa-
minen heikentäisi heidän tilannettaan 
(intuitio: suuri menetys, suurempi kor-
vaus). Toisin sanoen työttömyyden kes-
ton suhteen aleneva työttömyyskorvaus-
järjestelmä heikentäisi sekä kannustimia 
työllistyä että vakuutusturvaa.

Kolsrudin et al. (2018) tutkimus 
oli työttömyysvakuutuskirjallisuudes-

sa ensimmäinen, joka yhdistää teorian 
dataan. Sen perusteella on mahdollis-
ta arvioida optimaalista porrastamista 
työttömyyden keston suhteen. Toisin 
sanoen koska työttömyyden keston suh-
teen porrastettu työttömyyskorvausjär-
jestelmä heikentäisi sekä kannustimia 
työllistyä että vakuutusturvaa, Kols-
rudin et al. (2018) tutkimus ei anna 
empiiristä tukea työttömyyden keston 
suhteen alenevalle työttömyyskorvauk-
selle Ruotsissa vallitsevissa oloissa. Li-
säksi heidän tuloksensa ei nojaa siihen, 
onko keskimääräinen työttömyyskorva-
us liian suuri tai liian pieni.

Unkarilaiset Lindner ja Reizer 
(2016, 2020) tutkivat Unkarin vuoden 
2005 työttömyysturvareformia. Heidän 
tutkimuksensa antaa puolestaan tu-
kea alenevalle aikaprofiilille. Tämä on 
huomioitu viime tammikuussa ilmes-
tyneessä HS:n artikkelissa4, jossa tode-
taan: ”Työttömyysturvan porrastusta on 
kokeiltu esimerkiksi Unkarissa, jossa 
tulokset ovat olleet myönteisiä”. Tark-
kaan ottaen kyse ei ollut kokeilusta vaan 
vuonna 2005 tehdystä reformista, jota 
tutkimus käytti empiirisen tutkimuk-
sensa perustana verraten työllistymistä 
ennen ja jälkeen reformin. HS:n artik-
keli ei jostain syystä mainitse lainkaan 
Ruotsin reformia koskevaa tutkimusta.

MITÄ JOHTOPÄÄTÖKSIÄ SUOMELLE 
VOIDAAN VETÄÄ RUOTSIA JA UNKARIA 
KOSKEVISTA TUTKIMUKSISTA?
Jos Ruotsin ja Unkarin reformeihin 
perustuvien tutkimusten perusteella 
poliitikkojen ja heidän taustatahojensa 
pitäisi päättää työttömyyskorvauksen 
porrastuksesta, heidän pitäisi tietää 
reformien eroista, korvausjärjestelmi-
en historiasta, työmarkkinoista näissä 
maissa ja millaisia työttömiä tutkittiin.

Unkarissa porrastettiin ansiosidon-
nainen työttömyysvakuutus, jonka 
kesto on kaikkiaan 270 päivää. Työttö-

RUOTSIN JA UNKARIN TYÖTTÖMYYSTURVAN PORRASTUKSILLA
OLI MERKITTÄVIÄ EROJA.
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myyden alkuvaiheessa (90 päivää) kor-
vausta nostettiin noin 50 prosentilla, ja 
loppuosalla (180 päivää) sitä laskettiin 
”budjettineutraalisti” tätä vastaavasti. 
Ruotsissa korvausta nostettiin työttö-
myyden alkuvaiheessa 140 päiväksi. 
Unkarin tutkimus koski 25–49-vuotiaita 
ja painottui keskimääräistä selvästi kor-
keampaa työttömyyskorvausta saaviin. 
Lisäksi nopeasti työllistyvät saattoivat 
saada työllistymisbonuksen.

Unkarissa korvauksen nosto työttö-
myyden alussa ei näyttänyt heikentä-
vän kannustimia työllistyä, kun taas sen 
myöhempi leikkaus paransi kannustimia 
noin 60 päivän jälkeen. Ruotsissa kor-
vauksen nosto porrastuksen jälkim-
mäisellä osalla puolestaan heikentäisi 
kannustimia työllistyä vähemmän kuin 
työttömyyden alussa tehty nosto. Unka-
rissa ei voitu tutkia työttömyysturvan 
vakuutushyötyä. Reformin onnistumista 
arvioitaessa tärkeää olikin se, ettei re-
formi näyttänyt heikentävän työllistymi-
sen jälkeistä palkkatasoa, kun sitä ver-
rataan korvauksen perusteena olevaan 
(laskennalliseen) palkkatasoon ennen 
ja jälkeen reformin. Itse asiassa näin 
arvioituna palkkataso lievästi ( ja tilas-
tollisesti merkitsevästi) nousi reformia 
edeltävään verrattuna.

"Työttömyysvakuutuksen 
kannustinvaikutuksiin ja 

vakuutushyötyihin vaikuttavat 
sekä maiden instituutiot että 
työntekijöiden taloudelliset 

lähtökohdat.”

Unkarissa työttömät työllistyivät pal-
kalla, joka oli keskimäärin noin 15 pro-
senttia pienempi kuin se palkka, josta 
korvaus lasketaan (viimeisen 4 vuosinel-

jänneksen keskipalkka). Pohjoismais-
sa irtisanotut työntekijät sitä vastoin 
työllistyvät uudelleen palkalla, joka on 
hyvin lähellä irtisanomista edeltävän 
vuoden palkkaa. Ruotsissa ja Suomes-
sa uusi vuosiansio on keskimäärin alle 
5 prosenttia aiempaa pienempi (OECD 
2013, kuvio 10). Näin suhteellisesti ver-
tailtuna Unkarin ja Pohjoismaiden työt-
tömien saamissa palkkatarjouksissa on 
selvä ero, puhumattakaan absoluuttises-
ta palkkatasosta.

Lisäksi maiden instituutioissa on pal-
jon eroja. Ruotsin ( ja myös Suomen) 
työttömyysturva on selvästi parempi 
kuin Unkarissa sekä korvausasteella 
arvioituna (Ruotsin tutkimuksessa kes-
kimäärin 72 %) että erityisesti tasoltaan. 
Myös kesto on pidempi. Unkarissa an-
siosidonnaisen työttömyyskorvauksen 
(korvausaste keskimäärin 45 %) mak-
simikesto oli 270 päivää, jonka jälkeen 
voidaan saada 90 päivää matalampaa 
tukea (taso yksinäiselle noin 100 €/kk). 
Nykyisin ansioturvan maksimikesto on 
Unkarissa kolme kuukautta. Olisiko täs-
tä opiksi Suomelle? Ehkä ei.

Työttömyysvakuutuksen kannustin-
vaikutuksiin ja vakuutushyötyihin vai-
kuttavat sekä maiden instituutiot että 
työntekijöiden taloudelliset lähtökoh-
dat. Saatuun vakuutushyötyyn vaikut-
taa mahdollisuus tasata työttömyyden 
aikaista kulutusta aiempaan kulutus-
tasoon nähden. Tämä taas riippuu aiem-
min kerrytetyn varallisuuden määrästä 
ja luotonsaannista. Toisaalta on selvää, 
kumman maan – Ruotsin vai Unkarin - 
työmarkkinainstituutiot ja laajemminkin 
yhteiskunnan rakenteet ovat Suomea lä-
hempänä.

TYÖTTÖMYYSKORVAUKSEN KESTON 
LYHENTÄMINEN
Ansiosidonnaisen korvauksen keston 
lyhentämistä on myös vaadittu keino-
na saada työttömät nopeammin töihin. 

Sipilän hallitushan jo näin tekikin. 
Työttömyyden keston lyhentämiseen 
keskittyvä logiikka on yksinkertainen: 
palkitaan niitä, jotka löytävät uuden 
työpaikan muita työttömiä nopeammin. 
Mutta miksi siitä pitäisi palkita? Tunne-
tusti työttömien kulutus laskee korva-
usjakson pitkittyessä ilman korvausten 
alenemistakin.

Työttömyysvakuutuksen tavoitteena 
on sekä turvata työttömäksi joutuvan 
ansionmenetyksiä että ylläpitää kan-
nustimia palata takasin työhön. Sipilän 
hallituksen työttömyysturvaa koskevat 
muutokset kohdistuivat työttömyysva-
kuutuksen kannustinvaikutuksiin. Sen 
sijaan vakuutusjärjestelmän turvaomi-
naisuus unohtui. Sama linja näyttää 
jatkuvan VM:n virkamiesten työllisyys-
paketin (Valtiovarainministeriö 
2020) ehdotuksessa, että lyhyemmällä 
työssäololla korvauksen enimmäiskesto 
lyhenisi.

"Tunnetusti työttömien 
kulutus laskee korvausjakson 
pitkittyessä ilman korvausten 

alenemistakin."

Juuri työttömyyden pitkittymisen va-
ralta työntekijä on järjestelmässä va-
kuutettu. Työttömyyden pitkittyminen 
ei ole pelkästään huono asia, sillä työ-
tön saattaa löytää omia taitojaan pa-
remmin vastaavan työn, jos hän etsii 
kauemmin ja perusteellisemmin. Täs-
tä hyötyy myös työnantaja ja koko yh-
teiskunta. Kyyrän ja Pesolan (2017) 
tutkimus suomalaisella aineistolla tu-
kee tätä osoittamalla, että ansioturvan 
kesto vaikuttaa merkittävästi myös 
työttömyyden jälkeiseen palkkatasoon 
ja työsuhteen kestoon.

TYÖNTEKIJÄT ON VAKUUTETTU TYÖTTÖMYYDEN PITKITTYMISEN
VARALTA, JA SE VOI AUTTAA OMIA TAITOJA PAREMMIN VASTAAVAN

TYÖN LÖYTYMISESSÄ.
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PITÄISIKÖ TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS 
TEHDÄ PAKOLLISEKSI?
Talouspolitiikan arviointineu-
vosto (2017) esitti pakollista työttö-
myysvakuutusta. Raportin mukaan ”olisi 
hyviä syitä tehdä työttömyysturvajärjes-
telmästä pakollinen sosiaalivakuutus 
vapaaehtoisen työttömyyskassan jäse-
nyyteen perustuvan järjestelmän sijaan.” 
Hyväksi syyksi osoittautuu markkinoi-
den epäonnistuminen epätäydellisen 
informaation tilanteessa. Muita syitä ei 
kerrota.5

Vastapainoksi hyville asioille sosiaa-
livakuutus, kuten työttömyysvakuutus, 
tuo mukanaan myös kielteisiä kannus-
tinvaikutuksia (”moral hazard”), esi-
merkiksi työttömyyden pitkittämisen. 
Toinen vakuutusmarkkinoiden epäon-
nistumiseen liittyvä syy on vakuutuk-
senottajien valikoitumisongelma, josta 
englanninkielisessä kirjallisuudessa 
käytetään nimitystä ”adverse selection” 
(AS). Toisin sanoen haitallinen valikoi-
tuminen synnyttää epäedullisen asia-
kaskunnan ongelman. Ongelma syntyy, 
kun vakuutusyhtiöllä on asiakkaiden 
riskiominaisuuksista vain tilastollista 
informaatiota, ja sen on sovellettava 
maksuja, jotka perustuvat potentiaalisen 
asiakaskunnan keskimääräiseen riskiin. 

"Pakollista 
työttömyysvakuutusta 

perustellaan markkinoiden 
epäonnistumisella 

epätäydellisen informaation 
vallitessa."

Akerlofin (1970) klassikkoartikkelis-
ta (sovellettuna vakuutustilanteeseen) 
tiedämme, että ongelma piilee alhaisen 
riskin ihmisten joukossa, jotka eivät ota 

heille liian kallista yksityistä vakuutusta. 
Tästä syystä monet julkistalouden oppi-
kirjat pitävät julkisen vallan tarjoamaa 
pakollista vakuutusta keinona ratkaista 
AS-ongelma. Kuitenkin työttömyyden 
osalta epätäydellinen informaatio johtaa 
huoleen nimenomaan korkean työttö-
myysriskin ihmisten kohtalosta. Näin ol-
len tämä AS-ongelman ratkaisuehdotus 
ei kaikenkattavasti perustele pakollisen 
työttömyysvakuutuksen olemassaoloa 
eikä anna normatiivista tulkintaa sille.

Toiseksi, vaikka on olemassa laaja 
teoreettinen ja empiirinen kirjallisuus 
työttömyysvakuutuksen suunnittelus-
ta, niin kysymystä siitä, pitäisikö työt-
tömyysvakuutuksen olla pakollinen, ei 
ole tutkittu empiirisesti. Landais et al. 
(2018) on ensimmäinen tutkimus, jossa 
asiaa tutkitaan empiirisellä aineistolla. 
Onko pakollinen julkinen työttömyys-
vakuutus, joka ei jätä työttömyysris-
keiltään erilaisille yksilöille valinnan 
mahdollisuuksia, tehokkain keino rat-
kaista epätäydellisen informaation ai-
heuttamia ongelmia? Landais et al. 
(2018a)6 esittävät tämän kysymyksen. 
He tutkivat asiaa Ruotsin aineistolla. 
Ruotsihan kuuluu Islannin, Suomen ja 
Tanskan tavoin ns. Gent-järjestelmän 
maihin, joissa voi halutessaan lisätä va-
kuutusturvaa kuulumalla vapaaehtoi-
seen työttömyyskassaan. 

Ruotsin aineistolla Landais et al. 
(2018a) osoittivat huolellisella tutki-
muksellaan, että työttömyysriski on yli 
kaksinkertainen kassaan kuuluvilla kuin 
muilla työntekijöillä. Havaittuun korke-
aan työttömyysriskiin voivat myös vai-
kuttaa työntekijän kannustimet. Mutta 
käyttäen hyväksi riippumatonta riski-
en vaihtelua he pystyivät arvioimaan 
työttömyysriskiä yksilötasolla. Näin he 
osoittivat, että vuonna 2007 havaitut 
muutokset kassaan kuulumisessa olivat 
seurausta valikoitumisesta työttömyys-
riskin suhteen.

Riippuvuus kestää laajan joukon kont-
rollimuuttujia. Esimerkiksi työntekijän 
iän (nuorilla on keskimääräistä korkeam-
pi työttömyysriski) kontrollointi johtaa 
suotuisaan valikoitumiseen, sillä kontrol-
loinnin seurauksena yksilötasolla riskin 
suuruuden ja kassaan kuulumisen väli-
nen korrelaatio kasvaa. Lisäksi Landais 
ja Spinnewijn (2019) havaitsevat suur-
ta yksilötason vaihtelua sekä mitatuissa 
vakuutushyödyissä että työttömyysris-
keissä, mikä puoltaa yksilöllisempää 
vaihtoehtoehtoa pakollisuuden sijasta.

Mitä suurempi työttömyysriski 
henkilöllä on, sitä 

todennäköisemmin hän 
kuuluu vapaaehtoiseen 

työttömyyskassaan.

Suomesta tiedetään, että ”kaikki riski-
indikaattorit puoltavat tarinaa, jonka 
mukaan korkeamman työttömyysriskin 
omaavat henkilöt valikoituvat kassojen 
jäseniksi” (Maczulskij 2016). Toisaalta 
työttömyyskassojen ulkopuolelle jää hen-
kilöitä, jotka kuuluvat ryhmiin, joilla on 
suuri työttömyysriski. Tämä viittaa siihen, 
että valintoihin liittyy kitkaa, tietämättö-
myyttä ja jonkin verran epärationaalisuut-
ta (ks. myös Landais et al. 2018a).

SUBVENTOITU VAPAAEHTOINEN 
TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS VOI 
KUSTANNUSTEHOKKAASTI LISÄTÄ 
HYVINVOINTIA
Vapaaehtoinen ja korvaustasoltaan pa-
rempi lisävakuutus (kassan jäsenyys) 
parantaa vakuutusturvan kohdentu-
mista. Jos lisävakuutus saadaan sub-
ventoituun hintaan (riskiperustaisen ja 
perityn hinnan välisen erotus), voidaan 
AS-ongelmaa lieventää.

TYÖNTEKIJÖIDEN AMMATILLISEN JÄRJESTÄYTYMISEN ALENEMINEN
VOI SELITTÄÄ SITÄ, ETTEIVÄT KAIKKI LIITY TYÖTTÖMYYSKASSAAN.
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SUBVENTOITU VAPAAEHTOINEN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS ON 
PAREMPI VAIHTOEHTO KUIN PAKKOJÄSENYYS.

Ruotsissa lisävakuutuksen subven-
tointi on huomattavaa, ja ennen vuoden 
2007 reformia lisähinta oli 18 prosenttia 
vakuutusten keskimääräisestä kustan-
nuserosta, ja 86 prosenttia valitsi kas-
sajäsenyyden (Landais et al. 2018a). 
Vuonna 2007 porvarihallitus kolmin-
kertaisti maksun.7 78 prosenttia pysyi 
kassan jäsenenä. Korkea prosenttiosuus 
kassoihin kuulumisessa heijastaa myös 
Ruotsin edelleen korkeaa työntekijöiden 
järjestäytymisastetta.

Suomalaisessa keskustelussa nykyi-
nen järjestelmä nähdään ay-liikkeen 
vallan ylläpitäjänä. Pakollista ansiosi-
donnaista turvaa kannattavat myös kau-
histelevat sitä, etteivät kaikki ymmärrä 
liittyä työttömyyskassaan. Vaikka mo-
nia syitä löydetään tähän tilanteeseen, 
ei kuitenkaan jatkuvasti pienenevää 
työntekijöiden järjestäytymisastetta. 
Pohjoismaissa korkea järjestäytymis-
aste on myös pitänyt huolen siitä, että 
työttömyyskassoihin kuulutaan. Voi jopa 
olla niin, että monissa maissa on siirryt-
ty pakolliseen järjestelmään ay-liikkeen 
voiman heikennettyä.

Koronakriisissä lomautuksia 
ja työttömyysvakuutusta 

parempi järjestelmä on Tanskan  
työpaikkavakuutus.

Kaiken kaikkiaan työttömyysturvan 
suunnittelussa on kyse julkistaloustie-
teen perusasetelmasta, jolla voidaan pe-
rustella julkisen toiminnan hyvinvoin-
tia lisääviä vaikutuksia. Pakollisuus on 
yksi tapa, mutta osoittautuu, että vielä 
parempaan tulokseen voidaan päästä 
käyttäen kaksiosaista järjestelmää. Mik-
si siis rajoittaa valintaa, jos sillä tavalla 
voidaan kohdentaa työttömyysturva 

paremmin niille, joilla on korkeampi 
työttömyysriski ja jotka arvostavat tur-
vaa eniten? Innokkaimpia valinnan ra-
joittajia suomalaisessa viimeaikaisessa 
keskustelussa ovat olleet oikeistopolii-
tikot. Yleensä heidän retoriikkansa on 
juuri päinvastaista.

Yhdistämällä empiiriset tulokset jär-
jestelmän arviointiin Landaisin et 
al. (2018a) keskeinen johtopäätös on, 
että pakollinen, kaikki kattava työttö-
myysvakuutus, ei ole paras tapa reagoi-
da AS-ongelmaan. Mahdollisuus valita 
lisää vakuutussuojaa työttömyyskassan 
jäsenyyden avulla parantaa merkittävästi 
niiden hyvinvointia, joilla on korkea työt-
tömyysriski. Kyseessä ei todellakaan ole 
Titanicin ensimmäisen luokan matkus-
tajiin verrattava kohtelu!8 Ruotsia kos-
keva tulos on Suomen kannalta tärkeä, 
koska meillä on samanlainen ns. Gent-
järjestelmä.

Sitran ansioturvaraportti (Hiilamo 
ym. 2015) puolustaa myös pakollisuut-
ta vetoamalla siihen, ettei taloustiede 
puolla välikäsiä (!) työttömyysvakuu-
tusmarkkinoilla. Raportti hakee tukea 
taloustieteestä epämääräisillä kommen-
teilla moraalikadosta. Samalla raportti 
paljastaa, miten huonosti sen tekijät 
ovat perehtyneet aihepiirin taloustie-
teelliseen tutkimukseen. Esimerkiksi 
raportin kovasti korostama moraalika-
to, joka on virheellinen käännös moral 
hazard-termistä (Tuomala 2019, 273–
274), työttömyyskassojen ongelmana ei 
itsessään perustele pakollisuutta. Tämä 
on taloustieteen perustuloksia. Kuten 
edellä todettiin, Landais et al. (2018a) 
juuri hämmästelevät, ettei koko asiaa 
lisävakuutusturvan valinnan mahdol-
lisuudesta ole tutkittu taloustieteessä.

Sitran raportti hakee myös tausta-
tukea Norjan järjestelmästä. Norja on 
kuitenkin huono esimerkki, koska siellä 
on käytännössä vallinnut täystyöllisyys, 
eikä sielläkään pakollisuus ole poistanut 

ongelmaa niiltä, jotka eivät täytä työs-
säoloehtoa.

Suomalaisessa keskustelussa korona-
pandemian aiheuttamaa työttömyyttä 
on pidetty uutena syynä ansiosidon-
naisen turvan muuttamiseksi kaikille 
pakolliseksi. Perustelu ontuu. Toisin 
kuin esimerkiksi Tanska, Suomi ei 
omaksunut koronapandemian hoidos-
sa tukijärjestelmää, jota voidaan kutsua 
eräänlaiseksi pandemiaan liittyväksi 
määräaikaiseksi sosiaalivakuutuksek-
si, työpaikkavakuutukseksi. Siinä valtio 
korvaa koronapandemian rajoitustoi-
mista kärsivien yritysten palkka- ja yl-
läpitokuluja. Suomi sen sijaan omaksui 
työmarkkinajärjestöjen johdolla nopean 
lomautuksen tien. Tämä tuli hallituksen 
linjaksi eikä oppositiokaan ja elinkeino-
elämän järjestöt ainakaan alkuvaiheessa 
esittäneet kritiikkiä. Lomautusten no-
peuttaminen johti vaikeuksiin monissa 
työttömyyskassoissa. Sovellettuna riit-
tävän lyhytaikaiseen pandemiakriisiin 
– esimerkiksi 3–6 kk kestävään – edellä 
kuvattu työpaikkavakuutus on parem-
pi keino kuin työttömyysvakuutus (ks. 
Giupponi ja Landais 2019). Työttö-
myysvakuutus auttaa lomautettujen 
työntekijöiden toimeentuloa, mutta se 
ei auta yritystä.

TYÖSSÄOLOEHTO ON TODELLINEN 
ONGELMA 
Suomessa vuoden 2019 lopulla kaikista 
työttömyysturvaa saaneista 36,3 pro-
senttia sai ansiopäivärahaa, 9,3 prosent-
tia peruspäivärahaa ja enemmistö 54,2 
prosenttia työmarkkinatukea (kuvio 1). 
Ansiopäivärahaa saaneiden osuus on 
laskenut 2010-luvun loppupuolella alle 
40 prosenttiin samalla kun työmarkki-
natukea saaneiden osuus on kasvanut. 
Sen sijaan peruspäivärahaa saaneiden 
osuus on pysytellyt koko tarkasteluajan-
jakson melko samalla tasolla hieman alle 
kymmenessä prosentissa.
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Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö 
on ollut vakuutettuna olleessaan 26 
kalenteriviikkoa 28 kuukauden aika-
na työssäoloehtoon luettavassa työssä, 
jossa työaika yhdessä tai useammassa 
työssä on yhteensä vähintään 18 tun-
tia. Jaksotyössä säännöllinen työaika on 
tasoittumisjakson aikana keskimäärin 
yhteensä vähintään 18 tuntia kalente-
riviikossa9. Lisäksi työstä maksetun 
palkan pitää olla vähintään työehtoso-
pimuksen mukainen.

Kaikki kassaan kuuluvatkaan eivät 
ole oikeutettuja ansiosidonnaiseen tu-
keen. Työssäoloehdon täyttymättömyys 
on selvästi epäkohta, joka suomalaises-
sa keskustelussa on lähes unohtunut. 
Sen sijaan epäkohtana pidetään sitä, 
että kassaan kuulumattomat joutuvat 
maksamaan työttömyysvakuutusmak-
sun, mutta eivät saa etuja, siis Landa-
isin et al. (2018a) mallin mukaisesti 

subventoivat vapaaehtoista vakuutusta. 
Kassoihin kuulumattomien maksuthan 
ohjataan Kelalle.

Vapaaehtoiseen 
työttömyysvakuutukseen 

kannattaisi yhdistää 
osallistumistulo.

Työssäoloehdon ongelmallisuus heijas-
taa muutoksia työsuhteissa. Atkinson 
(1996) pohti työttömyysturvan ja laajem-
min perusturvan uudistamista niin, että 
siinä otettaisiin huomioon työsuhteissa 
tapahtuneet muutokset, kuten vajaatyöl-
lisyyden kasvu ja silpputyön ongelmat. 
Atkinsonin ehdottama osallistumistulo10 
on juuri tällainen muunnelma. Hän pitää 

monen muun tutkijan tavoin puhdasop-
pista perustuloa liian kalliina ja ehdottaa, 
että sen saanti edellyttäisi yhteiskuntaan 
osallistumista palkkatyöllä, ammatinhar-
joittajana, hoivatyöllä, kouluttautumalla, 
aktiivisena työnhakijana tai toimimalla 
kansalaisjärjestöissä.

Osallistumistulo ei perustu kansalai-
suuteen vaan yhteiskuntaan osallistu-
miseen – työikäiset kansalaisuudesta 
riippumatta voivat antaa panoksensa yh-
teiskunnalle. Osallistumistuloa voidaan 
syystä pitää poliittisesti realistisimpana 
perustulomuunnelmana. Osallistumis-
tulo yhdessä työttömyysvakuutuksen 
kanssa voisi olla sopiva kompromis-
si. Kun epävarmuus ansioista kasvaa, 
työsuhteet muuttuvat tilapäisemmiksi 
ja teknologiset muutokset häivyttävät 
työpaikkoja, osallistumistulo kytkettynä 
työttömyysvakuutukseen toisi työnteki-
jälle turvaa. • 

PAKOLLINEN KASSAJÄSENYYS EI OLISI OLLUT PARAS KEINO
REAGOIDA KORONAKRIISIN AIHEUTTAMAAN TYÖTTÖMYYTEEN.

Kuvio 1. Työttömyysturvaa saaneiden jakaumat työttömyysturvan tyypin mukaan, %.
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16.1.2020.  https://www.hs.fi/politiikka/art-
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1990-luvun alkupuolelta lähtien 
ylimpien käytettävissä olevien 
tulojen ja tulo-osuuksien kas-
vu oli poikkeuksellista Suomen 
taloushistoriassa. Suurituloisin 

prosentti tulonsaajista kasvatti vuodesta 
1990 vuoteen 2000 käytettävissä olevien 
tulojensa osuuden kaikkien tulonsaajien 
yhteenlasketuista tuloista yli kaksinker-
taiseksi. Ylimmässäkin prosentissa ylin 
kymmenys1 – yksi promille koko väes-
töstä – viisinkertaisti osuutensa 1987–
2004 ajanjaksolla (Jäntti et al. 2009 
ja Riihelä et al. 2010). Tämän jälkeen 
osuudet ovat pysyneet uudella korkealla 
tasolla ja taas aivan viime vuosina kään-
tyneet nousuun.

Nämä arviot tuloerojen kehityksestä 
perustuvat Tilastokeskuksen tulojakoai-
neistoon. Ovatko ne kaikilta osin luotet-
tavia? Näistä aineistoista puuttuvien tu-
lotietojen kasvava määrä heikentää sekä 
tuloerojen että veroasteiden arviointia. 
Palaamme puuttuvien tulotietojen on-
gelmaan myöhemmin tässä artikkelissa. 
Aiemmissa tutkimuksissamme (Riihelä 
et al. 2010, Riihelä ym. 2015) olemme 
havainneet, miten bruttotuloissa ja käy-
tettävissä olevissa tuloissa tulonsaajien 
ylimpien tuloryhmien (ylin prosentti ja 
promille) ja alimman 50 prosentin tulo-
osuudet lähtivät kehittymään eri suun-
tiin 1990-luvun puolivälissä.2

Kuviossa 1 kuvataan ylimmän pro-
sentin ja promillen tulonsaajien tulo-
osuuksien kehitystä. Suurituloisimman 
promillen bruttotulo-osuus oli IT-kuplan 
aikana vuonna 2000 yli 40-kertainen 
verrattuna heidän osuuteensa kaikista 
tulonsaajista, ja vuonna 2018 se oli noin 
30-kertainen. Vuonna 1995 vastaava luku 
oli 15-kertainen.

1990-luvun puolivälissä ylimpien 
tuloryhmien osuudet kaikkien 
tulonsaajien yhteenlasketuista 

tuloista lähtivät kasvamaan 
muita nopeammin.

Kuvion 1 kuvaamalla ajanjaksolla ylim-
missä tuloissa käytettävissä olevien tu-
lojen osuudet ovat olleet lähes samo-
ja kuin bruttotulojen osuudet. Toisin 
sanottuna kokonaistulojen (ansio- ja 
pääomatulo yhdessä) verotus ei ole 
muuttanut kuvion esittämällä ajan-
jaksolla ylimmän tulonsaajapromillen 
tulo-osuutta, kun siirrytään bruttotu-
loista käytettävissä oleviin tuloihin. 
Näin ollen ylimmän tulonsaajapromil-
len keskimääräinen kokonaistulovero-
aste on ollut kuvion esittäminä vuosina 
lähes sama kuin keskimääräistä tuloa 
saavan tulonsaajan.

Kuviosta 2 näemme ylimpien tulon-
saajaryhmien reaalisten keskimääräisten 
tulojen kehityksen eri kohdissa tulonja-
kaumaa vuodesta 1995 lähtien.3 Ylin tu-
lonsaajaprosentti (P99–100) ei ole vain 
erkaantunut alimmista tuloryhmistä, 
vaan myös ylimmän prosentin yläosa eli 
ylin promille (P99.9–100) ja erityisesti 
promillen ylin kymmenys (P99.99–100) 
on erkaantunut omiin korkeuksiinsa. 
Bruttotulojen ja käytettävissä olevien 
tulojen vertailussa huomataan, että ylim-
män promillen ylimmän kymmenyksen 
bruttotulojen ensimmäistä piikkiä (IT-
kuplan vuodet) on verotuksen ansiosta 
saatu selvästi madallettua. Tämä johtuu 
siitä, että piikki oli suurelta osin (erityi-
sesti Nokian) optiotuloja, joita verote-
taan ansiotuloina.

Ehkä juuri optiotulojen takia kuulee 
väitteitä, että ylimmissä tuloryhmissä 
olisi suurta vaihtuvuutta. Tutkimustieto 
viittaa päinvastaiseen kehitykseen. Py-
syvyys samassa tuloluokassa on lisään-
tynyt myös ylimmissä tuloissa (Riihelä 
ja Suoniemi 2015).

Kuviot 1 ja 2 herättävät ilmeisen kysy-
myksen: Mikä rooli Suomessa harjoite-
tulla veropolitiikalla on ollut tuloerojen 
ja ennen muuta ylimpien tulo-osuuksien 
kehityksen selittäjänä? Edellä olevissa 
kuvioissa taustalla on tuloverot. Artik-
kelimme keskeinen tavoite on laajentaa 

Onko kokonaisverotus Suomessa 
progressiivista?

Tässä artikkelissa arvioimme keskimääräistä kokonaisveroastetta kaikki verot huomioiden ja sen koostumusta 
verolajeittain eri kohdissa bruttotulonjakaumaa vuonna 2016. Arviomme perustuu useaan aineistoon; 

Kulutustutkimukseen, Tulonjaon palveluaineistoon ja Tulonjaon kokonaisaineistoon. Arviomme mukaan 
tulonsaajien suurituloisimmassa prosentissa keskimääräinen kokonaisveroaste laskee bruttotulojen kasvaessa. 

Matti Tuomala
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MARJA RIIHELÄ ja MATTI TUOMALA 
korostavat, että tuloerojen ja keskimääräisten 
verojen arvioinnissa on tärkeää tietää, kuinka 
kattavasti meillä on tietoa tuloista.

Kuva
MAARIT KYTÖHARJU
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verotusta koskemaan kaikkia veroja eli 
tuomme mukaan myös hyödykeverot.

Tulonsaajien suurituloisimman 
promillen ja erityisesti sen 

ylimmän kymmenyksen 
reaalitulot ovat kasvaneet 

muita nopeammin.

KUKA VERON MAKSA A?
Verojärjestelmää tulisi arvioida koko-
naisuutena, ja vielä tärkeämpää olisi 
tarkastella verotusta, julkisia palveluita 
ja sosiaaliturvaa yhtenä kokonaisuute-
na4. Kaikkia veroja koskeva kysymys on, 
kuka ne viime kädessä maksaa: se, jolle 
maksaminen on laissa asetettu, vai jokin 
muu taho.

Yritysvero voidaan ajatella veroksi 
joko pääoman käytöstä tai yrityksen voi-
tosta. Se, kuka veron lopulta maksaa, on 
ollut jatkuva kiistojen kohde. Erityises-
ti yhteisöveron lopullisesta maksajasta 
on kiistelty vilkkaasti. Yksimielisyyttä ei 
ole edes siitä, maksavatko veron yrityk-
set vai ihmiset. Tanskalainen ekonomis-
ti Sören Bo Nielsen on huomauttanut, 
että merkittävää ja jatkuvasti kasvavaa 
säätiöomistusta ei voi kytkeä kehenkään 
yksilöön. Hän käytti osuvaa englannin-
kielistä termiä ”headless capital”.

Yritysveron kohtaannosta käytiin vii-
me vuonna USA:ssa vilkasta keskustelua 
Emmanuel Saezin ja Gabriel Zuc-
manin (SZ) (2019) kirjan synnyttämä-
nä. SZ ehdottivat kahta tapaa arvioida 
verojen jakautumista eri tuloluokille. 
Ensimmäinen tapa kuvaa kunkin het-
ken tulojen ja verojen jakautumista eri 
tuloluokissa. Tässä tavassa työhön pe-
rustuvat verot koituvat työntekijälle5, 
pääomaan ja pääomatuloon perustuvat 
verot menevät näiden varojen omista-
jille ja kulutukseen kohdistuneet verot 
maksaa kuluttaja. Esimerkiksi yhteisö-
vero menee omistajalle ja sosiaalitur-
vamaksut taas työlle riippumatta siitä, 
vaikka niistä osa olisi laissa määritelty 
työnantajalle. Listaamattomissa yhti-
öissä ei ole tarvetta tehdä eroa siinä, 
liitetäänkö vero työhön vai pääomaan.

SZ perustelevat tätä menettelyä muun 
muassa sillä, että verot on asetettu kul-
lekin tuotannontekijälle samalla tavalla 

Kuvio 1. Ylimmän 1 prosentin ja ylimmän promillen tulo-osuudet henkilökohtaisille brut-
totuloille ja käytettävissä oleville tuloille vuosina 1995–2018, mukana yli 19-vuotiaat.

Kuvio 2. Reaaliset keskimääräiset henkilökohtaiset bruttotulot ja käytettävissä olevat tulot 
bruttotulojen ryhmissä vuosina 1995–2018, vuoden 2018 hinnoin (mukana yli 19-vuotiaat).
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kuin optimaalisen verotuksen teorian pe-
rusmalleissa Ramsey (1927) ja Diamond 
ja Mirrlees (1971a, 1971b). Toiseksi 
edellisestä tavasta erilliseksi menettelyk-
si SZ ehdottavat sitä, miten veroreformi-
en käyttäytymisvaikutusten seuraukset 
tulonjaolle tulisi ottaa huomioon. Tämä 
tapa kytketään myös Diamond–Mirrlees-
malliin. Tämä tavan empiirinen toteut-
taminen ei ole helppo harjoitus. Olisiko 
tässä tapauksessa luontevampaa puhua 
kohtaannon sijasta siitä, miten veromuu-
tokset siirtyvät eri tuotannontekijöille?

Yritysveron kannatusta tai vastustus-
ta voi myös selittää epätietoisuus siitä, 
kuka tuon veron loppujen lopuksi mak-
saa eli mikä on yritysveron kohtaanto. 
Maksaako veron omistaja vai työntekijät 
ja kuluttajat? Epätietoisuus ei koske ai-
noastaan sitä, kuka veron maksaa, vaan 
myös sitä, kohdistuuko vero pääomaan 
vai voittoon. Näistä syistä omistajataho 
on usein vaatinut yritysveron alenta-
mista, koska se uskoo olevansa veron 
maksaja. Työntekijäpuoli on taas vas-
tustanut yritysveron alentamista, koska 
sekin uskoo veron koituvan omistajille, 
joiden osaa ei ole tarpeen keventää. Toi-
saalta on monia omistajatahon edustajia, 
jotka katsovat yhtiöveron alentamisen 
hyödyttävän työntekijöitä.

Voimmeko empiirisen tutkimuksen 
perusteella päätellä, kuka yritysveron 
maksaa? Empiirinen tutkimus yritys-
veron kohtaannosta ei ole aivan suo-
raviivaista monesta ilmeisestä syystä.  
Arulampalam et al. (2012) ja Fuest 
et al. (2018)6 ovat tutkineet, miten yri-
tysvero vaikuttaa palkkoihin erilaisissa 
palkkaneuvotteluasetelmissa. Arulam-
palamin et al. tutkimuksessa asetelma 
on varsin yksinkertainen: siinä on edus-
tava yritys ja ammattiliitto. Fuest et al. 
taas tarkastelevat hyvin perusteellisesti 
useita eri asetelmia.

Arulampalamin et al. (2012) tut-
kimusaineistossa oli mukana yli 55 000 
erikokoista yritystä yhdeksästä Euroopan 

maasta, Suomestakin yli 1 000 yritystä. 
Heidän keskeinen johtopäätöksensä oli, 
että vähintään puolet yritysveroista siir-
tyy työvoiman kannettavaksi pienempinä 
palkkoina. Loppu koituu muille tahoille, 
joista yksi ryhmä on omistajat.

Saksassa kunnallinen yritysvero, joka 
vaihtelee merkittävästi kunnittain, tar-
joaa hyvän asetelman tutkia veron vai-
kutusta palkkoihin. Saksan kuntien yri-
tysveroaineistolla Fuest et al. (2018) 
päätyivät siihen, että noin 50 prosenttia 
yritysverosta tulee työntekijöiden kan-
nettavaksi. Fuest et al. painottavat, että 
työmarkkinainstituutiolla eli osapuolien 
neuvotteluvoimalla on keskeinen rooli 
arvioitaessa yritysveron vaikutusta palk-
koihin. Lisäksi, kuten tutkijat toteavat, 
erityisesti monikansallisten yritysten 
voiton siirtomahdollisuudet lieventävät 
yritysveron vaikutusta palkkoihin.

Kilpailutilanne hyödykemarkkinoilla on 
myös tärkeä. Tämä seikka ei saa riittävää 
huomiota näissä kahdessa tutkimuksessa. 
Yritysveron voi myös monessa tapaukses-
sa tulkita kohdistuvan monopolivoittoi-
hin, jotka voivat olla peräisin onnistuneis-
ta investoinneista teknologiaan tai sitten 
ansiottomista arvonnousuista. Kun voitto 
perustuu monopolivoittoon, yritysvero 
kohdistuu selvemmin osakkeenomistajil-
le. Tällöin ei ole mitään takeita, että yhtiö-
veron eli voiton verottamisen alentaminen 
saisi tällaisia yrityksiä lisäämään työvoi-
man kysyntää ja/tai nostamaan palkkoja. 
Veron alentamisen ansiosta ne voivat pitää 
suuremman osan voitostaan itse.

KOKONAISTULOVEROASTEEN KEHI-
TYS JA KOOSTUMUS VEROLAJEITTAIN
Verojärjestelmää kutsutaan regressii-
viseksi, kun keskimääräinen vero eli 
maksettujen verojen suhde tuloihin 
alenee tulojen kasvaessa. Progressiivi-
nen vero on silloin, kun keskimääräinen 
vero kasvaa tulojen kasvaessa. Valtion 
ansiotulovero on tällainen. Kaikki eivät 
tyydy määrittelemään progressiivisuut-

ta pelkästään keskimääräisten verojen 
avulla vaan kutsuvat progressiiviseksi 
veroasteikkoa, jossa rajavero nousee 
tulojen noustessa. Keskimääräinen vero 
heijastaa kuitenkin rajaveroa selvemmin 
verotuksen kautta tapahtuvaa tuloerojen 
kaventamista eli uudelleenjakoa.

Se, miten verotuksen progressiivi-
suus näyttäytyy keskimääräisen vero-
asteen näkökulmasta, riippuu siitä, mi-
hin tulokäsitteeseen maksettuja veroja 
verrataan. Valtion ansiotuloverotus on 
progressiivista, kun ansiotulovero suh-
teutetaan ansiotuloihin. Laajemmin ve-
rotuksen progressiivisuus on kuitenkin 
riippuvainen siitä, minkälaisia tuloja 
kukin tienaa. Kun eri tulolähteitä vero-
tetaan eri tavalla, yksi luonteva tapa on 
verrata maksettuja veroja bruttotuloi-
hin. Bruttotulot sisältävät kaikki työ- ja 
pääomatulot, eläkkeet ja muut sosiaali-
etuudet riippumatta siitä, ovatko ne ve-
ronalaisia, verotettavia vai verottomia.

Kuviosta 3 nähdään henkilöverotuksen 
kokonaistuloveroasteen kehitys perustu-
en siihen, kuka nimellisesti veron maksaa. 
Kokonaistuloveroaste laski vuodesta 1995 
vuoteen 2009 noin 5 prosenttiyksikköä. 
Maksetut tuloverot suhteessa bruttotuloi-
hin laskivat 28 prosentista 23 prosenttiin. 
Vuonna 2018 keskimääräinen tuloveroaste 
oli 25 prosenttia. Ansiotuloveroaste valti-
onverotuksessa on laskenut koko 2000-lu-
vun. Kunnallisvero on pysynyt melko 
vakaana. Muut verot ja veron luonteiset 
maksut ovat ensin hieman laskeneet ja 
sen jälkeen kasvaneet. Pääomatulojen ve-
roaste on matala, johtuen pääomatulojen 
ansiotuloja matalammasta tasosta koko 
väestön keskuudessa.

Osa valtion ansiotuloverotuksen vä-
henemisestä johtuu suurituloisten an-
siotulojen suhteellisesta vähenemisestä. 
Korkean marginaaliveron alainen ansio-
tulo on korvaantunut matalamman vero-
tuksen pääomatuloilla. Lisäksi ansiotu-
loja verotetaan kunnallisverotuksessa 
proportionaalisen kuntaveroprosentin 

HENKILÖVEROTUKSEN KOKONAISTULOVEROASTE OLI
28 PROSENTTIA VUONNA 1995, 23 PROSENTTIA VUONNA 2009 JA

25 PROSENTTIA VUONNA 2018.
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mukaan, jonka lievä progressiivisuus il-
menee vähennysten kautta.

Keskimääräiset tuloveroasteet vaihte-
levat tulolajeittain eri tuloluokissa. Eri-
tyisesti erot näkyvät bruttotulon ylim-
missä tuloryhmissä, joissa pääomatulojen 
osuus bruttotuloista kasvaa mitä suuritu-
loisemmista on kyse (kuvio 4). Esimer-
kiksi ylimmillä tulotasoilla vuosina 1999 
ja 2000 optiotuloja saatiin paljon. Koska 
niitä verotetaan ansiotulona, veroasteet 
muodostuivat korkeiksi. Tulojen koos-
tumus ja siinä tapahtuneet muutokset 
näkyvät siis selvästi veroasteissa ja näin 
myös verojen koostumuksessa.

Ylimmän 1 prosentin tulonsaajat mak-
savat tuloistaan keskimääräistä enem-
män valtion ansio- ja pääomatuloveroa, 
mutta keskimääräistä vähemmän kun-
nallisveroa ja muita veronluontoisia 
maksuja. Tämä johtuu heillä pääoma-
tulojen suuresta bruttotulo-osuudesta. 
Toisaalta ylimmän tulokymmenyksen 
(pl. ylin 1 prosentti) kunnallisveroaste 
on keskimääräistä korkeampi. Tämä 
johtuu taas siitä, että tässä ryhmässä 
ansiotulo-osuus on vielä verraten suuri 
ja kunnallisvero on lievästi progressii-
vinen verovähennysjärjestelmän kautta.

Kuviossa 4 kuvataan, miten merkittä-
västi tulokoostumus on muuttunut. Esi-
merkiksi ylimmän yhden promillen (pl. 
ylin promillen kymmenys) pääomatulo-
jen osuus bruttotuloista on yli kaksinker-
taistunut tarkasteluajanjaksolla (kuvion 
4 vasen alakuva). Vuonna 1995 tässä ryh-
mässä palkka- ja yrittäjätulo kattoi liki 60 
prosenttia bruttotulokertymästä, mutta 
se oli vuonna 2018 enää 33 prosenttia. 
Pääomatulojen tulo-osuus bruttotuloista 
on kehittynyt päinvastaisesti.

KOKONAISVEROASTEET ERI TULO-
LUOKISSA
Seuraavaksi keskimääräiset veroasteet 
laajennetaan kattamaan kaikki tulon-
jakoaineistosta saatavat verot ja tulot. 
Kaikki verot sisältävät valtion ansiotu-
loveron, pääomatuloveron, kunnallisve-
ron, sosiaaliturvamaksut ja muut veron-
luoteiset maksut. Lisäksi tarkasteluun 
lisätään hyödykeverot (arvonlisäverot ja 
valmisteverot), työnantajan maksamat 
pakolliset vakuutusmaksut (työnantajan 
maksamat sairausvakuutusmaksu, työ-

Kuvio 3. Keskimääräiset tuloveroasteet verolajeittain pl. hyödykeverot ja työnantajien 
pakolliset vakuutukset.

Kuvio 4. Tulokoostumus eri tuloluokissa vuosina 1995–2018.
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eläkemaksu, työttömyysvakuutusmaksu, 
ryhmähenkivakuutusmaksu ja tapatur-
mavakuutusmaksu) ja yritysvero liitet-
tynä osinkotuloihin. Yhtiövero tulkitaan 
näin osinkotulon ennakkoverona.

Kuvio 5 esittää keskimääräisten ve-
roasteita eri tuloluokissa vuonna 2016. 
Siinä kaikki verot on suhteutettu brut-
totuloon edellä mainituilla lisäyksillä eri 
tulokymmenyksissä ja erikseen ylimmis-
sä tulokerroksissa. Kuvioon 5 on esitetty 
myös keskimääräinen kokonaisveroaste, 
joka oli 44,8 prosenttia vuonna 2016.

Kuvio 6 esittää keskimääräisiä veroas-
teita eri tuloluokissa verolajeittain kuvat-
tuna vuonna 2016. Huomataan, että alim-
missa tulodesiileissä hyödykeverot vievät 
14 prosenttia tuloista. Hyödykeverojen 
regressiivisyys syntyy siitä, että pienitu-
loiset kuluttavat kaikki tulonsa, kun taas 
suurempituloiset säästävät osan tulois-
taan. Kunnallisvero yhdessä pakollisten 
sosiaalivakuutusmaksujen kanssa kattaa 
reilusti yli puolet maksetuista veroista jo 
4. desiilistä lähtien aina ylimmän desii-
lin alimpaan 9 prosenttiin asti. Valtion 
ansiotuloveron osuus on suurimmillaan 
ylimmän prosentin alaosassa.

 ”Tulonsaajien ylimmässä 
prosentissa keskimääräinen 

veroaste laskee tulojen kanssa.”

Kaikkein suurituloisempien verot ovat 
pääomatulo- ja yritysveroja. Tulonsaa-
jien ylimmässä prosentissa keskimääräi-
nen veroaste laskee tulojen kanssa. Kaik-
kien suurituloisimpien keskimääräinen 
veroaste (kaikki verot huomioiden) on 
samalla tasolla kuin 7. tulokymmenyk-
sessä. Kuvioista 5 ja 6 nähdään, miten 
ylimmässä yhdessä prosentissa kokonais-
veroaste laskee bruttotulon kasvaessa.

Kuinka luotettavia ovat kuvioiden 5 
ja 6 keskimääräiset kokonaisveroasteet, 
erityisesti kaikkein ylimmissä tuloissa? 
Alussa jo mainittiin tulonjakoaineistosta 
puuttuvat tulot. Tuloerojen ja keskimää-
räisten verojen arvioinnissa on tärkeää 
tietää, kuinka kattavasti meillä on tietoa 
tuloista. Viimeisen neljännesvuosisadan 
aikana tapahtuneiden veromuutosten 
seurauksena verotettavan tulon osuus 

Kuvio 5. Keskimääräinen kokonaisveroaste ja keskimääräiset kokonaisveroasteet eri 
tuloluokissa vuonna 2016.
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Tulonjaon palveluaineisto ja Tulonjaon kokonaisaineisto). Aineistot eivät ole tulo-
tasoiltaan täysin vertailukelpoisia. Lisäksi hyödykeverojen veroaste on yliarvio aivan 
ylimmille tuloille, koska Kulutustutkimuksessa havainnot eivät riitä ylimmän yhden 
prosentin yläosan tulojen tarkasteluun. Ylimmät tulot saavat laskelmassa saman 
hyödykeveroasteen kuin ylin yksi prosentti keskimäärin. Yrityksen maksamat verot 
kohdennetaan Saezin ja Zucmanin tavoin omistajille. Yhtiövero on otettu huomioon 
osinkotulojen kautta. Oletuksena on, että osinkotulot olisivat yhtiöveron verran 
suuremmat. Kokonaisveroaste kasvaa yhtiöveron mukaan oton myötä. Työnantajan 
maksamat pakolliset vakuutusmaksut on kohdistettu työtuloja saaville myös Saezin 
ja Zucmanin tavoin.

Kuvio 6. Keskimääräinen veroasteet eri tuloluokissa verolajeittain kuvattuna vuonna 2016. 
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kaikista tuloista (kansantulosta) on pie-
nentynyt. Esimerkiksi verotettavan tu-
lon suhde kansantuloon oli vuonna 1990 
67,7 prosenttia, ja vuonna 2015 vastaava 
luku oli pudonnut 63,5 prosenttiin.

Verovähennykset ja erilaiset muut huo-
jennukset, kuten listaamattomien yhtiöi-
den osingoissa, vaikuttavat veropohjaan. 
Merkittävä osa veronmaksajista pääsee 
osalliseksi verovähennyksistä. Eniten 
veropohjan kutistumisesta hyötyvät erit-
täin varakkaat. Tulonjakoaineistossa ei 
ole tietoa yritysten ja erityisesti holding-
yhtiöiden sisään jäävästä tulosta ja sen 
kehityksestä, joten emme tiedä, miten 
yrityksen tulo on kohdistunut sen omis-
tajille. Vuoden 2005 jälkeen pörssiosinko-
jen verotus on Suomessa kiristynyt, joten 
varakkaille pörssiyhtiöiden omistajille on 
tullut entistä suurempi kannustin suojau-
tua veroilta holding-yhtiöiden avulla. Eri-

tyisesti tämä koskee niitä, joiden omistus 
pörssiyhtiössä ylittää 10 prosentin rajan.7

Myöskään ns. vakuutuskuorissa kerty-
vät tulot (kuten osingot ja myyntivoitot) 
eivät näy tulonjakotilastoissa. Ne näkyvät 
vasta kun tuloja nostetaan näistä sopi-
muksista. Näin ollen viralliset tulonjakoai-
neistot eivät anna oikeaa kuvaa tuloerojen 
kehityksestä8. Samalla maksettujen vero-
jen suhteesta tuloihin eri tulotasoilla ei 
saada oikeaa kuvaa. Toisin sanoen ylim-
pien tulojen kokonaisveroasteet kuviossa 
5 ja 6 ovat myös näistä syistä yliarvioita.

Edelleen laittomasti piilotetuista tulois-
ta (veronkierto) ei ole Suomea koskevaa 
tietoa. Alstadsater et al. (2019) arvioivat 
veronkierron laajuutta ja sitä, miten se 
Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa jakautuu 
väestön varallisuuden mukaan. Aineisto-
na tutkimuksessa on kahdesta tunnetusta 
tietovuodosta, Swiss Leaks  vuodosta ja 
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Panaman papereista, saatua tietoa pank-
kitileistä ja henkilöistä niiden takana sekä 
mainittujen maiden kansalaisten varalli-
suustietoja. Tutkijat havaitsivat, että näis-
sä maissa kierretään keskimäärin kolme 
prosenttia henkilöveroista, mutta luku 
nousee 30 prosenttiin varakkaimmassa 
tulonsaajapromillessa, johon tutkijoiden 
määritelmän mukaan pääsee, kun netto-
varallisuus ylittää 40 miljoonaa dollaria. 
Mutta onko tilanne sama Suomessa?. •

Viitteet

1 Kun kaikki tulonsaajat asetetaan heidän tulojensa 

suuruuden mukaiseen järjestykseen, niin heistä 

pienituloisimmat 10 prosenttia muodostavat alimman 

tulokymmenyksen jne. aina suurituloisimpien 

ylimpään tulokymmenykseen asti. Vastaavasti 

määritellään tulonsaajien ylin prosentti ja promille.

2 Tulonjaon palveluaineisto 1990–2017 tuottaa 

hieman pienempiä tulo-osuuksia ylimmälle yhdelle 

prosentille kuin tulonjaon kokonaisaineisto 1995–

2018. Tämä johtuu pitkälti siitä, että kokonaisaineisto 

sisältää myös kaikkein suurituloisimmat henkilöt.

3 Kuvion 2 yläosassa ylin tulokymmenys on jaettu 

toisensa poissulkeviin tuloryhmiin: ylimmän 

tulokymmenyksen alimpaan 90 prosenttiin (P90-

99), ylimmän prosentin alimpaan 90 prosenttiin 

(P99.0–99.9) ja ylimpään promilleen (P99.9–100). 

Kuvion 2 alaosassa ylin promille on jaettu kahteen 

osaan: sen alempaan 90 prosenttiin (P99.9–99.99) ja 

ylimpään promillen kymmenykseen (P99.99–100).

4 Ks. esim. Tuomala (2019).

5 Joseph Stiglitz (1999) korostaa yksimielisyyttä 

siitä, että työnantajalle laissa määrätyn 

maksuosuuden maksaa työntekijä. Tällaista 

yksimielisyyttä korostaa edelleen Milton 

Friedmanin (1965) toteamus, että ”se on hänen 

(työntekijän) palkkansa osuus, joka lähetetään 

Washingtoniin sen sijaan, että se tulisi hänelle”.

6 Arulampalamin et al. (2012) ja Fuestin et al. 

(2018) tutkimusten tuloksia ei suoraan voi soveltaa 

kumpaankaan Saezin ja Zucmanin menettelyistä.

7 Pörssiyhtiötä voi omistaa suoraan ja/tai holding-

yhtiöiden kautta. Holding-yhtiön pörssiyhtiöstä 

saama osinko on verovapaata tuloa, jos se omistaa 

osinkoa jakavan pörssiyhtiön osakepääomasta 

vähintään 10 prosenttia.

8 Norjassa tehdyn tutkimuksen (Alstadsæter 

et al. 2016) mukaan kun yrityksen sisään jäävä, 

veroilta suojassa oleva tulo, otetaan huomioon, 

niin ylimmän tulonsaajapromillen tulo-osuuden 

havaittiin kaksinkertaistuneen Norjassa vuoden 

2005 veroreformin jälkeen.
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LA ADUKKAIDEN INSTITUUTIOIDEN 
TIE ON KAPEA

Massachusetts Institute of Technologyn 
professori Daron Acemoglu ja Chicagon 
yliopiston professori James A. Robinson 
jatkavat uudessa kirjassaan siitä, mihin 
he muutaman vuoden takaisessa kir-
jassaan ”Why Nations Fail” jäivät (ks. 
arvioni siitä T&Y 4/2012:ssa). Kyseessä 
on noin 500-sivuinen, varsin tuhti pa-
ketti maailman sosiaali- ja taloushisto-
riaa esitettynä hyppelynä ajasta ja kult-
tuurista toiseen. Punaisena lankana on 
edelleen instituutioiden merkitys.

Siinä missä edellinen kirja keskittyi 
tarkastelemaan instituutioiden merki-
tystä yleisellä tasolla eri kansallisuuksien 
välisille varallisuus- ja menestyseroille, 
tällä kertaa käydään tarkemmin käsiksi 
siihen, miten instituutiot saattavat ke-
hittyä laadukkaiksi (tai sitten eivät) ja 
kuvataan tätä prosessia eräänlaisessa 
dynaamisessa kehyksessä. Olennaista 
tässä kehyksessä on kilpajuoksu kansa-
laisyhteiskunnan ja valtion monopoli-
vallan välillä, mikä parhaimmillaan pitää 
yhteiskunnan kehityksen laadukkaiden 
instituutioiden ”kapeassa käytävässä”.

Kirjoittajien mukaan laadukkaat insti-
tuutiot syntyvät positiivisesta kiertees-

tä, kun valtio lisää valtaansa ja ottaa 
hoitaakseen uusia tehtäviä yhteisym-
märryksessä kansalaisyhteiskunnan 
kanssa. Kehitys kuitenkin voi johtaa 
siihen, että jompikumpi osapuoli, val-
tio tai kansalaisyhteiskunta, onnistuu 
keikauttamaan valtatasapainon lähes 
kokonaan itselleen. Seurauksena on 
edellisen ottaessa vallan ”despoottinen 
Leviathan”, jälkimmäisen tapauksessa 
taas ”poissaoleva Leviathan”, eli anar-
kiaa lähestyvä tila. Parhaassa tapaukses-
sa päästään ”kahlittuun Leviathaniin”, 
missä valtion ja kansalaisyhteiskunnan 
valta ja roolit kehittyvät tasapainoisesti. 

Kirja tarjoaa varsin mielenkiintoisen 
perustelun sille, miksi juuri monissa län-
sitalouksissa yhteiskunnat onnistuivat 
pääsemään ajan kuluessa laadukkaiden 
instituutioiden kapeaan käytävään: al-
kusysäys positiiviselle kehitykselle syn-
tyi Rooman imperiumin ja kristillisen 
kirkon perinnölle rakentuvista, valtion 
monopolivaltaa korostavista instituuti-
oista, jotka yhdistyivät germaaniheimo-
jen kansalaisyhteiskunnan merkitystä ja 
osallistamista korostaviin neuvostoihin.

Kehitys kohti nykyaikaisia instituuti-
oita on kuitenkin ollut pitkä kamppailu 
kansalaisistaan yliotetta tavoittelevien 
valtioiden ja joskus ylilyönteihin sortu-
vien kansalaisten välillä. Toisinaan kape-
asta käytävästä on lipsahdettu kokonaan 
ulos myös länsimaissa, kuten esimerkiksi 
1930-luvun Saksa osoitti. Kirjassa pohdi-
taan sitäkin, voisiko Yhdysvaltojen kal-
tainen maa lipsahtaa ulos laadukkaiden 
instituutioiden kapeasta käytävästä.

Parhaassa tapauksessa valtion 
ja kansalaisyhteiskunnan välillä 

vallitsee tasapaino.

Kapeassa käytävässä operoivien yhteiskun-
tien sijaan maailma on täynnä muun muas-
sa ns. paperi-Leviathaneita, joissa valtiolla 

on jonkinlainen, usein hauras ja väkivallan 
pelkoon perustuva ote kansalaistaan, mutta 
joissa se ei tähtää kansalaisten olojen ai-
toon kehittämiseen vaan keskittyy talou-
dellisten resurssien keräämiseen itselleen 
ja lähipiirilleen. Tällaisen valtion johto 
elää jatkuvassa pelossa, että kansalaisyh-
teiskunta mobilisoituu ja jokin toinen kil-
paileva ryhmittymä kaappaa vallan.

Toisaalta maailmasta löytyy edelleen 
myös sellaisia maita, joissa valtio on heik-
ko ja yhteiskunta on pitkälti kansalaisyh-
teiskunnan käsissä. Tällaisissa valtioissa 
yhteiskuntia koossapitäväksi liimaksi 
jäävätkin erilaiset perinteet ja sosiaali-
set normit, jotka voivat ylläpitää vakautta 
yllättävänkin tehokkaasti mutta samalla 
torjuvat yhteiskunnalliset muutokset.

Merkitystä on myös sillä, onnistuuko 
yhteiskunta rakentamaan hyvien insti-
tuutioiden käytävästä riittävän leveän. 
Leveämpi käytävä mahdollistaa sen, että 
kamppailua valtion ja kansalaisyhteiskun-
nan välillä voidaan käydä turvallisesti il-
man suurta riskiä siitä, että yhteiskunta 
lipsahtaa kokonaan ulos käytävästä. Kir-
joittajat esittävätkin mielenkiintoisen 
teesin, että positiivisen kehityksen kapeaa 
käytävää voi leventää yhteiskunnallisella 
järjestelmällä, jossa markkinatulemia ei 
tasata pelkästään verotuksella ja tulon-
siirroilla, vaan pyritään vaikuttamaan jo 
ensisijaiseen markkinatulojen tasapai-
noon.  Tässä kohdassa kirjaa esikuvaksi 
nostetaan Ruotsi ja sen instituutiot.

Länsimaisia, kehityksen kapeassa käy-
tävässä mahdollistavia instituutioita haas-
tetaan koko ajan voimakkaammin myös 
ulkoa, erityisesti Idästä käsin. Despootti-
nen Leviathan vaikuttaa koronapandemi-
an myötä ottavan yhä tiukemman otteen 
kansalaisistaan, joten kilpajuoksu jatkuu 
sekä yhteiskuntien sisällä että niiden 
välillä. Jos Acemoglua ja Robinsonia on 
uskominen, parhaan yhteiskuntamallin 
kilpailun voittajasta ei pitäisi kuitenkaan 
olla epäselvyyttä – mikäli sen mallin si-
sällä pysytään itse kapeassa käytävässä.
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MAARIT KYTÖHARJUartikkeli

Taloudellista ja sosiaalista 
liikkuvuutta on tutkit-
tu yhteiskuntatieteissä 
useita vuosikymmeniä. 
Sosiologiassa on rikas, 

1950-luvulla ja ehkä aiemminkin alkanut 
tutkimuskirjallisuus, jossa tarkastellaan 
ammattiin perustuvaa luokkaliikkuvuut-
ta, usein vertailevasta näkökulmasta. 
Sosiologiassa on myös rikas ja laaja 
koulutusliikkuvuutta käsittelevä tutki-
muskirjallisuus. Taloustieteessä tarkas-
tellaan liikkuvuutta tuloissa ja osin myös 
koulutuksessa.

Tämä tutkimuskirjallisuus on viime 
vuosikymmeninä kasvanut voimak-
kaasti, osin koska aiheen empiirisen 
tutkimuksen mahdollistavat aineistot 
ovat kehittyneet nopeasti 1980-luvun 
jälkeen. Yhteiskuntatieteiden, kuten 
myös suuren yleisön kiinnostus suku-
polvien väliseen liikkuvuuteen selittyy 
varmaankin monella tekijällä, mutta 
yksi keskeinen syy on seuraava: koska 
kukaan ei valitse perhetaustaansa, voi-

daan perhetaustasta johtuvia eroja pitää 
keskeisen tasa-arvonormin eli mahdolli-
suuksien tasa-arvon rikkomuksena. 

Tästä syystä on tärkeää tietää, missä 
määrin perhetausta vaikuttaa taloudel-
liseen asemaan. Jos perhetaustan osuus 
tuloeroissa on pieni, on myös mahdol-
lisuuksien tasa-arvo laajalti toteutu-
nut. Jos toisaalta taloudellinen asema 
määräytyy hyvin pitkälti sen mukaan, 
millaisesta perheestä itse kukin on pe-
räisin, voi yksilö itse omilla toimillaan 
vaikuttaa tilanteeseensa verrattain vä-
häisessä määrin, ja näin ollen myös mah-
dollisuuksien tasa-arvo on vähäisempää. 
Tällöin myös argumentit julkisen vallan 
väliintulon puolesta ovat vahvempia.

Tässä artikkelissa esittelen lyhyesti 
kolme keskeistä tapaa, joilla taloustie-
teessä pyritään mittaamaan sitä, miten 
suuri perhetaustan rooli tuloeroissa on. 
Lähestymistavat ovat sukupolvien väli-
nen tulojen periytyvyys, sisaruskorre-
laatiot ja mahdollisuuksien tasa-arvo. 
Neljäs tapa, vanhempien ominaisuuksi-

en kausaalivaikutukset, on tärkeä, mutta 
tilan puute ei salli tarkastella sitä tässä 
lähemmin.1

”Jos perhetaustan osuus 
tuloeroissa on pieni, on myös 
mahdollisuuksien tasa-arvo 

laajalti toteutunut.”

Nämä kolme taloustieteessä käytettyä 
lähestymistapaa muodostavat omat tut-
kimuskirjallisuutensa, jotka keskustele-
vat toistensa kanssa verraten vähäisessä 
määrin. Ne ovat kuitenkin selvästi kyt-
köksissä toisiinsa, ja vaikka ne tarkaste-
levat samoja ilmiöitä, niissä päädytään 
varsin erilaisiin lopputuloksiin sen ky-
symyksen suhteen, miten tärkeä perhe-
tausta on.

YLISUKUPOLVINEN LIIKKUVUUS
Tavanomaisin ja tunnetuin tapa tutkia 
perhetaustan vaikutusta taloudelliseen 

Perhetaustan vaikutus
taloudelliseen asemaan*

Miten suuresta osasta tuloeroja perhetausta vastaa? Miten tärkeä perhetausta on taloudelliselle asemalle? 
Nämä ovat läheisesti toisiinsa liittyviä kysymyksiä, mutta jälkimmäinen saa huomattavasti enemmän 
huomiota niin julkisessa keskustelussa, tutkimuksessa kuin politiikassakin. Taloudellisen ja sosiaalisen 

liikkuvuuden ajatellaan kuvastavan yhteiskunnan avoimuutta ja mahdollisuuksien tasa-arvoa. Tämä artikkeli 
tarkastelee kolmea eri lähestymistapaa perhetaustan vaikutusten mittaamiseen. Ne täydentävät toisiaan 
mutta myös antavat kovin erilaisen kuvan siitä, missä määrin tuloerot ovat palautettavissa perhetaustaan. 
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MARKUS JÄNTIN mielestä perhetausta 
on aiemmin uskottua tärkeämpi mutta myös 
vaikeasti havaittava tekijä tuloeroissa, joten 
nyky-yhteiskuntaa luonnehtii melko laaja 
mahdollisuuksien eriarvoisuus.
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asemaan on tarkastella sosioekonomista 
liikkuvuutta kahden toisiaan seuraavan 
sukupolven välillä mittaamalla, miten 
lähellä toisiaan ovat vanhempien ja las-
ten tulemat. Niistä taloustieteilijät ovat 
lähinnä tarkastelleet tuloja ja koulutus-
vuosissa mitattua koulutusta.

Tuloja tarkasteltaessa pyrkimyksenä 
on ollut käyttää koko elinkaaren aikai-
sia tuloja tai ainakin niiden monivuo-
tista keskiarvoa, koska lyhyen aikavälin 
tulot vaihtelevat enemmän ja johtavat 
harhaisiin arvioihin ylisukupolvisesta 
yhteydestä. Ylisukupolvista tuloliikku-
vuutta mitattaessa käytetään mittana 
pääsääntöisesti lasten ja vanhempien 
tulojen luonnollisen logaritmien välis-
tä lineaarista kerrointa, niin kutsuttua 
ylisukupolvista joustoa. Se mittaa sitä, 
miten suurta prosentuaalista muutosta 
voi odottaa lapsen tuloissa vanhemman 
tulojen muuttuessa prosentilla.

Sukupolvien välillä tulonjaossa voi 
tapahtua suuriakin muutoksia. Tästä 
syystä voi olla syytä vakioida muutokset 
tarkastelemalla ylisukupolvista tulokor-
relaatiota, joka käytännössä on ylisuku-
polvisen jouston painotettu versio.2

Suurin osa tällä alueella tehdystä tutki-
muksesta koskee isien ja poikien välistä 
eli miesten ylisukupolvista joustoa. Tämä 
rajoittunut näkökulma selittyy osittain 
tutkimusaineistoihin liittyvillä rajoituk-
silla. Vertailukelpoisia arvioita eri maissa 
on yhdistetty niin kutsutuksi Kultahattu-
käyräksi3, jossa samaan kuvioon piirre-
tään vaaka-akselille vanhempien suku-
polvessa mitatut tuloerot ja pystyakselille 
ylisukupolvista tulopysyvyyttä mittaava 
tulojousto. Kultahattu-käyrällä on po-
sitiivinen kulmakerroin, eli suuremmat 
tuloerot vanhempien keskuudessa ovat 
yhteydessä suurempaan tulojen pysyvyy-
teen seuraavassa sukupolvessa.

Corakin (2013) versiossa Kultahattu-
käyrästä on havaintoja 13 maasta ja tu-
loeroja mitataan vuonna 1985. Käyrän 
mukaan Yhdysvalloissa, Isossa-Britan-

niassa ja Italiassa on sekä isot tuloerot 
että suuri tulojen pysyvyys yli sukupol-
vien, kun taas Pohjoismaissa ryhmänä 
on sekä verrattain pienet tuloerot että 
matala pysyvyys. Tulojoustot vaihtelevat 
noin 0,15:stä (Tanskan taso) noin 0,5:een 
(Italia ja Yhdysvallat). Tanskassa siis 10 
prosenttia korkeammat isän tulot ovat 
yhteydessä noin 1,5 prosenttia korke-
ampiin pojan tuloihin, kun taas Yhdys-
valloissa 10 prosenttia korkeammat isän 
tulot ovat yhteydessä noin 5 prosenttia 
korkeampiin tuloihin pojalla. Suomen 
arvio on reilut 0,2.

Tutkimuksista löytyy huomattavasti 
vähemmän vertailukelpoisia arvioita tu-
loerot vakioivista korrelaatioista. Jousto 
saattaa olla pieni (iso) siitä mekaanises-
ta syystä, että tuloerot lasten sukupol-
vessa ovat paljon pienemmät (suurem-
mat) kuin vanhempien sukupolvessa. 

Poikkeus tässä on Corakin et al. 
(2014) tutkimus, josta löytyy arviot sekä 
joustosta että korrelaatiosta Kanadalle, 
Ruotsille ja Yhdysvalloille. Yhdysvallois-
sa joustolla mitattuna ylisukupolvinen 
pysyvyys on huomattavasti korkeampaa 
kuin Kanadassa ja Ruotsissa, mutta kor-
relaatiolla mitattuna Yhdysvalloissa on 
vain vähän korkeampi pysyvyys. Yhdys-
valtain jousto on heidän tutkimuksessaan 
0,40, mutta korrelaatio on 0,26. Kanadan 
ja Ruotsin korrelaatiot ovat vain hieman 
Yhdysvaltain korrelaatiota matalampia.

Pohjoismaissa on sekä pienet 
tuloerot että pieni tulojen 
pysyvyys yli sukupolvien.

Yhdysvalloissa korrelaatio on huomat-
tavasti joustoa pienempi, koska tuloerot 
kasvoivat tutkimuksen kattamana ajan-
jaksona merkittävästi (korrelaatio on 
yhtä kuin jousto kerrottuna vanhempien 
ja lasten keskihajontojen osamäärällä; ks. 
loppuviite 2). Pidänkin todennäköisenä, 

että korrelaatiot vaihtelevat vähemmän 
kuin joustot, koska useissa korkean pysy-
vyyden maissa tuloerot kasvoivat viime 
vuosisadan loppupuolella enemmän kuin 
matalan pysyvyyden maissa.

Korrelaatiot ovat käyttökelpoisia myös 
siksi, että ne kertovat meille, kuinka suuri 
osa tuloeroista lasten sukupolvessa voi-
daan palauttaa vanhempien tuloeroihin. 
Korottamalla korrelaatiokerroin toiseen 
potenssiin se nimittäin on suoraan reg-
ressioanalyysin selitysaste (R2), eli se 
kertoo, kuinka suuri osa lasten tulojen 
hajonnasta (varianssista) selittyy van-
hempien tuloilla. Korrelaatio, jonka 
suuruus on 0,4, merkitsee, että lasten 
tulojen vaihtelusta 16 (= 100 x (0,4 x 0,4)) 
prosenttia selittyy vanhempien tuloilla. 
Korrelaatio, jonka suuruus on 0,15, taas 
merkitsee, että vain noin 2,3 prosenttia 
lasten tulojen vaihtelusta selittyy van-
hempien tuloilla.4 Nämä luvut kattavat 
karkeasti tutkimuskirjallisuudesta löyty-
vien korrelaatioiden vaihteluvälin.

Näiden tulosten valossa perhetausta 
siis selittää osapuilleen 2–16 prosenttia 
tuloeroista. On makuasia, pitääkö tätä 
suurena osuutena vai ei. Oma kantani 
on kuitenkin se, että nuo eivät ole hä-
lyttävän suuria lukuja.

Koulutusliikkuvuus tuottaa ver-
rattain samankaltaisia tuloksia kuin 
tuloliikkuvuus. Hertz et al. (2008) 
arvioivat koulutusvuosissa mitattua 
pysyvyyttä useissa eri maissa. He ar-
vioivat koulutuskorrelaation lasten ja 
vanhempien välillä olevan noin 0,3–0,4 
Pohjoismaissa, Belgiassa, Alankomaissa 
ja Isossa-Britanniassa. Yhdysvalloissa 
koulutuskorrelaatio on korkeampi, 0,46. 
Selitysasteiksi muunnettuna nämä tu-
lokset viittaavat vain hieman korkeam-
piin selitysasteisiin kuin mitä tulojen 
osalta saadaan tulokseksi.

SISARUSKORRELAATIO
Toinen lähestymistapa tutkii, miten 
suuri osa tulojen tai koulutusvuosien 

MITÄ SUUREMMAT OVAT VANHEMPIEN TULOEROT, SITÄ LÄHEMPÄNÄ
LASTEN TULOT OVAT HEIDÄN VANHEMPIENSA TULOJA.
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vaihtelusta johtuu yhteisistä, perheessä 
jaetuista tekijöistä tarkastelemalla sisa-
rusten tulemien välisiä korrelaatioita. Si-
saruskorrelaatio voidaan tulkita suoraan 
perhetaustan selitysasteeksi – sillä on siis 
sama tulkinta kuin regressioanalyysin se-
litysasteella (R2).

Sisaruskorrelaatio mittaa kaikkien 
sellaisten tekijöiden merkitystä, jotka 
ovat sisaruksille yhteisiä riippumatta 
siitä, voidaanko tekijöitä mitata suoraan 
vai ei. Vanhempien tuloja tai koulutusta 
on helppo mitata, mutta heidän lapsil-
lensa opettamiaan arvoja ja arvostuksia 
ei. Mutta jos jälkimmäiset, esimerkiksi 
kunnianhimo tai ahkeruus, tuottavat sa-
mankaltaisia tulemia heidän lapsillensa, 
näkyy se korkeampana koulutuksen tai 
tulojen korrelaationa.

Sisaruskorrelaatiota voi siis pitää 
varsin laveana perhetaustan merkityk-
sen mittarina. Perhetaustaan kuuluvat 
havaitut ja ei-havaitut vanhempien re-
surssit ja vanhempien muu vaikutus. 
Sisaruskorrelaatioon vaikuttavat myös 
epäsuorasti vanhemmista ja heidän 
valinnoistaan riippuvat tekijät, kuten 
esimerkiksi koulun, harrastusten tai 
asuinalueen vaikutukset.

Korrelaatio sisarusten 
tulojen tai koulutustasojen 
välillä mittaa heille yhteisiä 
perhetaustan vaikutuksia.

Sisarusten välinen vuorovaikutus saat-
taa myös tehdä sisaruksista enemmän 
toistensa kaltaisia ja vaikuttaa silloin 
sisaruskorrelaatioihin niitä nostaen. 
Mutta sisaruskorrelaatio ei mittaa ge-
neettisiä ominaisuuksia, joita sisarukset 
eivät jaa, sisarusten erilaista kohtelua 
perheen sisällä, muutoksia perheen si-
sällä yli ajan tai koulujen ja naapuruston 
muutoksia. Koska tällaiset tekijät riip-
puvat välillisesti perhetaustasta, sisa-

PERHETAUSTA SELITTÄÄ VAIN MELKO PIENEN OSAN
TULO- JA KOULUTUSEROISTA.

ruskorrelaatiota voi pitää perhetaustan 
vaikutuksen alarajana.

Sisaruskorrelaatiolla on myös näppärä 
ominaisuus. Sitä voi nimittäin pitää kah-
den eri osatekijän summana: vanhempi-
lapsi korrelaatio potenssiin kaksi plus 
niiden tekijöiden vaikutus sisarusten 
samankaltaisuuteen, jotka eivät korre-
loi vanhemman tulojen kanssa.5 Tämä 
hajotelma sallii tutkijan arvioida, missä 
määrin sisarusten tulojen samankaltai-
suutta selittävät vanhemman tulot tai 
koulutus ja missä määrin sitä selittävät 
vaikeammin havaittavat tekijät.

Sisaruskorrelaatioita on mitattu niin 
tuloissa kuin koulutusvuosissakin vain 
muutamissa maissa. Sisaruskorrelaati-
ot tuloissa vaihtelevat Norjan sisarten 
välisestä 0,19:n suuruisesta arviosta Yh-
dysvaltain veljien väliseen 0,49:en. Kou-
lutusvuosissa mitatut sisaruskorrelaa-
tiot vaihtelevat hieman korkeammasta, 
tanskalaisten veljesten välisestä 0,31:stä 
saksalaisten veljien 0,66:en. Suomi ja 
Ruotsi ovat näiden vaihteluvälien ala-
päässä. Selitysasteet vaihtelevat täten 
välillä 10–44 prosenttia.

Entä sisaruskorrelaatioiden yllä mai-
nittu hajotelma? Sisaruskorrelaatiohan 
mittaa suurempaa osaa perhetaustan 
vaikutuksesta kuin pelkät vanhempien 
tulot tai koulutus. Mutta onko sisarus-
korrelaatiosta suurin osa kuitenkin van-
hempien tulokorrelaatiota? Vai vastaa-
vatko sisarusten samankaltaisuudesta 
muut sisarusten jakamat, mutta vaikeas-
ti mitattavat tekijät?

Ylisukupolvisten korrelaatioiden ja 
sisaruskorrelaatioiden vertailu paljas-
taa, että ne sisarusten jakamat tekijät, 
jotka eivät korreloi vanhempien tulojen 
tai koulutuksen kanssa, ovat merkittävin 
tekijä sisarusten samankaltaisuudessa. 
Esimerkiksi Ruotsin isä-poika-korrelaa-
tion neliö on 0,03 ja veljeskorrelaatio tu-
loissa on noin 0,3. Termin “muut tekijät” 
suuruus on yhtä kuin 0,3-0,03=0,27. Yh-
dysvaltojen isä-poika korrelaation ne-

liö on 0,07 ja veljeskorrelaatio on 0,49, 
joten “muut tekijät” on suuruudeltaan 
0,42. Valtaosa veljien samankaltaisuu-
desta niin Ruotsissa kuin Yhdysvallois-
sakin johtuu siis muista veljiin vaikutta-
vista jaetuista tekijöistä pikemmin kuin 
vanhempien tuloista.

Sisaruskorrelaatiota selittävät 
valtaosin muut sisaruksille 
yhteiset tekijät kuin heidän 

vanhempiensa tulot ja koulutus.

Koulutusvuosien sisaruskorrelaatioiden 
ja ylisukupolvisten korrelaatioiden erot 
viittaavat samankaltaiseen suureen mer-
kitykseen sisarusten jakamille, mutta 
vanhempien koulutuksen kanssa kor-
reloimattomille tekijöille.

Sisaruskorrelaatioita koskevan tutki-
muksen mukaan perhetausta on paljon 
tärkeämpi kuin mitä ylisukupolviset 
korrelaatiot antavat syytä uskoa, kau-
saalivaikutuksista puhumattakaan. 
Perhetaustaan on sisaruskorrelaatioilla 
arvioiden mahdollista palauttaa 20–50 
prosenttia tulojen hajonnasta, kun yli-
sukupolvisten korrelaatioiden mukaan 
vanhempien ominaisuudet selittävät 
vain noin 2–16 prosenttia tuloeroista.

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO
Roemer (1998) on inspiroinut nopeasti 
kasvavan tutkimuskirjallisuuden, jossa 
pyritään eristämään taloudellisesta ja 
sosiaalisesta eriarvoisuudesta se osa, 
jonka voidaan sanoa johtuvan mah-
dollisuuksien eriarvoisuudesta. Mah-
dollisuuksien eriarvoisuutta ja siksi 
eettisesti vaikeasti hyväksyttäviä ovat 
ne erot, jotka johtuvat tekijöistä, jotka 
ovat yksilön vaikutusvallan ulkopuolel-
la ja joita kutsutaan olosuhteiksi. Eroja, 
jotka palautuvat yksilön ponnisteluihin 
(engl. “effort”) ja valintoihin, taas pide-
tään helpompina hyväksyä. 
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sa maissa. Tässä yhteydessä haluan ver-
rata näitä tuloksia aiemmin käsiteltyihin.

Mahdollisuuksien tasa-arvoa koske-
vassa tutkimuksessa tarkastellaan mui-
takin taustaominaisuuksia kuin vain 
vanhempien tuloja. Voisi siis odottaa, 
että olosuhteet vastaavat suuremmas-
ta osasta tulemien eriarvoisuutta kuin 
ylisukupolvisessa liikkuvuudessa. Tut-
kimuksissa olosuhteeksi nimittäin las-
ketaan tyypillisesti vanhempien tulot, 
samoin kuin vanhempien koulutus ja 
ammatti. Olosuhteiksi katsotaan tyy-
pillisesti myös kansallisuus, asuinalue 
ja myös lasten tai sisarusten lukumäärä. 

Kehittyneissä maissa olosuhteiden 
osuus eriarvoisuudesta vaihtelee Nor-
jan 0,02:n ja Yhdysvaltain 0,17:n vä-
lillä.  Jos nämä käännetään aiemman 
kanssa vertailukelpoiselle asteikolle, 
nämä luvut vastaavat ylisukupolvisia 
korrelaatioita vaihteluvälillä 0,15–0,41 
(ks. Björklund ja Jäntti 2020). Tu-
lokset ovat suuruusluokaltaan samoja 
kuin ylisukupolviset korrelaatiot, mikä 
viittaa siihen, että niiden selitysasteet 
ovat huomattavasti edellä mainittuja 
sisaruskorrelaatioita alempia.

Björklund et al. (2012) käyttivät laa-
jaa ruotsalaista rekisteriaineistoa ja mit-
tasivat mahdollisuuksien eriarvoisuutta 
tulojen monivuotisen keskiarvon eriar-
voisuudessa. He sisällyttivät olosuhteitten 
joukkoon paitsi tavanomaisia muuttujia 
kuten vanhempien tulot ja koulutuksen 
sekä perherakenteen myös oman, 18 vuo-
den iässä mitatun älykkyysosamäärän. 
Älykkyysosamäärä osoittautui huomatta-
vasti tärkeämmäksi olosuhdemuuttujaksi 
kuin kaikki muut, aiemmissa tutkimuksis-
sa mukana olleet olosuhteet.
Hederos et al. (2017) laajensivat tätä 
analyysiä tutkimalla sekä miehiä että nai-
sia ja määrittelemällä myös sukupuolen 
olosuhteeksi. Sukupuolikin osoittau-
tui huomattavasti tärkeämmäksi kuin 
tavanomaisesti tutkimuksissa käytetyt 
olosuhdemuuttujat. Ylipäätään sukupuo-

Vaikka tällainen erottelu on peri-
aatteessa selkeä, voi käytännössä olla 
vaikea erottaa omia valintoja ja ponnis-
teluita siitä, mikä on vanhempien tai 
muiden olosuhteiden vaikutuksen tu-
losta. Yleensä tutkimuskirjallisuudessa 
tämä ratkaistaan siten, että lapsuudessa 
ja varhaisnuoruudessa tehdyt valinnat 
ovat olosuhteita ja aikuisiällä tehdyt va-
linnat laitetaan yksilön itsensä vastuulle. 

Yksi tapa operationalisoida tämä 
erottelu on määritellä joukko “tyyppe-
jä”, joilla kaikilla on samat olosuhteet. 
Kaikki vaihtelu yhden tyypin yksilöiden 
parissa johtuu tämän lähestymistavan 
mukaan eroista yksilöiden ponniste-
luissa. Se osa eriarvoisuutta, joka taas on 
palautettavissa tyyppien välisiin eroihin, 
mittaa mahdollisuuksien eriarvoisuutta.

Yksilön vaikutusvallan 
ulkopuolella olevat 

tekijät voivat heikentää 
mahdollisuuksien tasa-arvoa.

Tällä lähestymistavalla on monia vah-
vuuksia verrattuna aiempiin lähesty-
mistapoihin. Siinä tuodaan esimerkiksi 
itsestäänselvyytenä esiin, että mahdol-
lisuuksien eriarvoisuutta on vaikea tai 
mahdoton mitata käyttämällä vain yhtä 
sosioekonomista taustamuuttujaa, oli se 
sitten vanhempien tulot, heidän ammat-
tinsa tai heidän koulutustasonsa. Monet 
lapsuudessa kohdatut olosuhteet voivat 
saada pitkäaikaisia seurauksia ja johtaa 
eroihin sosioekonomisissa tulemissa. 
Näitä voi siksi pitää olosuhteina.

Koska mahdollisuuksien tasa-arvossa 
tarkastellaan useampia olosuhteita, on 
se laveampi lähestymistapa kuin ylisu-
kupolvinen liikkuvuus, missä pääsään-
töisesti tarkastellaan liikkuvuutta vain 
samassa tulemassa vanhempien ja lasten 
välillä. Tällä on puolestaan monta mie-
lenkiintoista seurausta.

Mahdollisuuksien tasa-arvoa mitat-
taessa on esimerkiksi luontevaa pitää 
isovanhempien resursseja olosuhteena. 
Lähestymistavassa on myös mahdollista 
pitää olosuhteena tekijöitä, joita sisaruk-
set eivät jaa. Tällaiset ei-jaetut muuttujat 
saattavat osaltaan selittää, miksi ylisuku-
polvinen korrelaatio selittää niin pientä 
osaa sisaruskorrelaatiosta. Yksi tällainen 
muuttuja on lasten syntymäjärjestys, joka 
tietenkin on osa perhetaustaa ja siksi olo-
suhde, mutta joka määritelmällisesti ei 
ole sisaruksille yhteinen tekijä. Toinen 
ehdokas tällaiseksi olosuhteeksi on lap-
sen syntymäkuukausi, jolla tiedetään 
olevan vaikutusta koulumenestykseen 
ja aikuisena saataviin tuloihin.

Toinen tämän lähestymistavan vah-
vuus on, että mahdollisuuksien eri-
arvoisuutta voidaan mitata eri eriar-
voisuusindekseillä. Edellä käsitellyt 
kaksi muuta lähestymistapaahan no-
jaavat koulutuksen ja tulojen (luonnol-
lisen logaritmin) varianssiin, joka ei ole 
kovin hyvä eriarvoisuusindeksi. Koska 
tämä lähestymistapa on eksplisiittisen 
normatiivinen, on mahdollisuus valita 
eri eriarvoisuusindeksien välillä vahva 
argumentti lähestymistavan puolesta.

Yksi keskeinen ongelma on kuitenkin, 
että tässä lähestymistavassa oletetaan 
implisiittisesti tuleman ja olosuhteiden 
välisen yhteyden olevan kausaalinen, toi-
sin sanoen se, että olosuhteet ovat ulkoa 
annettuja eli eksogeenisia. Ei liene epäi-
lystä siitä, että vanhempien eksogeeniset 
tulot ja koulutus ovat olosuhteita, joilla 
on kausaalinen vaikutus lapsen tulemaan. 
Ei kuitenkaan ole selvää, että sellaiset ha-
vaitsemattomat ja endogeeniset tekijät, 
jotka ovat vanhempien tulojen tai kou-
lutuksen kanssa korreloituneita, kuten 
esimerkiksi kunnianhimo tai ahkeruus, 
ovat olosuhteita.

Nopeasti laajenevan empiirinen tutki-
muskirjallisuus on arvioinut mahdolli-
suuksien eriarvoisuutta, varsinkin tuloissa 
mitattuna, sekä kehitysmaissa että rikkais-

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVOA VOIDAAN MITATA MONILLA ERI 
TAUSTAOMINAISUUKSILLA, JOIDEN VÄLINEN VALINTA ON

NORMATIIVINEN KYSYMYS.
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li on tässä kuten aiemmissakin lähesty-
mistavoissa aivan liian vähälle huomiolle 
jäänyt olosuhde. Meillä ei esimerkiksi ole 
juuri mitään tietoa siitä, mikä on lapsi-
katraan sukupuolikoostumuksen vaiku-
tus liikkuvuuteen tai mahdollisuuksien 
eriarvoisuuteen, vaikka se ilman muuta 
tulee katsoa olosuhteeksi.

LOPUKSI
Tässä kirjoituksessa on esitelty kolme 
lähestymistapaa tutkia perhetaustan 
merkitystä aikuisiän tuloihin tai kou-
lutukseen. Lähestymistavat ovat kaikki 
informatiivisia tärkeiden yhteiskunnal-
listen ilmiöiden suhteen. Ne täydentävät 
toisiaan ja antavat yhdessä rikkaamman 
kuvan perhetaustan vaikutuksesta kuin 
mikään lähestymistapa yksin.

Perhetaustan voidaan lähestymistapo-
jen valossa sanoa vaikuttavan taloudelli-
siin tulemiin. Sisaruskorrelaatiota koske-
vat tulokset kuitenkin viittaavat siihen, 
että perhetausta on määrällisesti huo-
mattavasti tärkeämpi kuin mitä muiden 
lähestymistapojen valossa on syytä uskoa.

Sisaruskorrelaatiot eivät kuitenkaan 
vastaa mihinkään hyvin määriteltyyn 
tieteelliseen tai yleispoliittiseen kysymyk-
seen. Se antaa silti tärkeän virstanpylvään, 
jota vastaan voidaan arvioida muilla lä-
hestymistavoilla saatuja tuloksia. Tulevan 
tutkimuksen olisikin tärkeätä tunnistaa 
niitä tekijöitä, joiden vuoksi sisaruskor-
relaatio on niin korkea, mutta jotka eivät 
korreloi vanhempien havaittujen resurs-
sien kanssa. Jos, kuten itse uskon, näitä 
tekijöitä on syytä pitää olosuhteina, luon-
nehtii nykyajan yhteiskuntia varsin mer-
kittävä mahdollisuuksien eriarvoisuus.

Mahdollisuuksien eriarvoisuutta koske-
va tutkimus on avannut myös näkökulmaa 
yksittäisistä taustamuuttujista useiden 
perhetaustatekijöiden samanaikaiseen 
tutkimukseen tarkastelemalla olosuhtei-
den määrittelemää “tyyppiä”. Tätä lähes-
tymistapaa käyttäen olisikin mahdollista 
saavuttaa enemmän laajentamalla nykyis-
tä, verrattain mekaanista empiiristä mallia 
lisäämällä siihen enemmän ja paremmin 
mitattuja olosuhdemuuttujia. Näistä tässä 
mainittakoon esimerkiksi lapsena koettu 
terveyden ja mitatun kyvykkyyden kehi-
tys, kuten myös erilaiset koulujen laatua 
mittaavat muuttujat. •

Viitteet

*  Tämä kirjoitus perustuu pitkälti artikkeliin 

Björklund ja Jäntti (2020).

1 Björklund ja Jäntti (2020) keskustelevat 

vanhempien ominaisuuksien kausaalivaikutusten 

tutkimuksesta ja vertaavat sitä niihin 

lähetystapoihin, joita tässä käsitellään.

2 ”Jousto” on regressiokerroin, kun lasten tulojen 

luonnollista logaritmia selitetään vanhempien 

tulojen luonnollisella logaritmilla ja vakiolla. 

Joustoa käytetään, koska tällöin regressiokerroin 

mittaa tuleman prosentuaalista muutosta, kun 

selittäjä muuttuu yhdellä prosentilla eikä siis riipu 

käytetystä mittayksiköstä. Jos tulojen luonnollista 

logaritmia mitataan poikkeamina sukupolven 

keskiarvosta, jousto on b = kovarianssi[yL,yV]/

varianssi[yV] eli vanhempien ja lasten 

kovarianssi jaettuna vanhempien varianssilla. 

Korrelaatiokerroin r = kovarianssi[yL,yV]/( ]/

(sV*sL )= sV/sL * b, missä sV ja sL ovat vanhemman 

ja lapsen tulojen keskihajonta eli varianssin 

neliöjuuri. Keskihajonnat mittaavat sitä, miten 

paljon vanhempien/lasten sukupolvessa tulot 

keskimäärin poikkeavat sukupolven keskiarvosta. 

Jos tuloerot ovat kasvaneet on suhde  sV/sL 

pienempi kuin yksi ja siksi r < b.

3 Käyrän nimi viittaa kirjailija F. Scott 

Fitzgeraldin kuuluisaan kirjaan Kultahattu (The 

Great Gatsby, 1925).

4 Holmlund et al. (2011) tutkivat useaa 

lähestymistapaa käyttäen vanhempien 

Kirjallisuus

Björklund, A. & Jäntti, M. (2020), Intergenerational Mobility, Intergenerational effects, 
Sibling Correlations, and Equality of Opportunity: A Comparison of Four Approaches, 
Research on Social Stratification and Mobility, February 2020.
Björklund, A. & Jäntti, M &  Roemer, J.E. (2012), Equality of Opportunity and the 
Distribution of Long-run Income in Sweden, Social Choice and Welfare, 39, 675–696.
Corak, M. (2013), Income Inequality, Equality of Opportunity, and Intergenerational Mobility, 
Journal of Economic Perspectives, 27:3, 79–102.
Corak, M. & Lindquist, M.J. &  Mazumder, B. (2013), A Comparison of Upward and 
Downward Intergenerational Mobility in Canada, Sweden and the United States, Labour 
Economics, 30, 185–200.
Hederos, K. & Jäntti, M. & Lindahl, L. (2017), Gender and Inequality of Opportunity in 
Sweden, Social Choice and Welfare, 49, 605–635.
Hertz, T. & Jayasundera, T. & Piraino, P. & Selcuk, S. & Smith, N. & Verashchagina, A. 
(2008), The Inheritance of Educational Inequality: International Comparisons and Fifty-Year 
Trends, The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy, 7:2, 1–48.
Holmlund, H. & Lindahl, M. & Plug, E. (2011), The Causal Effect of Parents’ Schooling on 
Children’s Schooling: A Comparison of Estimation Methods,  Journal of Economic Literature, 
49, 615–651.
Roemer, J.E. (1998), Equality of Opportunity, New York: Harvard University Press.

ρ 

koulutustason kausaalista vaikutusta 

lasten resursseihin. Havainnollistaakseen 

menetelmien välisiä eroja he käyttivät 

ruotsalaista rekisteriaineistoa arvioimaan 

niin kuvailevaa yhteyttä kuin kolmella tavalla 

mitattua ylisukupolvista kausaalivaikutustakin. 

Heidän tuloksensa oli, että vähemmän kuin 

puolet lasten ja vanhempien koulutuksen 

kuvailevasta korrelaatiosta on kausaalista. Yli 

puolet korrelaatiosta vanhempien ja lasten 

koulutuksessa johtuu siis perinnöllisten 

tekijöiden tai muiden analyysistä jätettyjen 

tekijöiden vaikutuksesta. Kausaalivaikutuksia 

koskevia arvioita tarvitaan, kun suunnitellaan 

politiikkainterventioita. Niitä ei kuitenkaan 

tarvita vastaamaan tässä artikkelissa keskiössä 

olevaan empiiriseen kysymykseen siitä, kuinka 

suuresta osasta lasten tulemien hajontaa 

aikuisiässä vanhempien tulemat vastaavat.

5 Matemaattisemmin: Sisaruskorrelaatio = 

(lapsi-vanhempi korrelaatio)2 + (muut tulojen 

kanssa korreloimattiomat tekijät, jotka sisarukset 

jakavat) eli     = r2 + z2 missä z on vanhempien 

tulojen tai koulutuksen kanssa korreloimattomat 

mutta sisarusten jakamat tekijät (ks. Björklund 

ja Jäntti 2020). Hajotelman taustalla on, että 

sisarukset jakavat vanhempien tulon, joka heille 

välittyy korrelaation kautta, ja sen lisäksi joukon 

tekijöitä, jotka eivät korreloi tulon kanssa. Nämä 

arvioidaan välillisesti sisaruskorrelaation ja 

ylisukupolvisen korrelaation neliön erotuksena.
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artikkeli

Ylisukupolvista sosiaalis-
ta liikkuvuutta mitataan 
tarkastelemalla, missä 
määrin lapsen tulot, tu-
loasema, koulutus tai 

ammattiasema ovat ennustettavissa 
vastaavalla vanhempien tai lapsuusko-
din muuttujalla. Jo 1870-luvulla tilas-
totieteilijä Sir Francis Galton ennusti 
lineaarisella mallilla poikien pituutta 
vanhempien pituudella ja päätyi sään-
töön, jonka perusteella äärihavainnot 
taantuvat kohti keskinkertaisuutta.1 
Tulojakauman tapauksessa2 vanhempien 
tulojen ennustearvo näytti pienenevän 
yli useamman sukupolven ulottuvassa 
tarkastelussa, vaikkei tulojakaumassa 
tapahtuisi mitään muutoksia. Pelikenttä 
näyttäisi tasoittuvan ja eroja selittäisi lä-
hinnä lahjakkuus, ahkeruus tai suotuisa 
riskinotto.

Becker ja Tomes (1986) väittivät, 
että “melkein kaikki esivanhempien 
ansioihin liittyvät edut tai haitat pyyh-
kiytyvät pois kolmessa sukupolvessa”. 

Jokainen sukupolvi joutuu takomaan 
omat menestyksensä avaimet. Samalla 
voitiin vähätellä sekä tuloerojen että 
niiden tutkimuksen merkitystä. Tutki-
muksen kuva on sittemmin muuttunut.

Toisaalta on selvää, että varakkaiden 
vanhempien lapset saavat muita pa-
remmat lähtökohdat ja hyötyvät van-
hemmiltaan saamastaan geneettisestä, 
sosiaalis-kulttuurisesta ja materiaali-
sesta perinnöstä. Vauraat (sukunimen 
perusteella määritellyt) perhedynasti-
at ovat nyky-Firenzessä pitkälti samoja 
kuin keskiajalla (Barone ja Mocetti 
2016a, 2016b). Myös ensimmäisten nor-
manniparoneiden vaikutus näkyy nyky-
Englannissa (Clark ja Cummins 2014).

Varallisuus ja huipputulot näyttävät 
kestävän aikaa tai politiikkatoimia pa-
remmin kuin pituus. Samalla käy ilmi, 
että yhteen lukuarvoon puristetulla 
kahden peräkkäisen sukupolven välisen 
riippuvuuden mittauksella on puutteen-
sa, mikä on hyvä pitää mielessä tätäkin 
artikkelia luettaessa.

Koko väestön rekisteriaineistot, joita 
on saatavissa jopa vuosikymmenien ajal-
ta, mahdollistavat aiempaa seikkaperäi-
semmän taloudellisen aseman periyty-
vyyden tutkimuksen ja periytyvyydessä 
havaittavien alueellisten erojen ja taus-
tatekijöiden tarkastelun. Johtotähtenä 
on Chettyn et al. (2014a, ks. myös 
Chetty et al. 2014b) Yhdysvalloissa 
tekemä tutkimus, jossa pyritään löytä-
mään ylisukupolvisen tuloliikkuvuuden 
kannalta suotuisia alueita ja niitä muista 
erottavia piirteitä.

“On selvää, että varakkaiden 
vanhempien lapset saavat 

muita paremmat lähtökohdat.”

Tässä artikkelissa käytössä on kokonais-
aineisto Manner-Suomessa asuvasta 
väestöstä vuosilta 1995–2014.  Vertaan 
vuosina 1979–1984 syntyneiden lasten 
(vuonna 2014 nuoria 30–35-vuotiaita ai-

Määritteleekö lapsuudenkoti
paikkasi yhteiskunnassa?

Suomessa hyvätuloisuus periytyy pienituloisuutta vahvemmin. Lapsuudenkodin vaikutus lasten tuloasemaan ja 
koulutusasteeseen on vahvasti epälineaarinen. Tämä heikentää tavallisten tuloliikkuvuuden mittareiden käyttökelpoisuutta. 
Suomesta löytyy alueita, joissa sosiaalisen nousun mahdollisuudet ovat muita heikommat. Mahdollisena syynä voi olla 
tulojakauman polarisaatio näillä alueilla. Näin vaikka Suomessa politiikkatoimet ovat kansallisesti hyvin yhtenäisiä verrattuna 

Yhdysvaltojen kaltaisiin liittovaltioihin.
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ILPO SUONIEMI tähdentää, että 
oppivelvollisuuden laajentaminen yhtäältä ja 
progressiivinen varallisuusvero toisaalta tasoittaisivat 
mahdollisuuksien tasa-arvon pelikenttää.
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TUTKIMUS KOSKEE LASTEN JA HEIDÄN VANHEMPIENSA
TULOASEMIEN VÄLISTÄ YHTEYTTÄ MANNER-SUOMEN KOKO VÄESTÖSSÄ 

VUOSINA 1995–2014.

kuisia) tulo- ja koulutusasemaa heidän 
lapsuuskotinsa (vanhempiensa) tuloase-
maan. Lapsuuden tuloasema määritel-
lään pysyväistulojen, so. viiden vuoden 
(1995–1999) reaalisten, kotitalouden 
ekvivalenttien keskitulojen perusteella.3 
Käytän keskituloja poistaakseni yhden 
mahdollisesti muista poikkeavan vuo-
den vaikutuksen mittauksiin.4 Nuorta 
aikuista kuvaavat muuttujat on laskettu 
vastaavasti vuosien 2013 ja 2014 keski-
arvoina.

Aineisto sisältää laajan joukon tulo-
rakennetta kuvaavia muuttujia, jotka on 
poimittu tulonjaon kokonaisaineistosta 
ja mahdollistavat tarkastelun pääkäsittei-
den tuotannontekijätulot, bruttotulot ja 
käytettävissä olevat (ekvivalentit) tulot 
avulla. Aineiston vahvuutena on tulokä-
sitteiden tarkkuus ja kattavuus esimer-
kiksi pelkkiin verotietoihin verrattuna. 
Voidaan seurata henkilöitä 25 vuoden 
ajan ja tarkastella yksityiskohtaisesti 
liikkuvuuden eri vaikutuskanavia.5

Tarkastelen seuraavassa liikkuvuutta 
siitä näkökulmasta, miten paljon lasten 

tuloasema ja siihen vaikuttavat välilli-
set tekijät, kuten koulutusaste ja erilliset 
tulomuuttujat, riippuvat heidän lähtö-
kohdistaan, lapsuuskodin tuloasemasta. 
Aiemmasta kotimaisesta tutkimuksesta 
mainittakoon sosiologiasta Outi Sirniön 
väitöskirja (ks. Sirniö 2016) ja talous-
tieteestä Pekkarinen et al. (2009), 
joka osoitti peruskoulu-uudistuksen 
alentaneen noin 20 prosentilla isien ja 
poikien tulojen välistä korrelaatiota, 
sekä Suoniemi (2017a, 2017b), jossa 
käytössä oli 10 prosentin suuruinen 
otos aineisto koko väestöstä.

Lapsuuskodin ja lasten tuloasemaa 
mitataan järjestysluvuilla. Nämä saa-
daan järjestettäessä sekä lapset että lap-
suuskodit (erikseen) tulojensa mukaan 
pienimmästä suurimpaan. Järjestystä 
(ts. sijalukua) mitataan prosenttipis-
teinä; ylin prosentti on siis ylin sadas-
osa tulonsaajista. Tällä mittaustavalla 
saavutetaan tiettyjä tilastotieteellisiä 
etuja, vaikkakin samalla kadotetaan 
tulojen suuruuteen liittyvää, helposti 
miellettävää tietosisältöä.

MISSÄ MÄÄRIN TULOASEMA PERIYTYY?
Kokonaisaineiston suuri havaintomäärä 
mahdollistaa yksityiskohtaisen tarkas-
telun. Taulukko 1 antaa kokonaiskuvan 
lapsuuskodin ja lasten tulojakaumien vä-
lisestä yhteydestä. Taulukon ensimmäi-
nen rivi kertoo, minne alimman (lapsuus-
kodin) tulokymmenyksen lapset päätyvät 
omassa tulojakaumassaan. Heistä 18 pro-
senttia jää alimpaan tulokymmenykseen 
jakauman pohjalle, ja ylimpään tulokym-
menykseen päätyy vain 5 prosenttia ja tu-
lojakauman huipulle, ylimpään prosent-
tiin, 0,5 prosenttia.

Sitä vastoin lapsuuskodin mukaan 
suurituloisimmasta tulokymmenykses-
tä vain 5 prosenttia päätyy jakaumansa 
alimpaan tulokymmenykseen, 24 pro-
senttia yltää ylimpään tulokymmenyk-
seen ja 3,6 prosenttia aivan huipulle. 
Tulojakauman huipulta, ylimmästä 
prosentista (taulukon alin rivi) koko-
naista 37 prosenttia yltää ylimpään tu-
lokymmenykseen ja 10 prosenttia aivan 
huipulle. Hyväosaisuus siis periytyy 
Suomessa huono-osaisuutta selvästi 

Taulukko 1. Lasten ja lapsuuskodin (vanhempien) tuloaseman (%) välinen siirtymätodennäköisyysmatriisi.

Lapsen tulokymmenys Prosenttipiste
Lapsuuskodin 
tulokymmenys

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 96.–100. 100.

1. 18.14 14.51 12.72 10.54 9.79 8.08 7.93 7.12 6.05 5.13 2.49 0.49
2. 15.07 13.14 12.40 11.12 9.73 9.49 8.85 8.27 6.46 5.45 2.58 0.57
3. 12.63 12.62 11.67 10.84 10.54 10.26 9.13 8.54 7.73 6.03 2.71 0.48
4. 10.41 11.23 11.62 10.99 9.98 10.97 9.94 9.71 8.38 6.77 3.09 0.44
5. 9.36 9.86 10.64 10.59 10.82 10.75 10.79 10.08 9.13 7.96 3.66 0.71
6. 8.43 9.54 10.06 10.48 10.64 10.49 10.64 10.35 10.58 8.79 3.96 0.66
7. 7.33 8.92 9.16 9.72 10.83 10.77 11.28 10.93 11.02 10.03 4.70 0.86
8. 6.83 7.75 8.17 9.82 10.34 10.73 11.19 11.43 12.16 11.57 5.57 0.89
9. 6.46 6.69 7.42 8.92 9.89 10.28 10.56 11.77 13.65 14.35 7.05 1.31
10. 5.34 5.74 6.12 6.97 7.45 8.18 9.69 11.78 14.82 23.90 14.19 3.59
96.–100. 28.75 18.17 5.23
100. 37.10 26.66 9.75
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vahvemmin. Tällainen kokonaiskuva 
yhteisjakaumasta on aina luonnollisesti 
rikkaampi kuin yksittäiseen tunnuslu-
kuun puristettu informaatio.

Ylisukupolvista tuloliikkuvuutta 
(tuloaseman periytyvyyttä) mitataan 
yleensä ennustamalla lapsen tulojen 
järjestyslukua lapsuuskodin tuloaseman 
avulla. Jos ennuste on prosenttipistei-
nä mitattuna aina viisikymmentä, siis 
jakauman puoliväli, eikä siis riipu lap-
suuskodin tuloasemasta; ei tuloasema 
periydy, ja liikkuvuus on tällä mittarilla 
suurimmillaan.

Kuviossa 1 on esitetty lapsuusaikai-
nen (vanhempien) asema ja nuoren 
tuloasema kotitalouden bruttotulojen 
perusteella prosenttipisteittäin pie-
nituloisimmasta kaikkein suurituloi-
simpaan.6 Lisäksi kuviossa on yksilö-
havaintojen perusteella paikallisesti 
estimoitu sovite. Jos lähtökohdilla ei 
olisi merkitystä, näkyisi kuviossa siis 
50 prosenttipisteen korkeudella kulkeva 
vaakasuora viiva. Näin ei ole, vaan lap-
suuskodin tuloasemalla on merkitystä 
lapsen myöhemmän tuloaseman kan-
nalta. Riippuvuus näyttäytyy nousevana 
käyränä, joka on alkuosaltaan lähes suo-
raviivainen, mutta lapsuuskotien tuloja-
kauman huipulla nousu jyrkkenee, siis 
tuloliikkuvuus vähenee. Riippuvuuden 
epälineaarisuus tulee selvästi esiin, ja 
sovitteen ero lineaariseen ennusteeseen 
on jakauman huipulla jo kuusi prosent-
tiyksikköä.

Suhteellista tuloliikkuvuutta mita-
taan lapsuuskodin ja lasten tuloaseman 
välisen suoran kulmakertoimella. Kuten 
aiemmin todettiin, mitä suurempi kul-
makerroin, sitä vähemmän liikkuvuutta. 
Mittari, joka on samalla tilastotieteestä 
tuttu Spearmanin järjestyskorrelaatio-
kerroin, antaa siis vain osittaisen kuvan 
siitä, mitä koko siirtymämatriisi paljas-
taa. Lisäksi piiloon jää kuviossa 1 havait-
tu riippuvuuden epälineaarisuus.

Kuvio 1. Lasten ja lapsuuskodin tuloaseman (%) välinen yhteys bruttotuloilla mitattuna.
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Kuvio 2. Lapsen koulutusasteen ja lapsuuskodin tuloaseman välinen yhteys.
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Aineistoon sovitettu suora viiva saa 
kulmakertoimekseen ( järjestyskorre-
laatiokertoimeksi) arvon 0,235. Tämä 
kertoo siitä, että jos lähtöasema (van-
hempien tulojakaumassa) nousee 10 
prosenttiyksiköllä (yhdellä tulokym-
menyksellä), paranee lapsen sijaluku 
keskimäärin 2,3 prosenttipistettä. Pa-

rannus on selvästi suurempi ylimmän 
tulokymmenyksen sisällä.

Chettyn et al. (2014a) estimoiman 
vastaavan suoran kulmakerroin (0,341) 
on Yhdysvalloissa selvästi jyrkempi kuin 
Suomessa. Lapsuuskodin tuloasema vai-
kuttaa siis vähemmän (tuloliikkuvuus 
on suurempaa) kuin Yhdysvalloissa.7 

HYVÄTULOISUUS PERIYTYY SUOMESSA PIENITULOISUUTTA
SELVÄSTI VAHVEMMIN.
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Vastaavasti Tanskasta ja Kanadasta on 
raportoitu Suomea matalampia lukuar-
voja (Suoniemi 2017a, 2017b). 

Suomessa tyttöjen ja poikien välinen 
ero on suhteellisen pieni eikä tilastolli-
sesti arvioituna merkitsevä. Äidinkielen 
osalta nähdään selvä ero. Ruotsinkielis-
ten tuloliikkuvuus (kulmakerroin 0,216) 

on suurempaa kuin sekä suomen- että 
muunkielisten väestöryhmissä.

PÄÄOMAN PERIYTYMINEN INHIMILLI-
SENÄ JA FYYSISENÄ PÄÄOMANA
Kuviossa 2 ylempi käyrä kuvaa keski-
määräistä korkea-asteen koulutuksen 
suorittamisastetta lapsuuskodin tulo-

aseman perusteella. Alempi käyrä kuvaa 
vastaavaa maisterin tutkinnon osalta.

Tässäkin silmiinpistävää on riippu-
vuuden epälineaarisuus, mikä näkyy 
suorittamisasteen voimakkaana kas-
vuna lapsuuskodin tulojakauman suu-
rituloisessa osassa. Erityisesti tämä 
näkyy maisterin tutkinnon osalta. Kou-
lutusvuosina arvioituna lähtöaseman 
(lapsuuskodin tulojakaumassa) 10 pro-
senttiyksikön (yhden tulokymmenyk-
sen) nousu lisää lapsen koulutusvuosia 
keskimäärin kolme kuukautta. Tytöillä, 
jotka saavuttavat muutenkin korkeam-
man koulutustason kuin pojat, tämäkin 
vaikutus on voimakkaampi, eron olles-
sa keskimäärin noin puolitoista viikkoa. 
Lineaariseen ennusteeseen perustuvien 
lukujen tulkintaa tosin vaikeuttaa kuvi-
osta ilmenevä voimakas epälineaarisuus.

Korkeampi koulutustaso lisää inhimil-
listä pääomaa ja heijastuu ansiotuloihin 
sekä keskimäärin korkeamman palkka-
tason että pienemmän työttömyysris-
kin välityksellä. Kuviossa 3a on esitetty 
lapsuuskodin tuloaseman perusteella 
tehty ennuste lasten odotetuille ansio-
tuloille. Se noudattaa pääosin koulutus-
vuosien vastaavaa kuvaajaa, vaikkakin 
myös työssäkäynti riippuu positiivises-
ti lapsuuden tuloasemasta, voimistaen 
koulutusvuosissa näkyvää riippuvuut-
ta. Lisäksi opintojen päätyttyä sekä 
perhetausta että vanhempien suhteet 
ja kytkökset vaikuttavat perittynä sosi-
aalisena pääomana siihen, mitä tuottoa 
lapsi koulutuksestaan saa.

Lapsuuskodin tarjoamien resurssien 
ja vanhempien koulutusinvestointien 
ohella myös julkisen vallan politiikka 
vaikuttaa, ja sillä kilpakenttää voidaan 
tasoittaa. Tässä tärkeitä ovat koulutuk-
sen nivelvaiheet. Talousnobelisti Ja-
mes Heckman on useissa yhteyksissä 
painottanut laadukkaan varhaiskasva-
tuksen merkitystä ja kuinka sillä voi-
daan parantaa erityisesti heikommista 

VANHEMPIEN TULOASEMA PERIYTYY LAPSILLE YHDYSVALLOISSA
SELVÄSTI VAHVEMMIN KUIN SUOMESSA.

Kuvio 3a. Lapsuuskodin tuloasema ja lapsen saamat keskimääräiset ansiotulot.
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Kuvio 3b. Lapsuuskodin tuloasema ja lapsen saamat keskimääräiset pääomatulot.
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lähtökohdista ponnistavien myöhempiä 
mahdollisuuksia.

Toisaalta kaikki riittävillä valmiuksil-
la varustetut nuoret eivät kouluttaudu, 
ellei julkista tukea ole saatavilla. Näin 
käy, vaikka koulutus olisi keskimäärin 
kannattavaa. Köyhien perheiden lah-
jakkaat lapset eivät saa tukea vanhem-
miltaan eivätkä pankit ole halukkaita 
myöntämään lainaa, jos niiden vakuute-
na ovat vain tulevat, epävarmat työtulot. 
Opiskelijat kaihtavat suuria lainoja eikä 
koulutuspääoman epävarmalle tuotolle 
ole osuus- eikä vakuutusmarkkinoita. 
Toisaalta varakkaat vanhemmat voivat 
suoraan tukea lapsiaan.

”Vaikka koulutus olisi 
keskimäärin kannattavaa, kaikki 
riittävillä valmiuksilla varustetut 
nuoret eivät kouluttaudu, ellei 

julkista tukea ole saatavilla.”

Inhimillisen pääoman osalta tulokset 
ovat odotettuja, mutta pääomatulojen 
osalta kuvio 3b on ehkä yllättäväm-
pi. Ensinnäkin siksi että tulos koskee 
nuoria aikuisia, joita tarkastellaan har-
vemmin tästä näkökulmasta. Toiseksi 
riippuvuus on varsin tasainen ja saatu-
jen pääomatulojen määrä on vähäinen 
aina kaikkein suurituloisimpien kotien 
lapsiin asti. Tämä tuli ilmi jo aiemmas-
ta otos aineistosta (Suoniemi 2017a, 
2017b) mutta näkyy tässä vielä selvem-
min. Tulojakauman huipulla (ylin tulon-
saajaprosentti) lapset saavat vuodessa 
keskimäärin noin 15 000 euron pääoma-
tulot (keskiarvo vuosilta 2013–2014). Ai-
neisto ei kerro, ovatko nämä seurausta 
paremmista mahdollisuuksista tai tie-
dosta muuntaa ansiotuloja suurituloisel-
le lievemmin verotuiksi pääomatuloiksi 
vai vanhemmilta sukupolvilta saaduista 
lahjoista ja perinnöistä. Tosin joillakin 

heistä oli merkittäviä henkilökohtaisia 
osinkotuloja jo vuonna 1995, jolloin he 
olivat vasta murrosiässä.

MILLÄ ALUEILLA KASVAMINEN LISÄÄ 
MAHDOLLISUUKSIA SOSIAALISEEN 
NOUSUUN?
Presidentti Obaman talouspoliittinen 
pääneuvonantaja Alan Krueger (2012) 
esitteli ”Kultahattu -käyrän”, joka sai 
laajaa huomiota. Sen mukaan alueiden 
sisäisillä tuloeroilla on negatiivinen kor-
relaatio ylisukupolvisen liikkuvuuden 
kanssa (Corak 2013); mitä suuremmat 
ovat tuloerot, sitä lähempänä lasten tu-
loasemat ovat heidän vanhempiensa tu-
loasemia. Suomessa tällainen yhteys löy-
tyy maakuntatasolla (Suoniemi 2017a, 
2017b).8 Mutta tässä maakuntia oli vain 
19, hajonta on pientä alueiden välillä ja 
löydetty korrelaatio on pitkälti pääkau-
punkiseudun lukuarvojen vaikutusta. 
Näistä syistä aluetason korrelaatiot ovat 
Suomessa epätarkkoja ja hauraita Yh-
dysvalloissa tehtyyn tutkimukseen ver-
rattuna (Chetty et al. 2014a, 2014b). 
Tosin liittovaltiona Yhdysvalloissa alu-
eelliset ero ovat valtavia, ja osa alueista 
on useilla kehityksen mittareilla kehi-
tysmaatasolla.

Havainnot eivät kuitenkaan ole risti-
riidassa aiemman tutkimuksen kanssa, 
ja uusi kokonaisainesto sallii tarkastelun 
yksityiskohtaisemmalla seutukuntatasol-
la. Seutukunta määritellään vuoden 1995 
perustella. Lisäämällä Helsingin kaupun-
ki erillisenä alueena oli Manner-Suomes-
sa 87 tällaista aluetta vuonna 1995.

Kun edellä silmiin pisti suuritulois-
ten aseman periytyminen, kiinnitetään 
nyt huomiota vanhempien tulojakau-
man (kotitalouden keskitulot vuosina 
1995–1999) pienituloiseen osaan. Kos-
ka tuloliikkuvuuden mittarit perustuvat 
korrelaatioihin ja suurituloisten osalta 
vanhempien ja lasten tuloasemien väli-
nen yhteys on epälineaarinen, tästä on 

lisäetua. Tarkastelemme siis ylisuku-
polvista tuloliikkuvuutta tuloalueella, 
jossa tuloasemien välinen yhteys on 
lähes suoraviivainen. Absoluuttisen 
tuloliikkuvuuden sosiaalisen nousun 
mittari (Chetty et al. 2014a) antaa 
lineaarisen ennusteen sille, mikä on 
lapsen keskimääräinen tuloasema, kun 
vanhempien asema valitaan jakauman 
alemman puoliskon keskikohdalta (25. 
prosenttipiste). Sekä lasten että van-
hempien tuloasemat mitataan valtakun-
nan tasolla. Samalla lineaarisuus takaa 
sellaisen tulkinnan, että saatu ennuste 
kertoo mihin jakauman alemman puo-
liskon ((0–50) -prosenttipisteen väli) 
lapset keskimäärin päätyvät.

Chetty et al. (2014a) perustelevat 
laajasti sitä, miksi tuloliikkuvuus on si-
doksissa lapsuuden kasvuympäristöön. 
Suomessa Kultahattu-käyrän kaltainen 
yksinkertainen yhteys häviää seutukun-
tatasolla, kun tuloeroja mitataan Gini-
kertoimella9. Toisaalta Gini-kertoimella 
on puutteensa erityisesti jakauman ää-
ripäissä tapahtuvien muutosten osalta. 
Käytämme sen vaihtoehtona mittaria, 
joka on kolmen jakauman eri osiin kes-
kittyvän mittarin keskiarvo. Nämä ovat 
huipputulonsaajien (alueen ylimmän 
tuloprosentin) tulo-osuus alueen käy-
tettävissä olevista tuloista, käytettävissä 
olevien tulojen alueellinen Gini-kerroin 
laskettuna ilman huipputulonsaajia ja 
alueen köyhyysaste, rajana 60 prosenttia 
valtakunnallista mediaanista. Tämä yh-
teen lukuun puristettu mittari heijastaa 
Gini-kerrointa monipuolisemmin tulon-
jaon muutoksia.

Kuviosta 4 näkyy, missä yhdistelmämit-
tarimme saa tulojaon kannalta epäsuotui-
simmat arvot - lämpökartassa vastaavat 
seutukunnat on väritetty lämpimällä vä-
rillä. Vastaavasti kuvio 5 kertoo epäsuo-
tuisista sosiaalisen nousun mahdollisuuk-
sista. Arvot perustuvat sosiaalisen nousun 
vajeeseen, joka saadaan vähentämällä 50 

VAIN KAIKKEIN SUURITULOISIMPIEN VANHEMPIEN LAPSILLA
ON MERKITTÄVIÄ PÄÄOMATULOJA.
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prosentin tavoitearvosta yllä määritelty 
ennuste keskimääräiselle tuloasemalle. 
Siis mitä epäsuotuisampi alue sitä lämpi-
mämpi väri. Menemättä yksityiskohtiin 
voidaan todeta laaja sisä- ja Itä-Suomen 
kattava alue, jolla sosiaalisen nousun 
heikommat edellytykset yhdistyvät mui-
ta korkeampiin tuloeroihin. Muuttujien 
välinen korrelaatio on suhteellisen kor-
kea 0,26. Itse asiassa käy ilmi, että Gini-
kertoimella korrelaatio on negatiivinen ja 
pudottamalla se pois saataisiin korrelaatio 
nousemaan jopa 0,30:en.

Näyttää siis siltä, että jakauman ää-
ripäissä havaitut erot liittyvät voimak-

kaammin sosiaalisen nousun mahdol-
lisuuteen eikä Gini-kerroin ole tässä 
yhteydessä hyödyllinen tulonjaon mit-
tari. Tulonjaon polarisaation, jonka 
loogisena vastineena on keskiluokan 
pieni koko, kanssa löydetty korrelaatio 
näyttäisi tarjoavan hypoteeseja jatko-
tutkimukselle. On useita syitä, miksi 
polarisaatio vaikuttaisi tähän tapaan. 
Asuinalueiden sosiaalinen eriytyminen 
vaikuttaa heikommista lähtökohdista 
ponnistaviin usean eri vaikutuskanavan 
kautta: vähentäen kontakteja menes-
tyviin ikätovereihin ja roolimalleihin, 
vähentäen paikallisten julkishyödyk-

keiden, kuten koulujen, rahoitusta ja 
vaikeuttaen pääsyä lähellä sijaitseviin 
töihin.

Koulupiirieroja kaventavana lääkkee-
nä on positiivinen diskriminaatio, jossa 
voimavaroja suunnataan kouluille niin, 
että lähtökohtaerot kaventuvat. Lisäksi 
sosiaalista eriytymistä voidaan ehkäistä 
asuntopolitiikalla. Sekä vanhempien että 
lasten sosiaalinen verkottuminen johtaa 
asuinalueiden eriytyessä lopputuloksiin, 
jotka hyödyttävät lähinnä parempiosai-
sia huono-osaisten kustannuksella.

Edellä nostettiin esiin koulutuksen 
nivelvaiheet, joissa julkisen vallan po-

SEUTUKUNTATASOLLA SUOMESSA TULOEROILLA JA YLISUKUPOLVISELLA 
LIIKKUVUUDELLA ON NEGATIIVINEN KORRELAATIO.

Kuvio 4. Tulonjakomittareiden yhdistelmän arvot seutukunnittain, 
vuoden 1995 seutukuntajako.

Kuvio 5. Sosiaalisen nousun keskimääräisen vajeen arvot seutukun-
nittain, vuoden 1995 seutukuntajako.
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litiikkatoimet ovat mahdollisesti te-
hokkaimmillaan. Peruskoulu-uudistus 
heikensi dramaattisesti vanhempien ja 
lasten tulojen välistä sidosta (Pekka-
rinen et al. 2009). Uudistuksesta on 
kulunut jo viisi vuosikymmentä. Pää-
ministeri Sanna Marinin hallituksen 
ohjelmassa on koulutuspoliittinen uu-
distus, joka laajentaa oppivelvollisuutta 
ja muuttaa toisen asteen opiskelun mak-
suttomaksi. Näin voidaan alentaa kyn-
nystä jatko-opintoihin. Nykyisin toisen 
asteen opinnot voivat maksaa tuhansia 
euroja, ja monelle kulujen kattaminen 
on haastavaa tai jopa mahdotonta. Uu-
distuksella voitaisiin taata se, että mah-
dollisimman pieni osa lapsista jää pel-
kän peruskoulun varaan, ja se alentaa 
kynnystä jatko-opintoihin.

Mutta tämäkään ei välttämättä rii-
tä. Vahvasti progressiivinen ja suurten 
omistusten ankara, esimerkiksi Euroo-

OPPIVELVOLLISUUDEN PIDENTÄMINEN JA TOISEN ASTEEN MUUTTAMINEN 
MAKSUTTOMAKSI LISÄÄVÄT YLISUKUPOLVISTA LIIKKUVUUTTA.

pan unionin laajuinen, varallisuusvero 
olisi tehokas ja oikeudenmukainen li-
sätoimi, joka samalla antaisi rahoitus-
mahdollisuuksia haasteisiin, jotka ovat 
ylikansallisia. •

 
Viitteet

1 Tämä ei tarkoita sitä, että pitkällä aikavälillä 

ruumisarkkujenkin pituus on kaikilla sama, mikä 

askarrutti Galtonia. Hän oivalsi vasta myöhem-

min sen olevan pelkästään tilastomatemaattinen 

ilmiö.

2 Vastaava tutkimus alkoi paljon myöhemmin.

3 OECD:n määritelmään perustuva ekvivalentti-

tulo yhdenmukaistaa kotitaloudet kulutustarpei-

den suhteen: Esimerkiksi kahden lapsettoman yh-

dessä asuvan aikuisen tapauksessa yhteenlasketut 

tulot jaetaan luvulla 1,5, ts. kaksi tulee toimeen 

yhdessä toimeen edullisemmin kuin erikseen.

4 Satunnaisvaihtelu (mittausvirhe) lapsuuskodin 

tuloissa näennäisesti alentaa sukupolvien välistä 

riippuvuutta, ts. antaa liian korkean arvion tulo-

liikkuvuudesta.

5 Tulotietoja ei ole käytössä vuotta 1995 aiemmal-

ta ajalta.

6 Kuvioiden pisteet viittaavat yhden prosentin 

havaintokoreissa (yli 1 000 havaintoa) laskettui-

hin keskiarvoihin.

7 Tuloliikkuvuus on käytettävissä olevissa ( ja 

tuotannontekijä-) tuloissa jonkin verran suurem-

paa, mutta erot kulmakertoimissa ovat pieniä, 

arvoinaan 0,243 (0,239).

8 Maakunta määritellään vuoden 1995 perus-

teella, ja lähes puolet lapsista asui vuonna 2012 

eri maakunnassa kuin 1995. Tämä antaa viitteitä 

siihen, että kasvuympäristöllä on erityistä mer-

kitystä.

9 Gini-kerroin on tuloerojen mittari, joka saa täs-

sä arvoja 0:n ja 100:n välillä. Mitä suuremmat ovat 

tuloerot, sitä suurempi on Gini-kerroin.
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Tuotanto ja kulutus tuottavat hiilidi-
oksidipäästöjä, jotka kumuloituvat 
ilmakehään saaden aikaan lämpö-
tilan kohoamisen. Kohonnut läm-
pötila taas vaikuttaa negatiivisesti 

ihmisten tuotanto- ja kulutusmahdollisuuksiin ja 
edelleen heidän hyvinvointiinsa. Ilmastovahingot 
ilmenevät vuosia sen jälkeen kun hiilipäästöjä on 
vapautunut ilmakehään.

Koska vahingot ovat syntyneet nykyisen suku-
polven toimesta mutta niistä kärsivät pääasiassa 
tulevat sukupolvet, syntyy jännite sukupolvien 
välille. Ilmastomuutoksen torjunta taas aiheuttaa 
kustannuksia nykyiselle sukupolvelle, kun sen si-
jaan hyödyt koituvat tuleville sukupolville. Näin ol-
len ilmastonmuutoksen torjunnalla on vaikutuksia 
taloudelliseen eriarvoisuuteen sekä sukupolvien 
sisällä että sukupolvien välillä.

Tähänastiset ilmastotalouden mallit tarkastelevat 
kuitenkin lähes yksinomaan eriarvoisuutta sukupol-
vien välillä eivätkä niiden sisällä. Tämä on selvästi 
näiden mallien puute, koska ilmastopolitiikan kus-
tannusten maksaminen on keskeinen kysymys poliit-
tisessa keskustelussa ja kansalaisten huolenaiheissa.

Ilmastotaloustieteessä ehkä kuumin keskuste-
lun aihe on ollut diskonttaaminen; kuinka paljon 
vähemmän arvokkaana pidämme yhtä euroa, joka 
annetaan tuleville sukupolville kuin että se annet-
taisiin nyt eläville. Kulutuksen arvo tulevaisuudessa 
verrattuna nykyhetken kulutukseen riippuu myös 
siitä, miten ennakoimme talouden kasvua tai miten 
tulevaisuuden ilmastovahingot ja riskit kohtelevat 
eri aikoina eläviä.

Esimerkiksi jos tulevaisuus tulee olemaan vau-
raampi kuin nykyisyys, tämä on hyvä syy asettaa 
nykysukupolven kulutus etusijalle. Jos taas tulevat 
sukupolvet kohtaavat mahdollisia katastrofaalisia 
ilmastovahinkoja, tämä on taas syy asettaa etusija 
tulevaisuuden sukupolvelle. Jos ilmastomuutok-
sen vahingot koituvat pääasiassa tulevaisuudessa 

Miten ilmastotoimien 
taakanjako saadaan 

oikeudenmukaiseksi?
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joka suositteli asteittain kasvavia toimia 
ilmastonmuutoksen torjuntaan. Koska 
Sternin raportti näkee ilmastonmuutok-
sen markkinoiden tähän asti suurimpana 
epäonnistumisena, olisi jo johdonmukai-
suuden kannalta omituista perustaa dis-
konttoaste markkinakorkoon.

Ilmastonmuutoksen torjuntaan 
liittyy taakanjako sekä 

sukupolvien sisällä että niiden 
välillä.

Saastuttaja maksaa -periaatteen mukaan 
nykyisen sukupolven pitäisi maksaa ai-
heuttamistaan vahingoista. Näin ollen 
meidän kaikkien nykysukupolven ih-
misten pitäisi maksaa enemmän kulutta-
mastamme energiasta niin, että energian 
tuottamisessa käytetty hiili hinnoitel-
laan ottaen huomioon sen vaikutukset 
ilmastonmuutokseen.

Vaikka saastuttaja maksaa -periaate 
tuntuu reilulta taloudelliselta ja eetti-
seltä periaatteelta, sen käytäntöön so-
veltamisessa on omat hankaluutensa. 
Ensinnäkin: miten kustannukset jaetaan 
nykyisen sukupolven keskuudessa? Uu-
delleenjakopolitiikka pitää suunnitella 
niin, että maksukykyisimmät vastaavat 
suuremmasta osuudesta. Hiiliverosta ja 
polttoaineiden veroista saaduista tulois-
ta osa pitää siirtää pienempituloisille.

Hämmentävää on ollut huomata, että 
monet ympäristöaktivistit ovat valmiit 
hyväksymään regressiivisen hiiliveron il-
man kompensaatiota pienituloisille. Syk-
syllä 2018 Ranskassa alkaneet keltaliivien 
mielenosoitukset ovat jo merkkejä siitä, 
mitä tapahtuu, kun näitä näkökohtia ei 
ole otettu huomioon. Eikä näistä asioista 
ole kovin paljon puhuttu Suomessakaan.

Toiseksi: miten sukupolvien kustan-
nusten taakanjako saadaan oikeuden-
mukaiseksi? Stern Review’n taustaneu-
vonantaja, Oxfordin yliopiston filosofi ja 

ekonomisti John Broome on ehdottanut, 
että ilmastonmuutoksen torjuntaan tar-
vittavat toimenpiteet voidaan rahoittaa 
julkisella velalla. Tämä rikkoo saastut-
taja maksaa -periaatetta, mutta se voi 
johtaa kaikkien tilanteen paranemiseen. 
Jos julkista velkaa käytetään paremman 
sääntelyn ohella nykyisen sukupolven 
merkittävän verojen korottamisen sijas-
ta rahoittamaan vihreää infrastruktuuria 
(esimerkiksi raideliikennettä) ja puhtaam-
man teknologian kehittämistä, nykyisen 
sukupolven taakkaa tulevat jakamaan 
myös tulevat sukupolvet. Tulevien suku-
polvien maksutaakka nousee, mutta vas-
taavasti he hyötyvät nyt tehtävistä toimis-
ta. Suhteessa bkt:en tulevien sukupolvien 
verotuksen ei välttämättä tarvitse nousta.

John Broome ja Duncan Foley ovat esit-
täneet Maailman ilmastopankin perusta-
mista. Pankin tehtävänä olisi laskea liik-
keelle velkapapereita, joilla rahoitetaan 
ilmastonmuutoksen torjuntaan tarvittavat 
investoinnit. Maailman ilmastopankki ei 
vielä ratkaise ilmastomuutoksen ja sen 
torjunnan vaikutuksia sukupolvien sisäi-
seen eriarvoisuuteen. Kansalliset keinot 
eivät tässä riitä. Tarvitaan myös globaalien 
instituutioiden kehittämistä.

Nykytilanteessa julkisen velan käytön 
puolesta ilmastonmuutoksen torjunnassa 
puhuu myös se, että julkisen velan korko 
on ollut bkt:n kasvuprosenttia matalampi. 
Tämä tarkoittaisi sitä, että velan lisäys ei 
välttämättä vaatisi korkeampaa verotusta 
tulevaisuudessa, koska velan osuus bkt:sta 
voisi supistua. Ilmastotoimet edistäisivät 
myös koronakriisistä elpymistä.

Ilmastopolitiikka joutuu tasapainoi-
lemaan nykyisen sukupolven ja tulevi-
en sukupolvien köyhien etujen välillä. 
Perimmiltään politiikan vaikutus eriar-
voisuuteen riippuu siitä, välitämmekö 
enemmän (vähemmän) sukupolvien 
välisestä vai sukupolvien sisäisestä eri-
arvoisuudesta. Ja miten politiikka itses-
sään tulee vaikuttamaan näihin kahteen 
eriarvoisuuden tyyppiin? •
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köyhille, tämä on jälleen syy välttää dis-
konttaamista.

Kuuluisa Stern-Nordhaus-kiista kul-
minoituu siihen, missä määrin diskont-
toasteen valinta on eettinen kysymys. 
Tätä kiistaa on käyty ns. Ramseyn kaa-
van parametrien arvoista ja tulkinnoista. 
Matemaatikko ja filosofi Frank Ramsey 
ehti lyhyen elämänsä aikana merkittä-
vien matemaattisten ja filosofisten saa-
vutustensa ohella tekemään myös kaksi 
kauaskantoista kontribuutiota taloustie-
teeseen, optimaaliseen verotukseen ja 
optimaaliseen säästämiseen. Hän kom-
mentoi diskonttaamisen heijastavan 
mielikuvituksen puutetta. Hän ymmärsi 
kuitenkin, että yksilön valinnoissa dis-
konttoaste voi olla positiivinen, mutta 
yhteiskunnan kannalta sitä ei voi eet-
tisesti puolustaa. Näin syntyvä jännite 
yksilön ja yhteiskunnan välillä on ilmas-
tomuutoksen torjunnan keskiössä.

Nicholas Sternin johtama kuuluisa 
Stern Review (2007) vaati ja hän itse 
muutama vuosi myöhemmin entises-
tään kiirehti välittömiä ilmastotoimia 
valitsemalla alhaisen diskonttoasteen. 
Sternin kriitikot, esimerkiksi talousno-
belisti William Nordhaus, joka suositte-
lee Sterniä selvästi korkeampaa diskont-
toastetta, noin viittä prosenttia, näkevät 
diskonttausasteen valinnan markkina-
perusteisena. Nordhausin ja monien 
muiden amerikkalaisten ekonomistien 
näkemyksen mukaan rahoitusmarkkinat 
paljastavat, miten paljon ihmiset todella 
välittävät tulevaisuudesta.

Stern Review’n mukaan meidän pi-
täisi siis arvottaa tulevien sukupolvien 
hyvinvointia enemmän kuin mitä mark-
kinakoron perusteella tapahtuisi. Syy 
on eettinen, sillä se perustuu ajatukseen 
siitä, että nykyisellä sukupolvella ei ole 
oikeutusta arvottaa tulevien sukupolvien 
hyvinvointia vähemmän kuin omaansa. 
Tästä syystä Stern Review suositteli vä-
littömiä ja voimakkaampia toimia ilmas-
tonmuutoksen hillintään kuin Nordhaus, 
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1900-luku oli Suomessa koulu-
tuksen vuosisata. Uudistuksia 
on toteutettu vaiheittain. Yli-
opistokoulutuksen alueellisen 
ja määrällisen laajentumisen 

jälkeen kolmannen asteen koulutuksen 
uudistamisessa siirryttiin ammatillisen 
koulutuksen kehittämiseen. Ammatti-
korkeakoulujärjestelmän luominen 
1990-luvulla oli koulutuspolitiikan 
suurin muutos sitten 1970-luvun alussa 
toteutetun peruskoulu-uudistuksen. Uu-
distuksen myötä alle kymmenessä vuo-
dessa luotiin järjestelmä, joka tuottaa 
vuosittain enemmän korkeakoulutettuja 
kuin perinteinen yliopistosektori.

Ammattikorkeakoulujen tärkein ta-
voite on tuottaa korkeatasoista kou-
lutusta. Ammattikorkeakoulutuksen 
konkreettisena tarkoituksena on tarjota 
parempia käytännön työelämän tarvitse-
mia valmiuksia ja taitoja kuin teoreetti-
semmin ja akateemisemmin painottunut 
yliopistotutkinto.

Tämä artikkeli tarkastelee ammat-
tikorkeakoulutuksen vaikutuksia työ-
markkinamenestykseen yksilötasolla. 
Valmistuvien menestymistä työmark-
kinoilla arvioidaan sekä valmistumisen 
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Artikkelissa tarkastellaan ammattikorkeakoulututkintojen vaikutuksia yksilöiden menestymiseen työmarkkinoilla. 
Tulokset perustuvat Tilastokeskuksen keräämiin kattaviin rekisteritietoihin työllisyydestä ja ansiotasosta. Tarkastelun 

perusteella AMK-tutkinnot parantavat merkittävästi ansiotasoa. Tämä koskee sekä alempia että ylempiä 
ammattikorkeakoulututkintoja. AMK-tutkinnon suorittaneet ovat hyötyneet tutkinnoistaan tuntuvasti korkeamman 

ansiotason muodossa – myös silloin, kun tutkinto on suoritettu vanhemmalla iällä.

jälkeisellä työllisyydellä että ansiotasol-
la. Artikkelin empiiriset tulokset perus-
tuvat ammattikorkeakoulu-uudistuksen 
hyödyntämiseen ja Tilastokeskuksen 
kattaviin rekisteriaineistoihin. 

AMMATTIKORKEAKOULUJEN PERUS-
TAMINEN
Salmisen (2001) arvion mukaan am-
mattikorkeakoulu-uudistuksen keskei-
set perustelut voidaan kiteyttää kolmeen 
pääkohtaan:

1. silloisen koulutusjärjestelmän epä-
kohdat (erityisesti koulutusjärjestelmä 
ei kyennyt vastaamaan täysipainoisesti 
nuorten kasvaneisiin koulutustoivei-
siin),

2. pyrkimykset koulutuksen laadun 
kehittämiseen sekä

3. yhteiskunnan ja työelämän muutos-
ten huomioon ottaminen koulutuksessa 
(talouselämän kansainvälisen kilpailu- 
ja suorituskyvyn parantaminen kohen-
tamalla työvoiman koulutusta).

Ammattikorkeakoulu-uudistuksen 
seurauksena korkeakoulusektori koos-
tuu sekä yliopistoista että ammattikor-
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keakouluista (Böckerman ym. 2006). 
Ammattikorkeakoulut ovat Suomessa 
yliopistoille rinnakkaisia Saksan ja 
Hollannin asettamien esikuvien mu-
kaisesti. Keskeinen ero yliopistojen ja 
ammattikorkeakoulujen välillä on se, 
että ammattikorkeakouluissa ei tehdä 
varsinaista akateemista tieteellistä tut-
kimusta, joka on perinteisen yliopisto-
sektorin yksi tärkeä tehtävä.

Ammattikorkeakoulu-uudistus käyn-
nistyi vuonna 1991, jolloin perustettiin 
22 väliaikaista ammattikorkeakoulua. 
Niiden tarkoituksena oli kerätä koke-
muksia ammattikorkeakouluista tulevaa 
kokonaisvaltaista uudistustyötä varten. 

Ensimmäiset pysyvän aseman saa-
neet ammattikorkeakoulut aloittivat 
toimintansa elokuussa 1996. Elokuusta 
2000 alkaen kaikki Suomessa toimivat 
ammattikorkeakoulut ovat olleet vaki-
naisia. 

Maantieteellisen kattavuuden osalta 
yliopistosektori ja ammattikorkeakou-
luverkosto eroavat merkittävästi toisis-
taan. Ammattikorkeakouluja on kaikissa 
maakunnissa, toisin kuin yliopistoja.

AMK-tutkinnoissa painotetaan 
työelämän tarvitsemien 

ammatillisten valmiuksien ja 
taitojen korkeaa tasoa.

Ammattikorkeakoulututkinnot (AMK-
tutkinnot) ovat korkea-asteen tutkin-
toja. Niissä painotetaan työelämän tar-
vitsemien ammatillisten valmiuksien 
ja taitojen korkeaa tasoa. Yhteyksien 
rakentaminen ja vaaliminen käytännön 
työelämään toiminta-alueella painottuu 
voimakkaasti ammattikorkeakoulujen 
toiminnassa. Tavoite heijastuu koko-
naisvaltaisesti ammattikorkeakoulujen 
kaikessa keskeisessä toiminnassa. Esi-
merkiksi opetushenkilökunnan rek-

rytoinnissa ammattikorkeakouluihin 
korostetaan vahvasti sitä, että hakijoil-
la täytyy olla monipuolinen ja kiinteä 
työelämän kontaktipinta, jota opettajat 
voivat aktiivisesti hyödyntää opetustoi-
minnassaan.

Ammattikorkeakoulututkinnon laa-
juus on koulutusohjelman mukaan 210–
270 opintopistettä, ja sen suorittaminen 
kestää tavallisesti noin 3,5–4,5 vuotta. 
Ammattikorkeakouluissa suoritettaviin 
opintoihin sisältyy vastaavia yliopisto-
tutkintoja enemmän käytännön työhar-
joittelua toiminta-alueen yrityksissä ja 
yhteisöissä. Ammattikorkeakouluissa 
tehtävät opintonäytteet palvelevat myös 
useissa tapauksissa läheisesti paikalli-
sen elinkeinoelämän tarpeita.

Ensimmäiset AMK-tutkinnon suorit-
taneet opiskelijat valmistuivat oppilai-
toksista vuonna 1994. AMK-tutkinnon 
suorittaneiden määrä on kasvanut tä-
män jälkeen nopeasti. Nykyisin suori-
tetaan vuosittain noin 23 000 alempaa 
AMK-tutkintoa. Ensimmäiset ylemmät 
AMK-tutkinnot suoritettiin puolestaan 
vuonna 2004. Tämän jälkeen tutkintojen 
määrä on kasvanut tasaisesti, ja nykyisin 
niiden määrä on vuosittain suurin piir-
tein 2 800 (Vipunen 2018).

Nykyjärjestelmässä ehdottomasti suu-
rimmat tutkintoalat ovat tekniikan ja 
liikenteen alat, hallinnon ja kaupan ala 
sekä sosiaali- ja terveysala. Näiltä aloilta 
valmistuu lähes 85 prosenttia kaikista 
AMK-tutkinnon suorittaneista. Useim-
miten ammattikorkeakoulututkinnon 
suorittaneet ovat AMK-insinöörejä, 
sairaanhoitajia tai tradenomeja.

KOULUTUS JA TYÖMARKKINAT
Työmarkkinoita käsittelevän taloustie-
teellisen tutkimuksen eräs keskeisim-
piä kysymyksiä on se, miten koulutus 
vaikuttaa yksilöiden taloudelliseen ja 
ei-taloudelliseen menestymiseen työ-
markkinoilla (Trostel et al. 2002). 

Lukuisista aiemmista empiirisistä 
tutkimuksista huolimatta kysymys on 
jatkuvasti esillä taloustieteellisessä 
keskustelussa muun muassa siksi, että 
koulutusjärjestelmien kehittämiseen ja 
ylläpitämiseen käytetään valtavia sum-
mia julkisia varoja. Veronmaksajat ovat 
syystä kiinnostuneita panostustensa ra-
hallisista tuotoista.

AMK-uudistus tarjoaa 
hyvän tilaisuuden arvioida 

koulutuksen tuottoja.

Keskeinen ongelma tutkittaessa koulu-
tuksen tuottoja yksilötasolla on, miten 
voidaan varmistaa, etteivät muut havait-
semattomat tekijät vääristä merkittäväs-
ti koulutuksen rahallisia tuottoarvioita. 
Luotettavien vaikutusten saamiseksi 
tarvitaan eksogeenista, tutkittavasta 
henkilöstä itsestään riippumatonta vaih-
telua koulutustasossa. AMK-uudistus on 
erityisen mielenkiintoinen myös tästä 
näkökulmasta, koska se synnytti ekso-
geenista vaihtelua koulutustasoihin. 
Uudistuksen tekee hyödylliseksi myös 
sen ajallisesti ja alueellisesti asteittai-
nen toteuttaminen.

AMMATTIKORKEAKOULULAISTEN ME-
NESTYMINEN TYÖMARKKINOILLA
Tutkimuksissa on tarkasteltu AMK-
uudistuksen vaikutuksia työllisyyteen 
ja ansiotasoon yksilötasolla (Hämä-
läinen ja Uusitalo 2008, Böcker-
man et al. 2009, Böckerman et al. 
2018, 2019). Tutkimukset perustuvat 
Tilastokeskuksen laajoihin rekisteriai-
neistoihin, joissa on tietoja Suomessa 
AMK-tutkinnon suorittaneista henki-
löistä. Niiden avulla voidaan arvioida 
luotettavasti työmarkkinamenestyksen 
keskeisiä mittareita. Niihin lukeutuvat 
työllisyyden ja ansiotason lisäksi muun 

"AMMATTIKORKEAKOULU-UUDISTUS KÄYNNISTYI VUONNA 1991."
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muassa työttömyys tutkinnon suoritta-
misen jälkeisenä ajanjaksona.

Hämäläisen ja Uusitalon (2008) 
tutkimuksessa havaittiin, että ammatti-
korkeakoulu-uudistuksen myötä opisto-
tason kauppatieteiden koulutuksen saa-
neiden suhteelliset palkat heikkenivät 
ammattikorkeakoulusta valmistuneiden 
tradenomien tullessa työmarkkinoille. 
Böckerman et al. (2009) raportoivat, 
että AMK-uudistus edisti myös kauppa-
tieteestä valmistuneiden työllisyyttä ( ja 
ansioita). Uudistuksella ei sitä vastoin 
ollut juurikaan vaikutusta muilla keskei-
sillä tutkintoaloilla (tekniikan ja tervey-
den aloilla).

Böckermanin et al. (2018) työ-
markkinamenestyksen pidemmän ai-
kavälin seurantaan perustuvat tulokset 
osoittavat, että alempaan AMK-koulu-
tukseen osallistumisen vuosituotto oli 
kymmenen vuotta opintojen aloittami-
sen jälkeen nuoremmassa ikäryhmässä 
keskimäärin noin 3 300 euroa (taulukko 
1).1 AMK-koulutukseen osallistuneita 
verrataan sellaisiin mahdollisimman sa-
mankaltaisiin henkilöihin mm. työmark-
kinahistorian perusteella, jotka eivät 
ole osallistuneet AMK-koulutukseen. 
Vanhemmassa ikäryhmässä vastaava 
tuotto oli hieman korkeampi. Nuorem-
massa ikäryhmässä ammattikorkeakou-
lutus paransi työllisyysastetta enemmän 
kuin vanhemmassa ikäryhmässä, mutta 
koulutusta edeltänyt työllisyysaste oli 
vanhemmassa ikäryhmässä vastaavasti 
korkeampi.

Taulukossa 1 on raportoitu tuotto 
koulutukseen osallistuneilla henkilöil-
lä. Kaikki vaikutukset ovat tilastollisesti 
merkitseviä (vähintään 5 prosentin ris-
kitasolla), pl. kaupallisen alan työlli-
syysvaikutus 25–50 vuotiailla. Tulokset 
perustuvat tutkimukseen Böckerman 
et al. (2018).

Edellä mainitussa tutkimuksessa 
tarkasteltiin myös, miten ammattikor-

keakoulutukseen osallistumisen tuotto 
riippuu sukupuolesta ja koulutusalasta. 
Tulosten mukaan ammattikorkeakoulu-
tuksen tuotot – ansiotaso ja työllisyys 
– ovat suurempia nuorilla naisilla kuin 
nuorilla miehillä, ja koulutuksen tuotos-
sa on myös koulutusalakohtaisia eroja. 
Työllisyysvaikutukset ovat sekä nuorilla 
että vanhemmilla tutkinnon suorittajilla 
suurimmat terveys- ja sosiaalialalla.

Alempien AMK-tutkintojen 
työllisyysvaikutukset ovat 

olleet suurimmat terveys- ja 
sosiaalialalla.

Tutkimuksessa koulutuksen tuotot 
laskettiin tilastollisen kaltaistamis-
menetelmän avulla. Menetelmässä 
kullekin AMK-opinnot aloittaneelle 
henkilölle etsittiin taustaominaisuuk-
siltaan mahdollisimman samankaltai-

nen verrokkihenkilö, joka ei aloittanut 
AMK- tai yliopisto-opintoja. Käytet-
tyjä taustaominaisuuksia olivat muun 
muassa aiempi työmarkkinahistoria ja 
opintomenestys sekä perhetausta, joilla 
kaikilla on merkittävä vaikutus henki-
lön myöhempään menestymiseen työ-
markkinoilla.

Böckerman et al. (2019) tutkivat 
puolestaan ylempien AMK-tutkintojen 
työmarkkinavaikutuksia yksilötasolla. 
Tutkimuksen perusteella myös osal-
listuminen ylempiin AMK-tutkinto-
ohjelmiin on keskimäärin johtanut 
korkeampaan ansiotasoon verrattuna 
sellaisiin mahdollisimman samankaltai-
siin henkilöihin, jotka ovat suorittaneet 
ainoastaan alemman AMK-tutkinnon. 
Esimerkiksi viisi vuotta koulutuksen 
aloittamisen jälkeen osallistujien palk-
katulot ovat noin 2 900 euroa korkeam-
mat kuin vertailuryhmän tulot (tauluk-
ko 2). Myös ylempien AMK-ohjelmien 
tuotot ovat keskimäärin korkeammat 

AMK-KOULUTUKSEN TUOTTAMA VUOSIPALKAN LISÄYS VERRATTUNA 
OPISTOTASON TUTKINTOIHIN ON OLLUT HUOMATTAVA.

Taulukko 1. Alempaan AMK-koulutukseen osallistumisen keskimääräinen laskennallinen 
tuotto ja työllisyysaste kymmenen vuotta aloittamisen jälkeen. AMK-koulutukseen osal-
listuneita verrataan sellaisiin mahdollisimman samankaltaisiin henkilöihin, jotka eivät ole 
osallistuneet AMK-koulutukseen.

Palkkatulot (€) vuodessa Työllisyysaste vuoden lopussa
Ikä opintojen alussa 19–24 vuotta 25–50 vuotta 19–24 vuotta 25–50 vuotta
Kaikki + 3 287 + 3 719 + 0,066 + 0,025

Sukupuoli
Miehet + 2 256 + 3 887 + 0,028 + 0,025
Naiset + 4 921 + 3 798 + 0,103 + 0,035

Koulutusala
Kaupallinen ala + 5 408 + 3 480 + 0,088 + 0,004
Tekniikan alat + 3 885 + 4 996 + 0,025 + 0,011
Terveys- ja sosiaalialat + 4 360 + 4 956 + 0,125 + 0,084
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naisilla kuin miehillä (lyhyellä aikavä-
lillä). Koulutuksen tuotto on selvästi 
korkeampi terveys- ja sosiaalialalla kuin 
kaupallisilla tai tekniikan aloilla.

Taulukossa 2 on raportoitu tuotto 
koulutukseen osallistuneilla henki-
löillä, jotka aloittivat opinnot 25–55 
vuotiaina. Kaikki vaikutukset ovat ti-
lastollisesti merkitseviä (vähintään 
yhden prosentin riskitasolla). Tulokset 
perustuvat tutkimukseen Böckerman 
et al. (2019).

Työllisyyden osalta tutkimuksessa ei 
havaita taloudellisesti merkitseviä vai-
kutuksia. Työllisyysvaikutusten puut-
tuminen johtuu olennaisilta osiltaan 
siitä, että ylemmän AMK-tutkinnon 
suorittaneiden henkilöiden työllisyys 
on erittäin korkealla tasolla myös en-

nen koulutukseen hakeutumista. Ylem-
piä AMK-tutkintoja suoritetaan (lähes 
aina) säännöllisen työssäkäynnin yh-
tey dessä.

PÄ ÄTELMÄT
Ammattikorkeakoulu-uudistus oli pe-
rusteiltaan työelämälähtöinen muutos 
koulutusjärjestelmässä. Uudistuksen 
keskeisenä pyrkimyksenä oli luoda 
työelämän tarpeita paremmin vastaava 
korkeakoulutason tutkinto. Työelämän 
tarpeista lähtevän uudistuksen onnistu-
mista on luontevaa arvioida työmarkki-
noiden näkökulmasta.

Työmarkkinoilla koulutuksen arvoa 
voidaan mitata lähinnä tutkinnon suo-
rittaneiden työllisyystilanteella, ansio-
tasolla sekä työelämään sijoittuneiden 

vastavalmistuneiden työtehtävien vaa-
tivuudella. Tämän vuoksi rekisteriai-
neistoihin perustuvissa tutkimuksissa 
on tavallisesti arvioitu ammattikorkea-
koulu-uudistuksen vaikutuksia käyttäen 
kriteerinä vastavalmistuneiden työlli-
syystilannetta ja ansiotasoa ammatti-
korkeakoulusta valmistumisen jälkeen. 
Työtehtävien vaativuudelle ei ole rekis-
teriaineistoissa suoria mittareita.

Koulutusjärjestelmässä toteutettuja 
uudistuksia arvioitaessa luonteva vertai-
lukohta on uudistusta edeltävä tilanne. 
Ammattikorkeakouluista valmistuneita 
on luontevinta verrata aiemmin samois-
ta kouluista opistotasoisen tutkinnon 
suorittaneisiin. Uudistuksen vaikutusta 
voidaan arvioida sen perusteella, para-
neeko vai heikkeneekö valmistuneitten 
asema työmarkkinoilla koulun muuttu-
essa ammattikorkeakouluksi. Vastaa-
vasti ammattikorkeakoulusektorin va-
kiinnuttua osaksi koulutusjärjestelmää 
Tilastokeskuksen keräämiin rekisteri-
tietoihin perustuvat pitkittäisaineistot 
ovat tarjonneet mahdollisuuden verra-
ta opintoihin hakeutuneiden suoriutu-
mista työmarkkinoilla ennen ja jälkeen 
AMK-koulutuksen.

Tutkimukset ovat päätyneet suh-
teellisen myönteiseen näkemykseen 
ammattikorkeakoulu-uudistuksen ja 
-tutkintojen vaikutuksista yksilötason 
menestymiseen työmarkkinoilla. AMK-
tutkinnon suorittaneet ovat hyötyneet 
tutkinnoistaan selvästi korkeamman an-
siotason ja myös paremman työllisyyden 
muodossa – myös silloin, kun tutkinto 
on suoritettu vanhemmalla iällä.

Tutkimukset ovat myös osoittaneet 
sen, että AMK-tutkinnon suorittanei-
den muuttoalttius alueiden välillä on 
suurempi kuin opistotason tutkinnon 
suorittaneilla (Böckerman ja Haapa-
nen 2013, Haapanen ja Böckerman 
2017). Koulutustason nousu näyttääkin 
parantavan sekä työmarkkinatulemia 

"AMK-TUTKINNON SUORITTANEIDEN MUUTTOALTTIUS ALUEIDEN VÄLILLÄ
ON SUUREMPI KUIN OPISTOTASON TUTKINNON SUORITTANEILLA."

Taulukko 2. Ylempään AMK-koulutukseen osallistumisen keskimääräinen laskennallinen 
palkkatuotto 3, 5 ja 7 vuotta aloittamisen jälkeen verrattuna henkilöihin, jotka ovat suo-
rittaneet ainoastaan alemman AMK-tutkinnon.

Palkkatulot (€) vuodessa
Seurantavuosi
(vuotta aloittamisen jälkeen)

3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta

Kaikki + 1 757 + 2 856 + 3 149

Sukupuoli
Miehet + 1 433 + 2 543 + 3 272
Naiset + 2 225 + 2 900 + 3 359

Ikä opintojen alussa
25–34 + 2 185 + 3 343 + 3 478
35–55 + 1 832 + 2 920 + 3 951

Koulutusala
Kaupallinen ala + 1 987 + 2 438 + 2 390
Tekniikan alat + 1 569 + 2 947 + 2 150
Terveys- ja sosiaalialat + 2 573 + 3 646 + 4 654
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(työllisyyttä ja ansiotasoa) että tehos-
tavan osaltaan myös työmarkkinoiden 
alueellista toimintaa. •
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* Artikkeli on osa Suomen Akatemian 

strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa 

WIP-hanketta. AkavaWorks on tukenut 

suomenkielisen yhteenvedon laatimista.

1 Nuoret opiskelijat koostuvat tutkimuksessa 

henkilöistä, jotka olivat 19–24-vuotiaita 

AMK-opintojen alussa. Vastaavasti 

vanhemmat opiskelijat aloittivat AMK-opinnot 

25–50-vuotiaina. Molemmissa ryhmissä 

seurattiin vuosina 1997–2004 opintonsa 

aloittaneita henkilöitä. Heistä noin 75 prosenttia 

suoritti alemman AMK-tutkinnon vuoden 

2014 loppuun mennessä. Tutkimuksessa 

käytettiin Tilastokeskuksen rekisteripohjaisia 

kokonaisaineistoja. Ne mahdollistavat 

työmarkkinoilla suoriutumisen seurannan 

keskimäärin 13 vuotta koulutusvalinnasta 

eteenpäin. Suoriutumisen mittareina käytettiin 

aiempien tutkimusten tapaan vuosittaisia 

ansiotuloja ja työllisyyttä vuoden lopussa.

YLEMMÄT AMK-TUTKINNOT OVAT NOSTANEET HUOMATTAVASTI
ANSIOTASOA MUTTA EIVÄT TYÖLLISYYTTÄ.
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Kuva
MAARIT KYTÖHARJUartikkeli

Pääministeri Juha Sipilän 
hallituksen (29.5.2015–
6.6.2019) ohjelmassa todet-
tiin lyhyesti ja yksikantaan: 
”Toteutetaan perustulo-

kokeilu”. Kokeilua varten varattiin 20 
miljoonaa euroa vuosille 2017 ja 2018. 
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimus-
toiminta (VN TEAS) järjesti perustulo-
kokeilun suunnittelusta kilpailutuksen 
(VNK/1413/48/2015). Määrärahaa oli 
sosiaali- ja terveysministeriön alaiseen 
suunnitteluun varattu 150 000 euroa.

 Toimeksianto oli kaksiosainen. Mi-
nisteriölle tuli 30.3.2016 mennessä 
toimittaa esiselvitys. Esiselvityksen ta-
voitteena oli hahmotella alustava malli, 
jolla perustulokokeilu voidaan toteuttaa 
siten, että kokeilun avulla voidaan tehdä 
riittävän luotettavia arvioita perustulon 
vaikutuksista eri väestöryhmissä ja ko-
konaisarvio kustannuksista. Esiselvityk-
sessä tuli kartoittaa olemassa oleva tieto 
ja tietotarpeet, tehdä alustavat vaikutus-
analyysit ja hahmotella kokeiluasetelma. 

Lähtökohdaksi annettiin selvittää ns. 
puhdasta perustulomallia, jossa kaikille 
maksetaan yhtä suurta rahasummaa hen-

kilön tilanteesta tai tuloista riippumatta, 
osittaista perustulomallia, jonka rinnalla 
säilytettäisiin perusturva- ja ansiosidon-
naisia etuuksia, negatiivista tuloveromal-
lia sekä muita mahdollisuuksia kokeilla 
perustuloa. Jälkimmäiseen kuului lähin-
nä jonkinlaisen osallistavan sosiaalitur-
vamallin suunnittelu (vrt. De Wispela-
ere 2015). Loppuraportin määräpäivä 
oli 15.11.2016. Siinä tuli kuvata lopulli-
nen kokeiltava malli, kokeiluasetelma ja 
maksualusta. Loppuraportin mukainen 
kokeilu aloitettaisiin 1.1.2017.

ESIRAPORTIN INSPIRAATIO – LOPPU-
RAPORTIN FRUSTRAATIO
Kelan vetämä suunnitteluryhmä  voit-
ti VN TEASin kilpailutuksen. Tieto 
voitosta saatiin 30.9. 2015, ja kokeilun 
suunnittelu alkoi lokakuun puolivälissä. 
Esiselvitys (Kangas ja Pulkka 2016) 
valmistui suunnitelmien mukaisesti ja 
luovutettiin sosiaaliministeri Hanna 
Mantylälle 30.3. 2016. Varsinaisen ra-
portin lisäksi samassa yhteydessä toimi-
tettiin liiteosa, joka sisälsi eri malleista 
tehtyjen mikrosimulaatioiden tuloksia 
(Honkanen ja Simanainen 2016). Si-

muloinneilla selvitettiin erilaisten mal-
lien kannustin- ja tulonjakovaikutuksia 
sekä kansantaloudellisia kustannuksia.

Täyttä perustuloa ei lähdetty 
kokeilemaan, koska se olisi 

kohtuuttoman kallis.

Simulointien perusteella todettiin, että 
täyden perustulon (1 000–1 500 euroa 
kuukaudessa) malli olisi ollut kohtuut-
toman kallis. Siksi sen kokeilemistakaan 
ei pidetty tarkoituksenmukaisena. Ne-
gatiivisen tuloveron kokeilu puoles-
taan olisi vaatinut ajantasaisen tulore-
kisterin, jota tuolloin ei ollut käytössä. 
Osallistumistulon kokeilu puolestaan 
olisi vaatinut byrokraattisen seuranta-
järjestelmän: mihin ja miten paljon itse 
kukin osallistuu ja mitä kullekin tulisi 
”osallistumisestaan” maksaa. Jäljelle 
jatkosuunnitteluun jäi ns. osittainen 
perustulo.

Esiselvitys päätyi suosittamaan ko-
keilua, jossa mukana olisi erilaisia ko-
keiluryhmiä. Yhdessä ryhmässä perus-

Mitä perustulokokeilusta opittiin?
Perustulokokeilun ”lopulliset” tulokset julkaistiin 6.5.2020. Alkaneessa media- ja some-keskustelussa koko 

kokeilu tuomittiin turhaksi nollatutkimukseksi, mitään vaikutuksia kun ei voitu todentaa. Oliko tuo pääministeri 
Juha Sipilän hallituksen kokeilukulttuurin kärkihanke turhaa rahan tuhlausta, josta ei opittu mitään? Oma 

vastaukseni yksikantaan on: ei ollut. Kokeilussa, oli omat onnistumisensa ja epäonnistumisensa, vahvuutensa ja 
heikkoutensa. Tässä kirjoituksessa käyn läpi eräitä kokeilun suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin ja tuloksiin 

liittyviä kohtia, joista oppia voidaan ammentaa tulevia ponnistuksia varten. 
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OLLI KANGAS korostaa, 
että perustulokokeilun 
suunnittelemisessa oli pulaa ajasta 
ja rahasta.
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tulon suuruus olisi ollut 560 ja toisessa 
690 euroa kuukaudessa. Perustulon 
ylittävälle ansiotulolle olisi eri osa-
ryhmissä sovellettu erilaisia veroasteita 
(40, 45 ja 50 prosenttia). Kokeilu olisi 
ollut pakollinen ja perustunut satun-
naisotantaan 25–63-vuotiaista. Erityis-
ryhmistä, esimerkiksi itsensä työllistä-
jistä, olisi omat painotetut otantansa. 
Valtakunnallisen otannan lisäksi olisi 
paikallisia kokeiluita, joissa joko kaik-
ki tai suurehko osa kunnan asukkaista 
olisi saanut perustuloa.

Otoskoon lisäämiseksi suunniteltiin 
eräiden Kelan maksamien perusturva-
etuuksien maksun muuttamista muis-
tuttamaan perustulon kaltaisen etuuden 
maksuperusteita. Kokeilussa olisi ollut 
koeryhmät ja kullakin oma identtinen 
verrokkiryhmänsä. Mikäli tuon suun-
nitelman mukainen kokeilu olisi toteu-
tettu, kyseessä olisi ollut siihenastisista 
kokeiluista paras.

Erinomainen suunnitelma kaatui mo-
neen eri tekijään. Ensinnäkään ei ollut 
byrokraattisesti mahdollista muuttaa 
Kelan maksamia etuuksia perustulon 
kaltaisiksi etuuksiksi. Siksi täytyi tyy-
tyä kokeilun varsinaiseen budjettiin, 
mikä merkittävästi pienensi koeryhmän 
kokoa. Lisäksi paikallisista kokeiluista 
luovuttiin ja päätettiin toteuttaa valta-
kunnallinen satunnaistettu kenttäkoe, 
jossa oli koe- ja verrokkiryhmä.

Ensimmäinen opetus liittyy rahaan. 
Jos perustulon kaltaista asiaa – tai jo-
tain muuta suurta reformia – halutaan 
luotettavasti kokeilla, siihen on syytä 
varata riittävä budjetti. Myös suunnit-
teluun varattu 150 000 euron VN TEAS-
määräraha ylittyi, kuten noissa toimek-
siannoissa tuppaa käymään. 

LOPPURAPORTTI: PALJON FRUSTRAA-
TIOTA
Toinen opetus liittyy aikatauluun. Ko-
keiltavan mallin esittelevän loppurapor-

tin luovuttamispäiväksi oli määritelty 
15.11.2016. Kokeilu oli määrä suunnitel-
la sen pohjalta. On täysin epärealistista 
olettaa, että kokeilu aloitettaisiin vain 
1,5 kuukautta loppuraportin toimittami-
sen jälkeen. Toimeksiannon alkuperäi-
nen aikataulutus oli täysin mahdoton. 

Perustulokokeilun kaltaisten suurten 
kokeiluiden suunnitteluun olisi syytä 
varata riittävästi aikaa. Nyt moni asia 
jouduttiin ratkaisemaan tavalla, joka 
annetun budjetin ja vaaditun aikataulun 
puitteissa oli mahdollinen, ei kokeilun 
kannalta optimaalinen. Kokeiltavan 
mallin esittelevä loppuraportti (Kan-
gas ym. 2016) valmistui suunnitelman 
mukaisesti, mutta sen sijaan, että siinä 
olisi hahmoteltu vuosien 2017–2018 ko-
keilu, siinä käännettiin katseita tulevaan 
ja annettiin suuntaviivoja mahdollisten 
uusien kokeiluiden varalle. 

SUUNNITTELU: PALJON PERSPIRAA-
TIOTA JA EHKÄPÄ HIVEN KONSPIRAA-
TIOTAKIN
Jo esiselvityksen tekovaiheessa oli il-
meistä, että jos kokeilu aiottaisiin aloittaa 
suunnitelmien mukaisesti vuoden 2017 
alussa, sen käytännön valmistelu olisi 
aloitettava välittömästi eikä suinkaan 
15.11.2016 jälkeen. Oli lyötävä lukkoon 
kokeilumalli ja siihen liittyvä verotus, ja 
piti valmistella lainsäädäntö, luoda mak-
sujärjestelmä, suunnitella otanta, tehdä 
etuusmääritykset, rakentaa maksatus-
alustaa, hoitaa otanta, järjestää etuus-
päätökset ja -viestintä kokeiluun mukaan 
tuleville, kouluttaa etuuskäsittelijät jne.  
Avoimia kysymyksiä oli kosolti, valmiita 
vastauksia niukalti. 

Tilannetta ei helpottanut se, että 
koordinaatio valtiohallinnon tasolla ei 
toiminut hyvin. Hallinnollisten siilojen 
sisäiset ja väliset jännitteet vaikeuttivat 
työtä. Kenelläkään ei tuntunut olevan ko-
konaisvastuuta tai koordinaatiota proses-
sista. Kokonaisnäkemyksen puute myös 

siitä, millaisia suuria hallinnollisia asioi-
ta oli suunnitteilla vuosille 2017 ja 2018, 
haittasi perustulokokeilun suunnittelua 
ja itse kokeiluakin monin tavoin. 

Kokeilua haittasivat 
koordinaation puute 

valtionhallinnossa ja eräät muut 
samanaikaiset uudistukset.

Ensinnäkin Kelassa – jonka tontille ko-
keilun käytännön toteuttaminen ilman 
selkeitä päätöksiä käytännön syistä tuli 
jo varsin varhaisessa vaiheessa – meneil-
lään oli perustoimeentulotuen siirto kun-
nilta sen hoidettavaksi. Tämän siirron 
valmistelu vaati runsaasti lainsäädäntö- 
ja ICT-työtä ja kavensi Kelassa mahdolli-
suuksia saada resursseja perustulokokei-
lun valmisteluun. Perustoimeentulotuen 
siirto tuli itse asiassa voimaan samaan 
aikaan kun perustulokokeilu alkoi. Täs-
tä taas aiheutui paljon hämminkiä niin 
etuuden saajien kuin etuuskäsittelijöi-
denkin keskuudessa. 

Toinen ongelma oli se, että verohal-
linto oli uudistamassa omia järjestelmi-
ään kokeilun aikana, vuodenvaihteessa 
2017–2018. Järjestelmäuudistus torpe-
doi veromallin kehittämisen. Tuohon 
uudistukseen vedoten verohallinto ja 
VM eivät katsoneet mahdolliseksi va-
pauttaa henkilöstöä perustulokokeilun 
tarvitseman veromallin suunnitteluun. 
Kokeilua käytiin suunnittelemaan ole-
massa olevan verotuksen pohjalle. 

Verotuksen poisjääminen teki kokeilu-
mallista epärealistisen. ”Oikeassa” perus-
tulossahan verotus leikkaisi perustulon 
päälle tulevia muita tuloja. Epärealis-
tisuus merkitsi yhtäältä sitä, että koko 
maan tasolla toteutettuna malli olisi ollut 
liian kallis. Mutta toisaalta epärealisti-
suus merkitsi myös sitä, että rahallinen 
kannustin työllistyä oli voimakas. 

KELAN MAKSAMIA ETUUKSIA EI VOITU MUUTTAA PERUSTULON
KALTAISIKSI, JOTEN OLI RAJOITUTTAVA KOKEILUN VARSINAISEEN,

PIENEEN BUDJETTIIN.
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Kolmas pulma oli aktiivimalli. Pää-
ministeri Sipilän hallitusohjelmaan oli 
kirjattu työttömyysturvan uudistus, joka 
sisälsi ”työn vastaanottovelvoitteen tiu-
kentumisen sekä velvoitteen osallistua 
aktivointitoimenpiteisiin” (Valtioneu-
vosto 2015, 15). Kirjaus oli aktiivimallin 
siemen. 2018 alussa voimaantullut aktii-
vimalli, jonka idea perustuloon nähden 
oli täysin päinvastainen, vaikeuttaa pe-
rustulokokeilun tulosten tulkintaa vuo-
den 2018 osalta. 

Kolmas opetus liittyykin juuri koko-
naisvaltaiseen koordinaatioon, joka ei 
kokeilua suunnitellessa toiminut toi-
votulla tavalla. 

OIKEUDELLISET REUNAEHDOT RA-
JOITTIVAT KOKEILUN KOHDENTAMIS-
TA ERI RYHMIIN
Toisin kuin kaikki aiemmat muissa 
maissa tehdyt kokeilut, Suomen ko-
keilu oli pakollinen. Sitä varten täytyi 
kirjoittaa kokeilulaki. Oikeudellisten 
reunaehtojen haarukointi aloitettiin 
marraskuussa 2015. Oli varmistettava, 
että kokeilu täyttää perustuslain vaati-
mukset. Kokeilulain suunnittelussa pai-
nittiin seuraavan kaltaisten kysymysten 
kanssa (ks. Kalliomaa-Puha ym. 2016 
ja Tuovinen 2017):

1. Oikeusvaltioperiaate: Millä riittä-
vän täsmällisillä kriteereillä päätökset 
perustulosta ja sen päälle tulevasta 
muusta sosiaaliturvasta tehdään eri pe-
rustulomalleissa, ja miten yksilön oikeus 
perustuloon ( ja vastaavasti verotus) sää-
detään laissa riittävän tarkasti?

2. Kansalaisten yhdenvertaisuus: Pe-
rustuslain määrittämästä yhdenver-
taisuudesta voidaan poiketa hyväksyt-
tävästä syystä. Hyväksyttäväksi syyksi 
voidaan katsoa validia tietoa tuottava 
kokeilu. Myös paikalliset kokeilut kat-
sottiin tällä perusteella mahdollisiksi. 
Tosin niistä jouduttiin budjettirajoittei-

PERUSTULON TARVITSEMAA VEROMALLIA EI SAATU AIKAAN,
MIKÄ TEKI SIITÄ EPÄREALISTISEN KALLIIN JA VOIMAKKAAN

KANNUSTIMEN TYÖLLISTYÄ.

den vuoksi luopumaan. Perustuslakiva-
liokunta oli aiempaa kokeiluluonteista 
lainsäädäntöä arvioidessaan edellyttä-
nyt, että kokeilusta säädetään suoraan 
laissa tai sidotaan lailla täsmällisesti 
määriteltyihin kriteereihin. Kokeiluille 
on myös asetettava tietty kesto. Perustu-
lokokeilussa kestoksi oli jo toimeksian-
nossa määrätty kaksi vuotta.

3. Sosiaaliturvaperusoikeus: Julkisella 
vallalla on vastuu taata ihmisille perus-
toimeentuloturva. Kokeilua suunnitelta-
essa oli arvioitava, että tämä ehto täyt-
tyisi. Tämän vuoksi pakollisen kokeilun 
perustulon tasoa ei voitu määritellä ole-
massa olevaa minimiturvaa alemmaksi. 

Oikeusvaltio- ja yhdenvertaisuusperi-
aatteen täyttäminen aiheutti ongelmia 
useiden erityyppisten ryhmien sisäl-
lyttämiseksi kokeiluun. Olisi ollut liian 
työlästä ja aikaa vievää määritellä lailla 
riittävän sel värajaisesti ja täsmällisesti, 
miten erityyppisissä sosiaalisissa tilan-
teissa ja niiden muutoksissa perustuloa 
ja muuta sosiaaliturvaa koskevat yhteen-
sovitukset ja niihin liittyvät päätökset 
tehdään. Oli helpompi, joskin varsin 
vaativa tehtävä sekin, suunnitella kokei-
lulaki vain yhtä tarkkarajaista ryhmää 
varten. Yksi koeryhmä ja yksi kokeilu-
malli olivat myös ne ehdot, jotka Kelan 
tietohallinto asetti. Käytössä olleiden 
resurssien ja tiukan aikataulun vuoksi 
muu ei ollut mahdollista. 

Käytännön harkinnan ja enemmän tai 
vähemmän turbulenttien poliittisten ja 
hallinnollisten vääntöjen jälkeen pää-
dyttiin siihen, että kokeilu kohdistetaan 
Kelasta etuuksia saaviin työttömiin. Täl-
löin maksualustana voitaisiin käyttää 
peruspäivärahan ja työmarkkinatuen 
maksualustaa, johon tehtäisiin perustu-
lon maksua varten tarvittavat muutokset. 

Lisäksi neuvotteluissa päädyttiin sii-
hen, että maksussa olevia työttömyys-
etuuksia voitaisiin maksaa perustulon 

kaltaisesti niin kauan kuin kokeiluryh-
mäläinen oli työtön. Hän ei siis olisi 
rasittanut kokeilubudjettia. Työllisty-
neen henkilön perustulo sitä vastoin 
maksettaisiin kokonaisuudessaan kokei-
lubudjetista. Näin otoskokoa voitaisiin 
kasvattaa. Päädyttiin 2 000 työttömään, 
jotka valittiin satunnaisesti niistä, jotka 
marraskuussa 2016 saivat Kelan työttö-
myysetuuksia.

”Päädyttiin siihen, että kokeilu 
kohdistetaan Kelasta etuuksia 

saaviin työttömiin.”

Tämän työttömiin kohdistuvan kokei-
lun piti olla myöhemmin toteuttavan 
paremman ja kattavamman, laajempiin 
väestöryhmiin kohdistuvan kokeilun 
pilotti. Kokeilulakia sorvattiin useilla 
iteraatiokierroksilla yhdessä Kelan ja 
sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. 
Kelasta ministeriöön lähteneissä la-
kiehdotuksissa puhuttiin pilottikokei-
lusta 2017–2018. Ajatusta kannatti myös 
ministeri Mäntylä. Ministeriön tarkka-
silmäiset virkamiehet kuitenkin aina 
poistivat maininnat pilotista. Yhteen 
kohtaan hallituksen esitystä maininta 
kuitenkin jäi kummittelemaan.

Kokeilulain kirjoittamisessa taistel-
tiin aikaa vastaan. Tässä vaiheessa inspi-
raatio usein vaihtui perspiraatioksi. 
Kiitos Kelan ja sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön osaavien juristien, kokeilulaki 
saatiin tiukasta aikataulusta huolimatta 
valmiiksi. Alkuperäisen suunnitelman 
mukaan lakiluonnos tuli saattaa lau-
suntokierrokselle jo ennen kesälomia. 
Lausuntokierros kuitenkin viivästyi so-
siaali- ja terveysministerin vaihtumisen 
vuoksi.

Luonnos lähetettiin kiireellisenä 
lausunnoille vasta 25.8.2016. Hallitus 
antoi esityksensä (HE 215/2016) edus-
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mikä olisi ollut kaikkein luotettavin, 
mutta myös kallein vaihtoehto. Tilas-
tokeskus kuitenkin ilmoitti, että se ei 
pysty toteuttamaan haastatteluita. Re-
surssit oli jo allokoitu muualle (esim. 
European Social Surveyn 2018 haastat-
telukierros). Siksi tässäkin tehtiin se, 
mikä oli mahdollista.

Kyselyn puutteita voidaan yrittää 
korjata yhdistämällä surveyn tuloksia 
rekistereihin. Tämä yhdistäminen tar-
joaa myös mielenkiintoisia mahdolli-
suuksia arvioida ”objektiivisten” rekis-
tereiden ja ”subjektiivisten” kyselyiden 
yhtäpitävyyttä. Tästä taas voi olla opiksi 
menetelmällisiin keskusteluihin.

VIIMEINEN OPPI
Perustulokokeilun suunnittelu oli ha-
parointia. Ei pystytty tekemään, mitä 
haluttiin. Oli tehtävä se, mikä oli mah-
dollista. Onnistumisena voidaan pitää 
sitä, että kokeilu ylipäätään saatiin ai-
kaan. Hallituksen oli helppo kirjata: 
”Toteutetaan perustulokokeilu”. Mo-
nin verroin vaikeampaa kuitenkin oli 
toteuttaa kokeilu. Ottaen huomioon 
aikataulupaineet, annetut resurssit 
sekä taloudelliset, lainsäädännölliset ja 
muut reunaehdot, kokeilulle asetettiin 
liian kunnianhimoiset tavoitteet ja sitä 
lastattiin liian suurilla odotuksilla.

”Ei pystytty tekemään, mitä 
haluttiin. Oli tehtävä se, mikä 

oli mahdollista.”

Itse asiassa mikään kokeilu ei voi vas-
tata tyhjentävästi laajoihin perustuloa 
koskeviin kysymyksiin. Jokainen kokeilu 
on vajavainen ja tarjoaa vain osittaisia 
vastauksia. Yhdistelemällä tuloksia eri 
maiden kokeiluista saadaan likiarvoisia 
vastauksia suuriin kysymyksiin ja tar-
kempia vastauksia pieniin kysymyksiin.    

kunnalle 20.10.2016. Laki saatiin val-
miiksi, ja tasavallan presidentti vahvisti 
lain 29.12.2016. Kokeilu pääsi alkamaan 
suunnitelmien mukaisesti vuoden 2017 
alussa – mikä sinälleen oli merkittävä 
onnistuminen.

Neljäs opetus liittyy lainsäädännöl-
liseen kontekstiin. Perustulon idea si-
nälleen on yksinkertainen. Yksinker-
taisenkin idean istuttaminen Suomen 
sosiaaliturvan kaltaiseen monimutkai-
seen institutionaaliseen kehikkoon oli 
haastava harjoitus. Vaikeuskerrointa 
lisäsi tehtäväksi asetettu vaade selvit-
tää, miten perustulo sopii EU:n lain-
säädäntöön. Sinälleen EU ei olisi ollut 
kiinnostunut itse kokeilusta. Kyse oli 
laajemmasta periaatteellisesta selvi-
tyksestä eli siitä, miten EU:n säännöstö 
suhteutuisi koko maahan implementoi-
tuun perustuloon.

Missä määrin perustulo olisi maasta 
toiseen siirrettävässä oleva etuus? Miten 
EU asiaa tulkitsisi? Mitään lopullista ja 
yksiselitteistä selvyyttä asiaan ei saatu. 
Nämä hajanaiset pohdinnat kuitenkin 
herättivät kysymyksen, olisiko mahdol-
lista ylipäätään EU:n puitteissa toteut-
taa yhdessä jäsenvaltiossa perustulon 
kaltainen etuus. Ratkaisuna ongelmaan 
Philippe Van Parijs (2013) on jo ai-
emmin esittänyt eurodividend-nimistä 
systeemiä, jossa jokaiselle eurooppa-
laiselle maksettaisiin arvonlisäverolla 
rahoitettua pientä perustuloa.

TYÖLLISYYS SILMÄLAPPUNA 
Hallituksen silmälappuna kokeilussa 
oli työllisyysvaikutukset. Perustulon 
suurimmat puolestapuhujat (esim. 
Davala et al. 2015, Standing 2017, 
Van Parijs ja Vanderborght 2017) 
korostavat kuitenkin, että perustulon 
pohjimmainen tarkoitus ei suinkaan ole 
työllisyys. Tavoitteena ovat laajemmat 
hyvinvointivaikutukset, mikä on viides 
opetus. Kokeilulakia koskevissa valio-

kuntakeskusteluissa ja –lausunnoissa 
nostettiinkin esille se, että kokeilun 
arvioinnissa olisi syytä selvittää myös 
erilaisia terveys- ja muita hyvinvoin-
tivaikutuksia, ei pelkästään työllisty-
mistä tai työllistymättömyyttä. Siksipä 
rekistereihin pohjautuvien työllisyys-
analyysien lisäksi lähdettiin myös sel-
vittämään kyselyin ja haastatteluin 
ihmisten kokemuksia.

Sipilän hallitus 
keskittyi perustulon 

työllisyysvaikutuksiin, mutta 
asiantuntijat korostivat terveys- 
ja muita hyvinvointivaikutuksia.

Koska kokeilu ja sen tulokset ovat he-
rättäneet paljon julkista keskustelua, 
arviointiin otettiin mukaan myös me-
dia-analyysi: miten perustulo, perustu-
lokokeilu ja sen tulokset on eri tahoilla 
raportoitu? Mikä on se kehys, jossa asia 
on esitetty?

Pääpaino arvioinnissa on rekisteri-
tutkimuksessa. Yhdistämällä eri viran-
omaisrekistereitä voidaan saada varsin 
laaja-alainen kuva perustulon vaikutuk-
sista – oliko niitä vai eikö niitä ollut? 
Työllisyyden lisäksi rekisterit avaavat 
mahdollisuuksia selvittää lyhyt- ja pit-
käaikaisia terveysvaikutuksia, mahdol-
lisia vaikutuksia lapsiin ja muihin per-
heenjäseniin. Tässä mielessä Suomen 
kokeilu tarjoaa maailmanlaajuisestikin 
ainutlaatuisia mahdollisuuksia moni-
puolisiin ex ante-, ex tempore- ja ex 
post- analyyseihin.

Kysely- ja haastatteluosion ongelma-
na on aineiston edustavuus. Kyselyssä 
vastausprosentit jäivät alhaisiksi. Haas-
tatteluissa taas rajoitteena on tapaus-
ten pienet lukumäärät. Suunnitelmissa 
tosin alun perin oli toteuttaa tämä osio 
Tilastokeskuksen käyntihaastatteluin, 

PERUSTULON SOVITTAMINEN YHTEEN SUOMEN INSTITUTIONAALISEN 
KEHIKON JA EU-LAINSÄÄDÄNNÖN KANSSA OLI HAASTEELLINEN TEHTÄVÄ.
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Monet käytännön syyt pakottivat tin-
kimään suurista suunnitelmista ja rajaa-
maan otoksen Kelan työttömyysetuuk-
sia saaviin. Ryhmä on omanlaisensa, ja 
tuloksia tulkitessa tämä on syytä pitää 
mielessä. Alun perin kokeilun tulosten 
tulkinnan piti olla suoraviivaista. Jos ko-
keilun lopussa havaitaan eroja koeryhmän 
ja verrokkien välillä, nuo erot johtuvat ko-
keilun antamasta ”hoidosta”. Toisena ko-
keiluvuotena voimaan tullut aktiivimalli 
kuitenkin hankaloittaa näin suoraviivaista 
tulkintaa. Verrokkiryhmä ei säilynyt puh-
taana vaan sai oman ”hoitonsa”.

Kokeilu osoitti, että kohteena olevas-
sa ryhmässä ilman ehtoja maksettava 
perustulo ei merkittävästi kohentanut 

työllisyyttä. Työllisyys oli kokeilu-
ryhmässä vain kuusi päivää parempi 
kuin verrokkiryhmässä. Tosin eräissä 
osaryhmissä – perheelliset ja maahan-
muuttajat – ero oli tilastollisesti mer-
kitsevä kokeiluryhmän eduksi. Mitä 
taas tulee aktiivimalliin, niin tässä sa-
maisessa ryhmässä aktiivimalli näyttäi-
si toimivan huonosti. 

Eräs kokeilun kenties keskeisin ope-
tus voidaan tiivistää seuraavalla taval-
la. Monen kokeilun kohteena olleiden 
ihmisen työllistymistä rajoittavat eri-
laiset esteet. Joillakin on terveysongel-
mia, toisilla esteenä on puutteellinen 
koulutus, kolmansia painaa ikä. Näitä 
työllistymisen esteitä ei poista se, että 
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aktiivimallin leikkurilla pienennetään 
etuuksia ja vaikeutetaan ihmisten jo 
muutenkin heikkoa toimeentuloa. 

Esteitä ei poista perustulon kaltainen 
porkkanakaan. Vaikka veroton perus-
tulo muodosti merkittävän rahallisen 
kannustimen työllistyä, etuutta saavat 
eivät kuitenkaan siihen vahvasti rea-
goineet. Perustulo voi toki lisätä saajan 
taloudellista turvallisuutta ja kenties 
kaikinpuolista hyvinvointiakin, mutta 
ei perustulo mikään kaiken ratkaiseva 
hopealuoti ole. Työllistymisen esteitä 
voidaan raivata säällisten tulonsiirto-
jen ja räätälöityjen sosiaali-, terveys-, 
koulutus- ja työvoimapalveluiden yh-
teispelillä. •

MONIEN TYÖTTÖMIEN TYÖLLISTYMISEN ESTEITÄ EI VOIDA POISTAA 
PERUSTULOLLA EIKÄ AKTIIVIMALLIN LEIKKURILLA.
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PAUL KRUGMAN JA TOTUUDEN JÄL-
KEINEN AIKA

Paul Krugman on taloustieteen nobe-
listi ja taloustieteen ja kansainvälisten 
suhteiden emeritusprofessori Princeto-
nin yliopistossa New Jerseyssä. Hänen 
uusi kirjansa käsittelee niin kutsuttuja 
zombeja eli argumentteja, jotka eivät 
tutkitun tiedon valossa pidä paikkaansa, 
mutta elävät siitä huolimatta sinnikkääs-
ti poliittisessa puheessa.

Kirja on kokoelma Krugmanin pää-
asiassa New York Timesissa 2000-lu-
vulla julkaisemia kolumneja, jotka kä-
sittelevät laajasti keskeisiä poliittisia 
kysymyksiä, kuten finanssipolitiikkaa, 
sairausvakuutusta, tuloeroja, ympäristö-
politiikkaa ja taloustieteen tilaa. Kolum-
nit on ryhmitelty teemoittain, jotka sitoo 
yhteen lyhyt kommentaari. Kolumneista 
vanhimmat on julkaistu vuonna 2000, 
uusimmat keväällä 2019.

Teos on kiinnostavaa luettavaa mo-
nessa mielessä. Ensinnäkin se toimii 
katsauksena Yhdysvaltojen poliittiseen 
lähihistoriaan ja onnistuu kuvaamaan 
kaksipuoluejärjestelmän yksiulotteisuutta 
silmiä avaavasti. Keskeiset henkilöt ja ta-
pahtumien käänteet käyvät ilmi riittävän 
hyvin yksityiskohtia tuntemattomallekin. 

Kommentaattorin roolissaan Krugman on 
rehellisen poleeminen, vaikka hänen ar-
vovaltansa perustuukin ansioihin tieteen 
parissa. Kohteena ovat erityisesti repub-
likaanipoliitikkojen poliittiset ulostulot. 
Käy ilmi, että vaikka keskustelukulttuuri 
on kovaa totuuden jälkeisellä aikakaudel-
la, pääpuolueiden välinen vastakkainaset-
telu on ollut rajua ennenkin.

Vaikka Yhdysvaltain politiikka ei kiin-
nostaisikaan, yhtä lailla kiinnostavaa an-
tia kirjassa ovat nobelistin näkemykset 
ajankohtaisista poliittisista kysymyksis-
tä. Krugman kritisoi voimakkaasti muun 
muassa myötäsyklistä finanssipolitiik-
kaa sekä Yhdysvalloissa että EU-maissa 
ja uusimman tutkitun tiedon puuttumis-
ta julkisesta keskustelusta.

Tässä Krugman on oikeassa. Suomes-
sakaan esimerkiksi makrotaloustieteili-
jöiden käymä viimeaikainen keskustelu 
julkisen velan haitoista, mistä Krugman 
nostaa esimerkiksi Olivier Blanchardin 
vuonna 2019 ilmestyneen velkatutkimuk-
sen, ei ole noussut riittävästi esiin. Toi-
nen kiinnostava ja ajankohtainen teema 
on eurojärjestelmän kritiikki, jonka yh-
teydessä Krugman sivuaa myös Suomen 
talouskehitystä valuuttaunionissa.

Taloustiede ja poliittiset 
mielipiteet tulevat esiin 

kiinnostavasti mutta eivät aina 
pysy erillään.

Kirjan suurin ristiriita liittyy Krugmanin 
rooliin asiantuntijakommentaattorina. 
Harvalla on samanaikaisesti yhtä paljon 
tieteellistä auktoriteettia ja poliittista vai-
kutusvaltaa, ja juuri tässä piilee ongelma.

Ensinnäkin teoksen aihepiiri on niin 
laaja, että herää kysymys, kuinka hy-
vin Krugman hallitsee tieteellisen tie-
don kullakin käsittelemällään alueella. 
Krugmanin omaa ydinosaamisaluetta 
ovat kansainvälinen kauppa ja makro-

taloustiede.  Herää myös kysymys, onko 
Krugman viestintuojana neutraali.

Krugmanin tietämystä ei ole syytä 
epäillä, mutta lähdeviitteiden puuttu-
essa argumenttien tieteellinen pohja on 
vaikea hahmottaa. Uskottavuutta toisi-
vat etenkin viitteet, joissa myös vastak-
kaisia näkökulmia tuotaisiin esiin, sekä 
viittaukset Yhdysvaltojen ulkopuolella 
tehtyyn taloustieteelliseen tutkimuk-
seen, jotka puuttuvat kirjasta kokonaan.

Olennaista kuitenkin on, millä tavoin 
asiantuntija toimii tieteellisen tiedon tulk-
kina: tuoko hän avoimesti esiin poliittiset 
sidonnaisuutensa, ja erottaako hän selvästi 
mielipiteensä tieteellisestä tiedosta, jonka 
popularisoijana hän toimii? Tästä ei synny 
täyttä varmuutta. Krugman kyllä maalaa 
itsestään kuvan neutraalina asiantunti-
jana, jolle poleemisuus on välttämätöntä 
neutraalin keskustelutyylin menetettyä te-
honsa. Kuitenkin eräät toteamat, kuten esi-
merkiksi ”republikaanit ovat ilman muuta 
pahoja ihmisiä”, laskevat argumentaation 
tasoa ja heikentävät kirjan tehoa.

Kirjoittajana Krugman on taitava, ja 
kirja on helppolukuinen katsaus hänen 
talouspoliittiseen ajatteluunsa yhteen 
teokseen tiivistettynä. Valitun formaa-
tin takia siinä on jonkin verran toistoa, ja 
Krugmanin kolumnit jo lukeneille (mak-
sumuurin takana) kirjan lisäarvo lienee 
pieni. Uusille lukijoille plussaa taas on 
mahdollisuus jatkaa Krugmanin seuraa-
mista New York Timesin blogissa.

Tänä syksynä kirjaa voi suositella eri-
tyisesti lukijoille, jotka haluavat ymmär-
tää paremmin Yhdysvaltain syksyn vaa-
likamppailun lähtökohtia. Vaikka kirja 
ei käsittelekään suoraan koronakriisiä, 
kriisi on tehnyt esimerkiksi teoksessa 
paljon huomiota saavan terveydenhuol-
tojärjestelmän puutteet entistä näky-
vämmiksi. Kirja soveltuu myös lukijoille, 
jotka ovat kiinnostuneita yleisemmin po-
liittisen retoriikan murroksesta ja halua-
vat pohtia faktojen merkitystä totuuden 
jälkeisessä ajassa.
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HIENO KIRJA GLOBALISA ATION PIT-
KÄSTÄ HISTORIASTA

Uudessa kirjassaan New Yorkin Colum-
bia-yliopiston professori Jeffrey D. Sa-
chs kuvaa globalisaation pitkää historiaa 
laajalla kaarella alkaen tilanteesta noin 
70 000 vuotta sitten. Hän jakaa globali-
saation kehityksen seitsemään jaksoon.

Kirjoittajan tulkinnan mukaan eri  
jaksojen  aikana on vallinnut voimakas 
yhteisvaikutus kolmen tekijän kesken: 
maantiede, teknologia ja instituutiot. 
Maantieteellä hän tarkoittaa muun muas-
sa ilmastoa, kasvi- ja eläinkuntaa, tauteja 
ja energialähteitä. Teknologialla hän tar-
koittaa tuotantoon liittyvää osaamista ja 
koneita. Instituutiot kattavat politiikan, 
lait ja kulttuurin. Muutokset näissä teki-
jöissä ja niiden yhteisvaikutus ovat siir-
täneet globalisaation vaiheesta toiseen.

Sachsin mukaan globalisaation ensim-
mäinen vaihe ajoittui ajanjaksolle noin 70 
000–10 000 vuotta eaa., jolloin nykyihmi-
nen lähti liikkeelle Afrikasta. Seuraavan 
jakson hän tulkitsee vallinneen noin 10 
000–3 000 vuotta eaa. Maatalous lähti 
kehittymään ja ihminen oppi hyödyntä-
mään paremmin eläimiä. Vaeltamisen si-
jaan syntyi aikaisempaa enemmän kyläyh-
teisöjä, jotka kävivät kauppaa keskenään.

Kolmanneksi aikakaudeksi Sachs 
identifioi vuodet 3 000–1 000 eaa., joi-
ta yleensä kutsutaan kupari- ja pronssi-
kaudeksi. Hän nostaa aikakauden ykkös-
veturiksi hevosen, jonka kesyttämisen 
myötä pitkien matkojen kulkeminen ja 
kommunikaatio tulivat mahdollisiksi. 
Tätä kautta seurasi ”klassinen kausi” 
(1 000 eaa. – 1 500 jaa.), jolle oli omi-
naista monien imperiumien nousu ja 
niiden välinen intensiivinen kilpailu. 
Kehitysaskeleet merenkulussa ja soti-
lasteknologiassa alkaen noin vuodesta 
1 500 tekivät monista imperiumeista 
globaaleja toimijoita.

Talouden kehitys oli kasvulla mitattu-
na kohtuullisen vaatimatonta aina noin 
vuoteen 1 800 asti, jolloin alkoi teollis-
tumisen aika. Höyrykone ja fossiiliset 
polttoaineet panivat liikkeelle kehi-
tyksen, jonka aikana talouden kasvu, 
tuottavuus ja väestönkasvu kiihtyivät. 
Edistysaskeleet maataloudessa mah-
dollistivat väestönkasvun kiihtymisen 
ja kaupungistumisen.

Globalisaation uusimpana vaiheena 
Sachs pitää tätä vuosituhatta, joka pe-
rustuu digitaalisen kehityksen innovaa-
tioihin. Nykyajan suurimpina haasteina 
Sachs pitää tulo- ja varallisuuserojen 
kasvua, ympäristön tuhoutumista ja 
mahdollista lisääntyvää konfliktia Yh-
dysvaltojen ja Kiinan välillä.

Sachs nostaa kirjan lopussa esille muu-
tamia politiikkasuosituksia. Näissä hei-
jastuu hänen pitkä toimintansa YK:n jär-
jestöissä. Sachs painottaa YK:n kestävän 
kehityksen periaatteiden noudattamista 
siten, että niitä seurataan ja mitataan 
jatkuvasti ja reagoidaan epäsuotuisiin 
muutoksiin. YK:n hallintorakenteita 
pitäisi muuttaa siten, että YK:n turval-
lisuusneuvosto olisi nykyistä laajempi 
ottamalla mukaan lisää kehittyviä maita.

Sachs arvostaa Euroopan pohjoisten 
maiden (kuten Pohjoismaat, Itävalta, 
Ranska) saavutuksia YK:n kestävän ke-
hityksen periaatteiden noudattamises-

sa. Hän käyttää Euroopan pohjoisten 
maiden mallista termiä sosiaalidemo-
kraattinen eetos. Tämä tarkoittaa muun 
muassa sitoutumista markkinatalouteen 
ja yksityiseen omistukseen yhdistettynä 
korkeaan jäsenyyteen ammattiyhdistyk-
sissä, työntekijöiden vahvoja oikeuksia, 
hyvää työn ja vapaa-ajan tasapainoa sekä 
julkisin varoin kustannettua koulutusta 
ja terveydenhoitoa.

Globalisaation jatkuminen 
suotuisana edellyttää 

YK:n kestävän kehityksen 
periaatteiden noudattamista.

Julkisen sektorin toiminnassa Sachs 
korostaa läheisyysperiaatetta. Julkis-
hyödykkeiden tarjonta ja julkisten 
palvelujen tuotanto sekä poliittinen 
päätöksenteko tulee tapahtua mahdol-
lisimman lähellä kansalaisia. Sachs ar-
velee, että kestävän kehityksen turvaa-
minen edellyttää jatkossa lisääntyvää 
kansainvälistä yhteistyötä erityisesti 
alueellisella tasolla.

Vaikka Sachs on globalisaation vahva 
kannattaja, hän ei suinkaan ole sokea sen 
ongelmille. Kirja meni painoon keväällä 
koronakriisin alkuvaiheessa. Koronavi-
rusta hän kommentoi kirjan esipuheessa 
ja mainitsee useita vastaavia tauteja, jot-
ka ovat levinneet globalisaation myötä. 
Hänen mukaansa niitä pitää torjua pon-
nekkaasti, hyödyntäen sekä kansainvä-
listä yhteistyötä että kansallisia toimia.

Sachsin kirja on hyvin kirjoitettu, ja se 
antaa mainion perspektiivin globalisaa-
tion pitkään kaareen. Se on yhdistelmä 
historiaa ja taloutta. Se auttaa hahmotta-
maan yhteiskunnan ja talouden kehitys-
kulkuja ja antaa aineksia nykyisten haas-
teiden taklaamiseen. Globalisaatio ei tule 
häipymään mihinkään, mutta sen muodot 
tulevat todennäköisesti muuttumaan jat-
kossa ehkä yllättävilläkin tavoilla.
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Kuvat
maarit kytöharjuhaastattelu

Koronakriisissä tapahtuva kokoaikainen etä-
työskentely on ollut aivan uutta kaikille yli-
opistolaisille. Millaisia kokemuksia Sinulla on 
siitä ollut?

Olen tottunut työskentelemään erilaisissa 
paikoissa, kun olen ollut paljon matkoilla. Sikäli 
tämä läppärin kanssa työskentely ja etänä osal-
listuminen on ollut koko ajan tuttua. Mutta tässä 
mietityttää se, että luentojen pitäminen läppäril-
le on aika tylsää, ja se on ihan varmasti paljon 
tylsempää siellä toisessa päässä kuunnella puo-
litoista tuntia sitä monologia ruudulta. Onneksi 
opiskelijoilla on se mahdollisuus, että kun nämä 
luennot tallennetaan, niin he voivat sitten katsoa 
niitä silloin kun heitä huvittaa. Se varmaan vähän 
helpottaa etäopiskelun tuskaa.

Toimiiko se? Onko tenttejä pidetty ja miten osaa-
minen on kehittynyt?

Kyllähän se sillä tavalla toimii, että opiskelijat 
saavat kurssinsa tehtyä. Kaikki tentit pidetään 
etänä, ja ne ovat vähän soveltavampia. Pidin tässä 
keväällä kandiseminaaria, joka onnistui ihan ookoo 
Zoomissa. Opiskelijoillahan on hyvät valmiudet 
näihin asioihin.

Koronakriisin aikana opiskelu ja tutkimus 
etänä on sujunut, mutta henkilökohtaiset 

tapaamiset ovat jääneet pois.

Miten sitten tutkimustyö?

Aluksi vattilaisilla oli häikkää Tilastokeskuk-
sen etäkäytössä, mutta se on nyt alkanut sujumaan 
paremmin. Työpisteeni on VATTissa ja siksi myös 
etäyhteydet sitä kautta. Tietysti pitemmän pääl-
le tästä jäävät pois kaikki kahvipöytäkeskustelut, 

Eriarvoisuuden kaventamiseen 
kannattaisi panostaa entistä enemmän 

– Helsingin yliopiston professori Jukka Pirttilän haastattelu

Julkistalouden professori Jukka Pirttilä on vaikuttaa myös VATTissa, WIDERissä ja talouspolitiikan arviointineuvostossa. 
Helsinki GSE:n koronaryhmässä hän on ollut mukana pohtimassa ajankohtaista talouspoliittista tilannetta. Paisuvaa julkista 
velkataakkaa voidaan helpottaa setelirahoituksella, rakenneuudistuksilla, veronkorotuksilla ja menoleikkauksilla. Pirttilä on 
osallistunut myös strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittaman WIP-konsortion tutkimustoimintaan. Hän näkee 
verotuksen ja tulonsiirtojen mahdollisuudet tuloerojen tasoittamiseen vähäisinä köyhimmissä maissa mutta helpompina jo 
keskitulotason maissa, kun taas Suomessa huolestuttavat terveys- ja hyvinvointierot.

Haastattelu on tehty 22.5.2020 ja päivitetty 12.8.2020.
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joissa ehkä ideoidaan uutta. Zoom-koko-
uksissa pysytään niin aina siinä asiassa, 
joka on kulloisellakin asialistalla.

Ovatko henkilökohtaiset tapaamiset 
näyttäytyneet jotenkin uudessa valos-
sa tämän kokemuksen jälkeen?
Varmaan se on näin pidemmällä ai-
kavälillä. Tietysti minulla ja monella 
muullakin on sellainen varasto teke-
mättömiä töitä, ettei se ole vielä tässä 
muutaman kuukauden aika haitannut 
yhtään, ettei ole paljoa uusia avauksia. 
Tosin tässä on nyt ollut uusi avaus nämä 
koronakeskustelut ja niiden seuraami-
nen. Kiireisempäähän tämä on tavallaan 
ollut kuin muuten olisi.

UUTTA TIETOA KORONAKRIISISTÄ

Olet ollut jäsenenä Helsinki Gradua-
te School of Economicsin (GSE:n) 
Tilannehuoneessa , joka on koonnut 
reaaliaikaista tietoa koronakriisistä 
poliittisen päätöksenteon tueksi. Sii-
näkin on työskennelty etänä. Teillä on 
aika iso porukka siinä – miten se on 
sujunut?

Siinä on sellainen työnjako, etten mitä 
ole mukana Tilannehuoneen datapuo-
lella muuten kuin kommentoimassa. Da-
tapuolella on ollut aika paljon VATTin 
tutkijoita ja ihmisiä Aalto-yliopistosta. 
Helsingin yliopiston ihmisiä ei ole ollut 
siinä mukana. Olen osallistunut niihin 
keskusteluihin, missä on yritetty spar-
rata VM:n ja TEMin porukkaa, ja sitten 
kirjoittamassa joitakin lyhyitä muistioita.

Onko Tilannehuoneessa tullut ilmi 
jotakin erityisen merkillepantavaa, 
yllättävää tms.?

Tilannehuoneessa ja muutenkin 
mielestäni näkyy koronasta se olennai-
nen, ettei voida sanoa vain sulkutoimen-

piteiden vaikeuttaneen taloudellista 
toimintaa, vaan se on virus itsessään. 
Ravintoloidenkin lomautukset lähtivät 
komeasti käyntiin ennen kuin ravinto-
loita suljettiin, koska ihmiset eivät ha-
lunneet käydä niissä. Aina kun mietitään 
Covid-tilanteen vaikutusta talouteen, 
niin pitäisi muistaa sanoa virus ja sul-
kutoimenpiteet.

Tällaisia tietoja on tullut myös muu-
alta, mm. Yhdysvalloista, jossa on eri 
osavaltioissa vähän erilaiset tilanteet. 
Ja jos verrataan Suomea ja Ruotsia, 
niin Suomessa on ollut paljon ko-
vemmat rajoitustoimenpiteet, mutta 
Ruotsissa ihmiset pelkäävät joka ta-
pauksessa tartuntaa. Vaikka siellä on 
löysempiä rajoituksia, niin pelon vai-
kutukset ovat olleet merkittävät. Tässä 
suhteessa ei Suomen ja Ruotsin välil-
lä ole kauheasti eroa, ainoa vain, että 
kuolonuhrien määrä on ihan erilainen.

Niin, toistaiseksi näyttää siltä. Jot-
kuthan sanovat, että pitää katsoa pitkäs-
sä juoksussa. Miltä tilanne näyttää parin 
kolmen vuoden päästä? En tiedä.

Koronakriisissä lomautukset 
ovat kohdistuneet eri lailla kuin 
yleensä kysynnän heikentyessä.

Onko Tilannehuoneen datassa näkynyt 
muita vaikutuksia?

Siinä on näkynyt se, että lomautukset 
ovat kohdistuneet eri lailla kuin yleensä. 
Ne kohdistuvat enemmän naisiin, kun 
lomautukset ovat olleet teollisuuden 
keino selvitä matalan kysynnän kausista, 
jolloin ne ovat osuneet duunarimiehiin. 
Mutta nyt ne ovat osuneet laajemmin 
nuoriin, naisiin ja toimihenkilöihinkin.

Tämä koskee ennen kaikkea palveluita, 
joissa on naisenemmistö sekä yksityi-
sellä että julkisella puolella.

Juuri näin, mutta kyllä julkisellakin 
puolella lomautuksia on ollut jonkin 
verran, mutta ne ovat olleet aika pieniä.

Sairaanhoitajia tarvitaan paljon, ja 
opettajillekin on riittänyt töitä. Onko 
tätä tietoa hyödynnetty politiikassa 
millään tavalla?

Luulen, että keväällä päätökset piti 
tehdä niin nopeasti, ettei Tilannehuone 
oikeastaan ehtinyt niihin. Nyt näyttää 
valitettavasti siltä, että kyllähän tästä 
pitkäaikainen ongelma meille tuli. Nämä 
ehtivät varmaan sitten auttamaan siihen 
kuuluisaan toiseen aaltoon vähän pa-
remmin. Varsinkin sitten kun tulee pa-
rempaa tietoa arvonlisän kehityksestä, 
voidaan tehdä bkt-ennusteita.

KORONAKRIISI VAIKUTTA A ERIARVOI-
SUUTEEN

Miten koronakriisi vaikuttaa eriarvoi-
suuteen? Maailmalta on tietoa, että eri 
tuloluokissa vaikutukset ovat erilaisia. 
Onko teillä Tilannehuoneessa mitään 
havaintoja niistä?

Helsinki GSE:n tilannehuoneen aineis-
ton perusteella lomautukset kohdistuvat 
voimakkaammin kuin ennen korkeasti 
koulutettuihin. Suurin osa lomautetuista 
on edelleen työntekijöitä, joilla on kor-
keintaan keskiasteen koulutus. Tämän pe-
rusteella koronakriisi ei ole vielä selvästi 
lisännyt eriarvoisuutta työmarkkinoilla. 
Varmasti epäreilua kohdentumista on se, 
miten tartunnat menevät. Sellaiset ihmi-
set kuin sinä ja minä istumme täällä koto-
namme ja meillä on hyvin pieni riski saada 
tartunta, mutta monilla matalan koulutuk-
sen aloilla töitä ei voi tehdä etänä.

OLENNAISTA ON, ETTÄ KORONAVIRUS ITSESSÄÄN ON VAIKEUTTANUT 
TOIMINTAA EIVÄTKÄ AINOASTAAN RAJOITUSTOIMENPITEET.



64 T&Y talous ja yhteiskunta 3 | 2020  T&Y talous ja yhteiskunta 3 | 2020 65

Ilmeisesti siivoajia ja kaupan kasso-
ja on tarvittu, ja siellä ei lomautuksia 
hirveästi ole. Nehän ovat juuri niitä ma-
talapalkkaisia aloja. Sairaanhoitajia ja 
opettajiakaan ei ole lomautettu pahem-
min, mutta he ovatkin jo siellä vähän 
korkeammalla tulohaitarin tasolla. Kei-
tä ovat sitten hyvätuloiset lomautetut?

Lomautetuissa on laajalti palvelu-
alojen työntekijöitä, myös majoitus- ja 
ravintola-alan ulkopuolelta. Toki myös 
teollisuus on lomauttanut. Yksi yksityis-
kohta on, että Kelan työttömyysturvaa 
hakeneiden miesten 20 yleisimmän 
ammatin joukossa on toimitusjohtajat. 
Jos ajatellaan eriarvoisuuskehitystä laa-
jemmin, niin tulevat nämä pitemmän ai-
kavälin kysymykset, että jos työttömyys 
pitkittyy, niin se aiheuttaa sosiaalisia 
ongelmia ja huono-osaisuutta. Kolikon 
toinen puoli on se, että varmasti pää-
omatulot ottavat isomman tappion tässä 
kuin palkkatulot yleensä. Saattaa olla, 
että varallisuuserot pienenevät lyhyellä 
aikavälillä.

Seuraatteko näitä asioita vielä jatkossa 
vai onko se sitten eri tutkimushanke?

Me olemme vasta juuri saaneet tu-
lorekisterin, josta pystytään jatkossa 
näkemään, varsinkin kun se pystytään 
linkkaamaan kaikkiin muihin kuten 
ihmisten tulohistoriaan. Siitä saadaan 
tarkempaa tietoa siitä, kehen se osuu ja 
miltä se rupeaa näyttämään. 

MITÄ TEHDÄ ÄN PAISUVALLE JULKISEL-
LE VELALLE?

Koronakriisissä julkinen velkaantu-
minen kasvaa kovasti. Miten näille 
veloille jatkossa voi käydä?

Ensinnäkin se on ollut ihan välttämä-
töntä, että velkaa pitää ottaa. Tällaisia 

kriisejä tulee harvoin, ja se korostaa jul-
kisen sektorin tasapainottavaa roolia. Se 
on välttämätön paha. Suomen suhteelli-
nen tilanne on kyllä ollut aika hyvä. Me 
pystymme vielä ottamaan lisää velkaa. 
Hirvittää jo valmiiksi kovasti velkaan-
tuneiden maiden tilanne…

…kuten Italian ja Espanjan…

…kyllä, nimenoma an. Mielestäni 
Vesa Vihriälällä ja kumppaneilla, jot-
ka ovat ehdottaneet setelirahoitusta, 
on oikein mainio pointti tässä. Nyt kun 
varsinkaan inflaatiota ei saada käyntiin, 
niin se on yksi tapa vähän helpottaa vel-
kataakkaa. Toinen asia, mikä siinä hir-
vittää, on se, jos tästä alkaa valtavan no-
pea austerity eli ruvetaan kuristamaan, 
niin ei lähde kasvu käyntiin ollenkaan.

 ”Hirvittää, jos tästä alkaa 
valtavan nopea austerity 
eli ruvetaan kuristamaan, 

niin ei lähde kasvu käyntiin 
ollenkaan.”

On tietysti monenlaisia keinoja tai 
suuntia, mihin tästä voidaan lähteä 
politiikassa. Yksihän on uusi EU-so-
pimus, jonka mukaan komissio ottaa 
750 miljardia euroa velkaa ja jakaa sii-
tä 390 miljardia euroa suorana tuke-
na ilman takaisinmaksuvelvoitetta ja 
loput lainoina. Tietysti voi ihmetellä, 
miten se sitten hoidetaan. Kerätäänkö 
maksuja jäsenmailta ja joskus makse-
taan se velka takaisin, vai ostaako EKP 
ne velkakirjat ja pitää ne taseessaan 
pitkän aikaa tai loputtomiin? Olisiko 
Sinun mielestäsi setelirahoituksen li-
säksi käytettävä monia muita keinoja?

Totta kai on monia keinoja. Tieten-
kään tämä ei ole meidän päätettävissäm-

me. Suomen osalta Vihriälän raportissa 
oli ihan hyvin, että keskipitkällä aika-
välillä ruvetaan sopeuttamaan, ja se 
tapahtuu käyttäen kaikkia mahdollisia 
keinoja – rakenneuudistuksia, meno-
leikkauksia, veronkiristyksiä, nämä 
kaikki. Rakenneuudistukset voivat olla 
jopa hyviä uutisia jossakin mielessä, kun 
taas menoleikkaukset ja veronkiristyk-
set ovat ikäviä uutisia, mutta jotenkin 
niiden kombinaatiosta se pitää löytyä.

Jokainen ärhäkkä toimittaja tässä vai-
heessa kysyisi, mistä leikataan, mitä 
veroja kiristetään ja mitä ne rakenne-
uudistukset käytännössä ovat.

Se on tietysti oman haastattelunsa 
aihe. Varmaan joudutaan vähän mietti-
mään, pystyttäisiinkö tekemään jotakin 
muuta kuin pelkkää juustohöylää me-
noleikkauksissa. Pystyttäisiin jotenkin 
suojelemaan kaikista heikoimmassa ase-
massa olevia näiltä leikkauksilta, mikä 
olisi ainakin yksi sellainen linja, joka 
minua miellyttäisi.

Varallisuusveroa voitaisiin 
käyttää tilapäiseen 

taakanjakoon, mutta sen tuotto 
jäisi aika pieneksi.

Professori Matti Tuomala ja moni 
muukin verotutkija on ottanut esiin 
varallisuusveron tässä yhteydessä.

Mielestäni var allisuusvero on 
ihan hyvä idea koronavelkojen tila-
päiseen maksuun osittain. Jos se olisi 
pidempiaikainen instrumentti, niin en 
oikein osaa sanoa, onko se hyvä vai huo-
no. Minulla ei ole siihen normaalioloissa 
oikein jyrkkää kantaa puoleen eikä toi-
seen. Kovin paljoahan sillä ei varmaan 
saada kasaan.

"VARMASTI PÄÄOMATULOT OTTAVAT ISOMMAN TAPPION TÄSSÄ KUIN 
PALKKATULOT YLEENSÄ."
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TALOUSPOLITIIKAN ARVIOINTINEUVOSTO ON EHDOTTANUT 
PARLAMENTAARISEN KESKUSTELUN JÄRJESTÄMISTÄ KESKIPITKÄN

AIKAVÄLIN SOPEUTTAMISURASTA.

Silloin kun Suomessa varallisuusvero 
lakkautettiin vuonna 2006, niin sen 
tuotto oli vähän yli 100 miljoonaa 
euroa. Se ei paljoa tosiaankaan tee, 
joten sen pitäisi olla paljon rajum-
pi. Mitkä olisivat sitten vaikutukset 
avoimessa taloudessa? Tulisiko pää-
omapakoa?

Peria atteessahan tulovero, joka 
koskee myös varallisuutta kartuttavia 
pääomatuloja, on asuinvaltioperiaatteen 
mukainen, eli niiden, jotka Suomessa 
asuvat, pitäisi se maksaa riippumatta 
siitä, missä se varallisuus on. Se olisi 
sitten laitonta veronkiertoa, jos ne vie-
dään Panamaan. Nyt onneksi ilmeisesti 
verrattuna tilanteeseen 10–20 vuotta sit-
ten tiedonvaihto näistä kansainvälisistä 
omaisuuksista on ihan eri tasolla kuin 
ennen. Sellaista hommaa on vaikeampaa 
tehdä nykyään. En liioittelisi tätä kan-
sainvälistä aspektia.

Entä ansiotulovero sitten? Toisen 
maailmansodan jälkeenhän korkeim-
pien tulojen veroprosentit olivat aika 
paljon korkeampia kuin nyt. Ne ovat 
tulleet alas. Tulisiko tässä nyt joku 
käänne nousuun niissä? Olisiko sieltä 
saatavissa paljon rahaa?

Tietysti maat ovat ihan eri tasoilla 
siinä lähtökohtatilanteessa. On paljon 
helpompi kiristää verotusta maissa, jois-
sa se on alempi alun perin, kuin Pohjois-
maissa, missä meillä se on valmiiksi jo 
aika korkea.

TALOUSPOLITIIKAN ARVIOINTINEU-
VOSTO PITÄ Ä TEHTYJÄ KORONATOI-
MIA FIKSUINA

Olet myös Talouspolitiikan arviointi-
neuvoston jäsen. Olette antaneet lau-
sunnon hallituksen uudesta julkisen 
talouden suunnitelmasta. Millaista 

keskustelua siellä on käyty korona-
kriisin hoidosta?

Meillä oli keskustelua juuri jul-
kisen talouden suunnitelmasta, kun 
meille pyydettiin siitä lausuntoa edus-
kunnan valtiovarainvaliokuntaan. Sen 
lausunnon  sisältö oli oikeastaan päh-
kinänkuoressa se, että nyt tehdyt toi-
met näyttäytyvät fiksuilta. Se johtaa nyt 
velkaantumiseen, mutta se lasku pitää 
hoitaa pidemmän aikavälin kuluessa. 
Erityisesti keskustelimme siitä, onko 
tämä pidempiaikainen pysyvä pudotus 
bkt:ssa. Tietysti pohdittiin sitä, millä 
aikataululla laskuja pitää ruveta mak-
samaan ja kiristämistä pitää tehdä.

Mitkä olivat johtopäätökset vai oliko 
se vain pelkkää keskustelua?

Olimme kai kollektiivisesti sitä miel-
tä, että siinä vaiheessa, kun keskustelu 
käytiin, valtiovarainministeriön arvio, 
ettei lähivuosinakaan tulisi korjaavaa 
kasvua, vaikutti pessimistisemmältä 
kuin monella muulla.

Siitä, miten näitä lamalaskuja ru-
vetaan maksamaan takaisin, taisi olla 
alun perin Jari Vainiomäen  idea, että 
yritettäisiin järjestää parlamentaarinen 
keskustelu keskipitkän aikavälin sopeut-
tamisurasta. Me toistimme sen viestin 
tässä. Se toimisi jonkinlaisena ankkuri-
na eri hallituksille, ja jos se olisi yhtei-
sesti hyväksytty, niin hallituksen olisi 
ehkä jotenkin helpompi ajaa vastuul-
lista linjaa verrattuna siihen, että aina 
se puoli, joka on oppositiossa, kritisoi 
sitä kiristämisestä.

Kun olen seurannut ennusteiden ke-
hitystä ollessani PT:n ennusteryhmän 
jäsen ja ennustaessani kansainvälistä 
taloutta, niin on täytynyt ihmetellä 
sekä VM:n että Vihriälän työryhmän 
pessimismiä. Käsittääkseni edelleen-

kin kaikki muut ennustavat sitä, että 
tästä tulee jonkinlainen nopean nou-
sun kausi, kun rajoitukset puretaan 
ja pelko hälvenee. Tietysti siinä voi 
tulla mutkia matkaan, varsinkin jos 
tulee joku vakava toinen aalto, mutta 
se, että kasvu jäisi pysyvästi yhden ja 
kahden prosentin väliin ja ettei mi-
tään pyrähdystä ylöspäin tulisi, ei ole 
mielestäni kenenkään muun ennusta-
jan näköpiirissä. Tässähän voi tietysti 
huomauttaa sen, että VM:n ennus-
teessa ei ole sisäänrakennettuna mi-
tään oletusta elvytystoimista. Sehän 
on ilmeistä, että niitä tehdään, mutta 
sellaiset ennustajat, joilla ei myöskään 
ole oletusta mistään elvytystoimista, 
näkevät ilman niitäkin kasvupyräh-
dyksen tulevan sen takia, että kriisin 
aikana patoutunut kulutuskysyntä ja 
ehkä investoinnitkin pyrähtävät joksi-
kin aikaa nopeampaan kasvuun.

Toivottavasti. Sitä vastaan puhuu se, 
jos tästä tulee pitkäaikainen ongelma. 
Alkuperäiset V-ennusteet tehtiin mie-
lestäni sillä oletuksella, että lyhyt täy-
dellinen jäädytys ja sen jälkeen palataan 
normaaliin. Mutta nyt mielestäni näyt-
tää siltä, että kyllä tästä pitkäaikainen 
ongelma tulee. Laumasuojat ja kaikki 
muut ovat tavattoman kaukana, että…

…niin, se on juuri se pelko, joka ylläpi-
tää varovaisuutta, vaikka rajoituksia 
purettaisiinkin.

AFRIKALLA ON TOIVOA

Viime vuosina olet tehnyt tutkimusta 
Afrikasta. Suomessa on hyvin vähän 
Afrikkaa tutkivia taloustieteilijöitä. 
Miksi kiinnostuit juuri siitä?

Minun tulokulmani siihen on ollut 
se, että kun olen tehnyt empiiristä tutki-
musta Suomen ja pikkuisen muidenkin 
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kehittyneiden maiden aineistolla, niin 
ajattelin, olisiko minulla jotakin annet-
tavaa köyhien maiden verotutkimuk-
seen. Sitten WIDERissä tarjoutui paikka 
auki ja kokeilin sitä mahdollisuutta. Sen 
jälkeen kun olin ollut kaksi vuotta siel-
lä, olen ollut mukana niiden hankkeiden 
kehittelyssä muutaman vuoden. Se oli 
julkisen talouden kulma siihen.

Afrikassa on ollut paljon 
epäonnistuneita kokeiluja, 

mutta nyt siellä on maita, jotka 
kasvavat kohisten.

Suomessa keskustellaan ja luultavasti 
tiedetäänkin varsin vähän nykyisestä 
Afrikasta. Kaikilla on varmasti ainakin 
mielikuva maailman eniten jälkeenjää-
neestä maanosasta. Mitkä ovat mie-
lestäsi tärkeimmät syyt sen heikkoon 

kehitykseen? Otetaan tällainen maa-
ilmoja syleilevä kysymys tähän väliin.

Joo, se on tällainen pieni ja kevyt väli-
kysymys! Mistä johtuu, että toiset maat 
ovat rikkaita ja toiset köyhiä? Sen kun 
tietäisi, niin olisi saanut monta Nobelin 
palkintoa. Monen epäonnistuneen asi-
an summa se kai on ollut. En ole mikään 
Afrikan taloushistorian asiantuntija. 
Epäonnistuneita kokeiluja monenlai-
seen suuntaan – sosialismiin, kontrol-
loimattomaan markkinatalouteen, mis-
sä on huono valtion elinten toimivuus.

Nythän tilanne näyttää siltä, että 
Afrikassa on maita, jotka kasvavat ko-
histen. Monissa sellaisissa maissa, jotka 
ovat tietysti edelleen hyvin köyhiä, ta-
louskasvu on kuitenkin ollut 5–10 pro-
senttia vuodessa jo pitkään.

Mistä johtuu, että ne ovat sitten yhtäk-
kiä lähteneet nousuun? Lähtötasohan 

on ollut matala, ja tavallaanhan siitä 
on ollut helppo kasvaa, mutta miksei-
vät ne kasvaneet aikaisemmin ja miksi 
juuri nyt?

Se kasvuhan on sikäli ongelmallista, 
että monessa maassa se on kuitenkin 
paljolti mineraaliluonnonvarojen va-
rassa. Se ei ole sellaista laajapohjaista 
teollistumista niin kuin oli Itä-Aasiassa. 
Sitä on varmaan helpottanut niiden ky-
synnän kasvu ja uudet löydökset näillä 
alueilla. Mutta onhan siellä sitten tapah-
tunut myös palvelusektorilla kasvua. Sii-
hen, miksi juuri nyt, on varmaan paran-
tunut politiikkakin vaikuttanut.

Kyllä sinne aika paljon on myös 
erilaista apua mennyt, mutta on vaikea 
näyttää toteen, onko sillä ollut vaiku-
tusta. Väestön koulutus- ja terveystaso 
on parantunut reilusti. Inhimillisen 
kehityksen mittarit ovat parantuneet 
vuosikymmeniä nopeaa vauhtia. Niiden 
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pitäisi parantua vielä nopeammin, mutta 
suunta on ollut oikea.

Mikä on ollut Kiinan vaikutus siellä? 
Sehän on investoinut sinne aika paljon.

Se on kyllä iso kysymys. Jos jatketaan 
siitä mistä äsken puhuttiin – avun roo-
lista – niin Kiina on ottanut erilaisen 
suhteen siihen apuun. Se on Afrikan 
maiden omista toiveista lähtien kes-
kittynyt aika paljon infrastruktuuriin 
ja teollisuushommiin. Voidaan sanoa, 
että ehkä jälkikäteen arvioituna meidän 
länsimaiden panostukset ovat olleet lii-
kaa sosiaalisektorilla, koulutuksessa ja 
terveydenhuollossa. Se on tietysti hyvin 
ymmärrettävää, ja totta kai me halu-
amme panostaa niihin, mutta voidaan 
ajatella, että teollisuuspolitiikka ja inf-
rastruktuuri ovat jääneet liian pienelle 
huomiolle.

Sellaista tulevaisuudenkuvaa on kui-
tenkin maalailtu, että kun Aasiasta 
teollisuustuotanto siirtyy jonnekin 
muualle, niin se kohde on nimenomaan 
Afrikka. Onko tämä nähtävissä?

Sitä vastaan sitten taas puhuu au-
tomatisaatio, siis ettei tarvittaisi enää 
niin paljon halpaa manuaalista työvoi-
maa. Itse asiassa monet ovat pohtineet, 
että Afrikan mahdollisuudet voisivat 
olla sellaisessa, mikä yhdessä WIDERin 
hankkeessa oli ”industries without smo-
kestacks” eli kevyempi teollisuus, mitä 
voisivat olla jotkut vaatteet, agribisnes, 
jonkinlainen palveluvienti ja turismi. 
Näistä voisi tulla korkeamman arvonlisän 
sektoreita, jotka voisivat saada aikaan 
kasvua vähän laajapohjaisemmin kuin 
pelkkä resurssien hyödyntäminen. Se ei 
ole itsestään selvää, että kun Kiinan ja 
muiden maiden työvoimakustannukset 
nousevat, niin teollisuus siirtyisi seuraa-
vaksi Afrikkaan samanlaisella tavalla.

Voitko mainita joitakin erityisen hyvin 
menestyneitä Afrikan maita? Ghana 
taitaa olla yksi, joka on ollut esillä.

Kyllä. Gh anassa kuten monessa 
muussakin maassa on menty vähän sik-
sakkia. Siellä saatiin omaehtoinen lama, 
kun öljyrahoja yritettiin ulosmitata vä-
hän liian aikaisin. Mutta pidemmässä 
juoksussa Ghana on onnistunut pudot-
tamaan köyhyyttä paljon. Ruanda – vaik-
kakin siellä on kysymysmerkki, kuinka 
luotettavia kaikki tilastot ovat, kyllä 
yleinen kuva kuitenkin on, että se on 
menestynyt. Itse asiassa Etiopia myös, 
yllättävää kyllä. Maassa, jossa väestön-
kasvu on niinkin hurjaa, että väestö on 
tuplaantunut niistä ajoista, kun oli Live 
Aid-konsertti vuonna 1985 ja siellä oli 
nälänhätä, niin samanaikaisesti kuiten-
kin köyhien osuus on puolittunut. Se 
on aikamoinen saavutus sinänsä ottaen 
huomioon maan väestönkasvun. Sitten 
on pienempiä maita kuten Botswana, 
mutta sellaisetkin maat kuin Mosambik 
ja Tansania kasvavat nyt.

Onko Sinun tutkimuksissasi käynyt jo-
takin erityistä ilmi, miten tähän kehi-
tykseen voisi vaikuttaa julkisen vallan 
politiikalla?

Koetamme modernisoida veropuol-
ta eli aikaansaada sellaista järjestelmää, 
missä aika paljon datavetoisesti yrite-
tään saada järjestelmiä kehittyneem-
miksi niin, että verojen välttely olisi 
vaikeampaa. Se on kohtuullinen tek-
nistä mitä meidän tutkimuksellamme 
pyritään siinä tekemään. Toinen osuus 
on se, että yritämme katsoa laajempien 
mikrosimulaatiomallien avulla, millaisia 
vero- ja sosiaaliturvaratkaisuja yhdessä 
niillä mailla olisi mahdollista tehdä.

Kuitenkin aika yleinen mielikuva lie-
nee, että kaikesta tästä kehityksestä 

huolimatta miljoonat pyrkivät pois 
Afrikasta, etenkin Välimeren toiselle 
puolelle tänne Eurooppaan. Miltä se 
Sinusta näyttää, miksi sieltä lähde-
tään?

Onh an siellä tietysti jostakin 
Eritreasta paljon lähtijöitä ja sellaisis-
ta isoista ja väkirikkaista maista kuten 
Nigeriasta. Väestönkasvu ja kunnollisten 
työpaikkojen puute nuorelle, kasvavalle 
väestölle ovat ne isot haasteet. Jos ajat-
telee suomalaisen investoijan ja firman 
kannalta, niin se, että maat kasvavat 
dollareissa mitattuna voimakkaasti, on 
tietysti iso mahdollisuus. Mutta elinta-
son kohoaminen per capita ei ole yhtä 
voimakasta, kun väestönkasvu vie siitä 
aika ison osan.

Suomalaisille investoijille ja 
yrityksille on iso mahdollisuus, 

että jotkut Afrikan maat 
kasvavat voimakkaasti.

TULOJEN UUDELLEENJAKO ON TOIMI-
NUT SUOMESSA KOHTUU HYVIN

Olet ollut mukana Suomen Akatemian 
strategisen tutkimuksen neuvoston ra-
hoittamassa WIP-konsortiossa, jossa 
on harrastettu paljon eriarvoisuuden 
ja tuloerojen tutkimusta. Olet tutkinut 
myös mm. globaaleja tuloeroja.

En ole suoranaisesti itse tutkinut 
niitä vaan vähän seurannut sitä keskus-
telua. Itse asiassa on minulla yksi pape-
ri, mutta se on tulojen uudelleenjaosta.

Kaikkihan tietävät Branko Milanovi-
cin ”elefanttikäyrän”, jonka mukaan 
maailman tuloerot ovat tasoittuneet 
ennen kaikkea siten, että Kiinan kal-
taisten nousevien talouksien tulot 

KIINA ON PANOSTANUT VOIMAKKAASTI AFRIKAN TEOLLISUUTEEN, 
MUTTA MAANOSAN TULEVAISUUDEN TOIVO EI EHKÄ OLE PERINTEISEN 

TEOLLISUUDEN SIIRTYMISESSÄ SINNE.
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ovat kasvaneet, kun taas kehittyneiden 
maiden kuten Yhdysvaltain ja Suomen 
keskiluokan tulokehitys on jäänyt vaa-
timattomaksi. Mikä merkitys tulojen 
uudelleenjaolla on ollut tässä yleis-
kuvassa, jos ajatellaan verotusta ja 
tulonsiirtoja?

Se on hyvä kysymys. Hyvin köyhissä 
maissa tulojen uudelleenjakoa ei ole 
käytännössä ollenkaan. Ei siellä ole 
turvaverkkoja. Niissä perinteisesti suku 
auttaa, jos ei kykene tekemään töitä. On 
tehty laskelmia, kuinka paljon absoluut-
tisesta köyhyydestä pystyttäisiin pois-
tamaan, jos kehitysmaissa olisi tehokas 
sosiaaliturva- ja tulojen uudelleenjako-
järjestelmä. Matalan tulotason maissa 
köyhyys on niin syvää ja on niin paljon 
köyhiä, jotka ovat paljon köyhyysrajan 
alapuolella, ettei minkäänlainen vero-
tus- ja sosiaaliturvajärjestelmä pystyisi 
sitä poistamaan. Eli ainoa vaihtoehto on 
bkt:n per capita kasvu.

Mutta keskitulotason maissa ab-
soluuttista köyhyyttä pystyttäisiin kyl-
lä helposti helpottamaan, jos niillä olisi 
tehokkaampi uudelleenjakojärjestelmä. 
Esimerkiksi sellaisissa maissa kuin In-
tia olisi jo potentiaalia. Mutta tosiaan 
ihan köyhissä maissa se on hyvin, hyvin 
pientä, kuinka paljon köyhien osuus pie-
nenee valtion väliintulon avulla.

Kehittyneissä maissa, kuten myös 
Suomessa tämän elefanttikäyrän mu-
kaan laajasti katsottuna keskitulois-
ten tulokehitys on ollut suhteellisen 
vaatimatonta. Millaisia mahdolli-
suuksia olisi tulojen uudelleenjaolla 
tasoittaa tätä elefanttikäyrän kuop-
paa? Sillä elefanttikäyrällähän on sit-
ten kuitenkin huipputuloiset, joilla 
tulokehitys on ollut paljon parempaa, 
myös Suomessa. Tässä tullaan nyt 
tietysti Suomen tuloerojen tasoitta-
miseen.

Eivät kai Suomessa keskituloisten me-
diaanitulot ole niin huonosti kehittyneet 
verrattuna yleiseen kasvuun. Enemmän-
kin joissakin muissa, esimerkiksi anglo-
amerikkalaisissa maissa se on ongelma.

Verrattuna siihen, miten kiinalaisten 
tulot ovat kehittyneet ja toisaalta suo-
malaisten huipputuloisten tulot.

Niin. Mielestäni siitä oli joskus joku 
kuva, miten ne eivät nyt ihan huonosti 
ole kehittyneet. Suomen malli on sikäli 
toiminut kohtuuhyvin. Suomi jakaa tulo-
ja uudelleen paljon. Se on tietysti poliit-
tinen kysymys, kuinka paljon niitä halu-
taan jakaa. Jokainen ottaa siihen oman 
kantansa sen perusteella. Oma kantani 
on se, että Suomessa tuloerojen kehitys-
tä enemmän huolestuttaa terveyserot ja 
yleisemmät hyvinvointierot.

Miten huipputuloiset Suomessa ja tu-
lojen muunto-ongelma, mitä mieltä 
niistä nyt olet?

Meidän verojärjestelmässämme on 
varmasti korjaamisen varaa. Täytyy 
muistaa, että myöskään se, että me ihan 
samalla lailla verottaisimme ansio- ja 
pääomatuloja, ei taida olla optimaalis-
ta. Veikkaan, että jonkinlainen ratkaisu 
olisi sellainen, jossa pääomatulovero 
olisi ehkä vähän enemmän progressii-
vinen kuin se Suomessa nyt on. Se, että 
ansio- ja pääomatuloverojen rajaverot 
seurailisivat toisiaan, voisi ehkä olla 
sellainen ratkaisu ilman, että ne olisivat 
välttämättä ihan samat.

Tulojen muunto-ongelmaa ei ole vielä-
kään kokonaan korjattu. Kun aiemmin 
oli puhetta koronakriisin vaikutuk-
sesta pääomatuloihin, niin voi käydä 
niin, että se keskustelu vaimenee sen 
takia, että pääomatulojen kehitys on 
niin heikkoa.

Voi olla, että se on heikkoa vähän 
aikaa, mutta sitten se ehkä palaa aikai-
semmalle uralle. Se on varmaan välitön 
vaikutus, että jos pörssikurssit romah-
tavat, niin ne, joilla on paljon osakkei-
ta, kärsivät. Ei voi saada myyntivoittoja 
samana vuonna.

Isot taloudelliset intressit 
ovat olleet mukana estämässä 

tulojen muunto-ongelman 
korjaamista.

Kyllä, jos tästä tulee voimakas elpy-
minen, niin sitten tietysti tilanne taas 
kääntyy toisenlaiseksi.

Niin, jos malttaa pitää ne osakkeet.

Minkä takia tulojen muunto-ongelmaa 
ei ole saatu korjattua, vaikka siitä on 
ollut puhetta pitkään? Ovatko lobbarit 
olleet liian voimakkaita?

On siinä varmasti isoja taloudellisia 
intressejä mukana, ja heillä on vaikutus-
valtaa. Ihan varmasti sillä on merkitystä.

UUSIA NÄKÖKULMIA SOTE- JA SOTU-
UUDISTUKSIIN

Tulit jo äsken maininneeksi, että on 
joitakin muita eriarvoisuuden ulot-
tuvuuksia, joihin olisi syytä puuttua 
tuloerojen lisäksi. Voitko vielä tar-
kentaa, mitä niiden suhteen pitäisi 
tehdä?

Sitten varmaan ruvetaan puhumaan 
sotu- ja sote-uudistuksista, eikö vain?

Mitä valaistusta WIP-konsortiossa 
tehty tutkimus on tuonut sotu-uu-
distuksen tueksi, kun sitä nyt aletaan 
viritellä?

MINKÄÄNLAINEN VEROTUS- JA SOSIAALITURVAJÄRJESTELMÄ EI PYSTYISI 
KOKONAAN POISTAMAAN KÖYHYYTTÄ MATALAN TULOTASON MAISSA.
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En ole ihan varma, tuleeko tämä nyt 
WIP-konsortiosta, mutta on ehkä tul-
lut esille se, että meillä usein puhutaan 
erilaisista takuista niin kuin esimerkiksi 
nuorisotakuu. Sitten kun niitä on huo-
lellisesti katsottu – esimerkiksi Kari 
Hämäläinen VATTissa on katsonut niitä 
– niin ne takuut ovat kuitenkin sellaisia 
puolivillaisia, etteivät niihin ole pääs-
seet mukaan kaikki, jotka periaatteessa 
olisivat oikeutettuja. Minua kiinnos-
taisi nähdä, millaisia vaikutuksia olisi 
sellaisella isommalla eriarvoisuutta vä-
hentävällä ja työkykyä parantavalla oh-
jelmalla, mihin oikeasti panostettaisiin, 
pilottiluonteisesti. Se olisi mielestäni 
selvittämisen arvoista.

Mitä siinä tarkoittaisi ”oikeasti panos-
taminen”?

Luulen, että siinä tarvittaisiin sel-
laisia isompia moniammatillisia ko-
konaisuuksia, joita tietysti jo nykyään 
tehdään, mutta ne ovat niin osa sitä 
laajempaa kokonaisuutta, että ainakaan 
niiden vaikutuksia ei pysty arvioimaan. 
Lääketieteessä on tällaisia isoja pa-
nostuksia, joissa käytetään jo nykyään 
olemassa olevia toimenpiteitä mutta 
esimerkiksi vain kohdennetummin 
ja voimallisemmin vaikkapa demen-
tian ehkäisemiseksi vain muuttamal-
la keski-ikäisten ihmisten elintapoja. 
Mikään niistä keinoista ei sinänsä ole 
uusi – painonpudotukset, liikunnat ja 
kaikki erilaiset ruokavaliot – mutta niitä 
vain annetaan enemmän ja kohdenne-
tummin. Niistä on tullut kansainvälisiä 
palkintoja. En tiedä, pystyisimmekö me 
samaan sosiaalipuolella. Käytetään niitä 
keinoja mitä meillä jo on, mutta yrite-
tään tosissaan.

Eli otetaan joku moniammatillinen tii-
mi, jossa on terveys- ja sosiaalipuolen 
ja työvoimapolitiikan puolen asiantun-

tijoita, ja annetaan henkilökohtaista 
ohjausta. Sitäkö ajat takaa?

Kyllä. Keskitetysti ja voimallisesti 
pari vuotta seurataan ja katsotaan mitä 
tapahtuu.

Eikö tällaisia kokeiluja ole Suomessa 
ollut?

On, mutta onko niistä hyvää tutkimus-
näyttöä? En ole ihan varma.

Ei taida olla. Jos olisi, niin me olisim-
me varmasti kuulleet niistä.

Aivan. 

Sotu-uudistukseen kuuluvat työttö-
myysturva, toimeentulotuki, asumis-
tuki ym. ja oikeastaan perustulokin. 
Onko WIP-konsortiolla jotain eri-
tyistä sanottavaa tähän? Mikä Sinun 
nähdäksesi on ollut sen panos tähän 
keskusteluun?

Kyllähän laajemmin ottaen tällai-
nen tutkimuksen panos on ollut tärkeä. 
Yritetään tehdä myös soveltavampaa tut-
kimusta. Se kuuluu ilman muuta osana 
STN-hankkeisiin. Tämä on yhteiskunta-
tiede, joten mielestäni on järkevää, että 
osa tutkimuspanostuksesta suunnataan 
politiikkarelevanssin perusteella ja osa 
puhtaasti välittämättä siitä, niin kuin 
perinteisessä Akatemian ohjelmassa. 
Toki se on tärkeää.

Jälleen kerran yksi sellainen asia, 
mistä en ole varma, oliko WIP-konsorti-
ossa siitä, mutta sellainen, mitä olemme 
pohtineet mm. julkistalouden professo-
rin Kaisa Kotakorven (Tampereen yli-
opisto) kanssa. Olemme tutkineet ruot-
salaista työttömyysturvajärjestelmää ja 
siinä mukana ollutta nuorten aktivoin-
tiohjelmaa. Sillä oli positiivisia vaiku-
tuksia uudelleentyöllistymiseen, kun ne 

kohdistuivat ”parempaan osaan” nuoris-
ta työttömistä eli niihin, jotka olivat lä-
hempänä työmarkkinoita. He hyötyivät 
sellaisesta, että heidät pakotettiin cv:n 
kirjoituskurssille ja muuhun. Heistä osa 
häipyi jo silloin ennen kuin ohjelma al-
koi. Siinä oli tällainen pelotevaikutus. 
Mutta se ei purrut siihen ryhmään, joka 
oli kauempana työmarkkinoista. He tar-
vitsivat jonkinlaista muuta tukea.

Tuo on aika lailla täsmälleen se koke-
mus, mikä tuli esiin Laineen ja Sar-
mian artikkelissa T&Y 2/2020:ssa. 
Diakonissalaitoksella on ollut Vamos-
projekti tai -ohjelma, josta ehkä olet 
kuullutkin. Se on NEET-nuoria auttava 
hanke. Kuvasit aika hyvin niitä johto-
päätöksiä mitä siinä artikkelissa on.

Kyllä, olen kuullut Vamos-hank-
keesta. Hyvä että on linjassa.

Siis ne, jotka ovat kauempana työ-
markkinoista, tarvitsevat monenlaista 
muuta tukea, mukaan lukien ihan psy-
kiatrista apua. Heillä saattaa olla päih-
deongelmia ja muuta sellaista. Heitä 
pitää auttaa jollain muulla tavalla kuin 
cv:n kirjoituskurssilla.

Kyllä, ja sitten muita ohjelmia ku-
ten elämänhallintaa pitää tietysti tarjota 
myös muuten kuin puhtaasti taloudel-
lisin perustein. Jos niillä on vaikutusta 
mm. ihmisten terveyteen, niin sekin on 
toki myönteinen asia.

Varmaan sellainen ensimmäinen asia, 
joka paranee ja joka on tärkeää paran-
taa, on yleinen elämänhallinta. Heillä 
asiat karkaavat helposti käsistä, ei-
vätkä he saa aikaiseksi oikein mitään 
kohennusta omaan tilanteeseensa. He 
saattavat olla sellaisessa kierteessä, 
että se vain pahenee. Se kierre on en-
sin katkaistava.

ERIARVOISUUTTA VÄHENTÄVIIN JA TYÖKYKYÄ PARANTAVIIN
OHJELMIIN KANNATTAISI PANOSTAA KOHDENNETUMMIN JA

AIEMPAA VOIMAKKAAMMIN.
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Siihen ongelmaan ei perustulo auta, 
päinvastoin. Siis se, että automaattisesti 
tulee rahaa tilille.

Olisiko sotu- ja sote-uudistuksen yh-
teen kytkeminen liian iso pala pur-
tavaksi, kun sotestakaan ei tahtonut 
tulla mitään?

En oikeasti osaa sanoa, onko se lii-
an iso yrittää. Yhdessä tai erikseen, 
pääasia on, että niistä tehdään järkeviä 
uudistuksia, eikö vain? En ole mikään 
terveystaloustieteen erityisasiantuntija, 
joten minulla ei ole kovin persoonallista 
sanottavaa sote-uudistuksesta. Mieles-
täni siitä on ollut paljon hyviä ajatuksia 
liikkeellä. Osa niistä voi olla vaikeita 
toteuttaa poliittisesti.

Sote-palvelujen käyttäjiä olemme 
periaatteessa me kaikki, mutta eni-
ten niitä käyttävät vain joku 10–20 
prosenttia väestöstä, josta aika suuri 
osa on ikäihmisiä, jotka ovat aika huo-
nokuntoisia, ja sitten nämä jollakin 
tavalla turvaverkkojen ulkopuolelle 
pudonneet tai niiden varassa olevat. 
Mitä heille sitten pitäisi tehdä? Juuri-
han meillä oli puhetta siitä, mitä heil-
le pitäisi tehdä. Pelkkä sotu-uudistus 
ei heitä auta.

Niin, ei varmaan sotu-uudistus pys-
tyisi. Varmaan osaltaan auttaisi vahvem-
pi perusterveydenhuolto ja ehkäisevä 
terveydenhuolto.

Siihen ei ole haluttu oikein hirveästi 
investoida Suomessa. On ollut jotenkin 
vaikea nähdä sen tuottoja. Yksi euro 
panostettuna sinne tuo kuusi euroa 
takaisin – näille naureskellaan.

Tietysti yksi asia on se, että medi-
aaniäänestäjä voi hyvinkin olla sellai-
nen, joka ei sitä terveyskeskusta juuri 
tarvitse. Hänellä on itsellään työter-
veyshuolto, ja hän ottaa lapsilleen yk-
sityisen sairausvakuutuksen. Tilanne 
olisi varmaan aika lailla toinen poliit-
tisessa prosessissakin, jos tämä nimeltä 
mainitsematon mediaaniäänestäjä olisi 
perusterveydenhuollon varassa kaikissa 
tarpeissaan.

Jos mediaaniäänestäjä olisi 
täysin perusterveydenhuollon 

varassa, niin panostukset siihen 
olisivat nykyistä suuremmat.

STN:N OHJELMAT OVAT TUONEET 
LISÄ Ä TUTKIMUSRAHA A

Mennään lopuksi Sinun yleisarvioosi 
WIP-ohjelmasta ja Akatemian strate-
gisen tutkimuksen neuvoston ohjel-
mien kokemuksista. Mitkä ovat olleet 
niiden hyviä ja huonoja kokemuksia 
tai puolia?

En ole itse ollut niin kauheasti mu-
kana niissä kaikenlaisissa tilaisuuksis-

sa mitä niihin on liittynyt. Ymmärrän 
huolia, että siinä on paljon sellaista 
ehkä päälle liimattua, jossakin mielessä 
krumeluuria. Pääperiaatteena minusta 
taloustieteen osalta täytyisi olla talous-
poliittinen relevanttisuus. Osan rahoi-
tuksesta suuntaaminen tällä perusteella, 
niin vaikeaa kuin se onkin, mielestäni 
kannattaa tehdä.

Mitä siinä on päälle liimattua?

En tiedä, pystytäänkö kaikkea sii-
hen liitettyä toimintaa tekemään hyvin. 
Kuinka luonteva ne toimet ovat, joilla 
yritetään törmäyttää tutkijoita ja poliit-
tisia päätöksentekijöitä? Ovatko ne on-
nistuneet kauhean hyvin? Joku, joka on 
ollut niissä paljon mukana, esimerkiksi 
juuri Olli Kangas, varmaan osaa sanoa 
paremmin.

Ovatko nämä laajat konsortiot vieneet 
suomalaista taloustieteellistä tutki-
musta eteenpäin?

Ei itse tutkimus niissä mielestäni 
hirveästi eroa siitä, mitä ihmiset muu-
ten tekisivät. Kyllä se mielestäni on sil-
lä tavalla auttanut meitä, että olemme 
saaneet sieltä lisää rahoitusta sellaisel-
le työlle, mikä meidän mielestämme on 
järkevää. Koska niissä on pakko tehdä 
yhteistyötä eri tieteenalojen välillä, toi-
vottavasti se on myös pikkuisen madal-
tanut raja-aitoja. •

PERUSTULO EI AUTA NIITÄ,
JOILLA ON VAIKEUKSIA ELÄMÄNHALLINNASSA.
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PT perusti oman tohtorihautomon

PT on perustanut Palkansaajasäätiön 
avustuksella tohtorihautomon, joka ra-
hoittaa kerrallaan kolmen taloustieteen 
tohtoriksi valmistuvan jatko-opiskelijan 
väitöstyötä. Tohtorihautomoon valitut 
jatko-opiskelijat saavat toimistoinfran ja 
palkan lisäksi laadukasta ohjausta talou-
dellisen tutkimuslaitoksen suojassa, tii-
viin tutkijatyöyhteisön ja kansanväliset 
verkostot. Hautomon kautta tutkimuslai-
tos rekrytoi joukkoihinsa eri yliopistoista 
soveltuvimmat jatko-opiskelijat. Yliopistot 
puolestaan säästävät yhteistyön ansiosta 
niukoista resursseistaan ja tohtorit val-
mistuvat tavoiteajassa. Tohtorihautomol-
la on laajaa yhteiskunnallista merkitystä 
korkeasti koulutetun väestön ollessa pie-
nen kansantalouden tukijalka myös tule-
vaisuudessa.

PT:n tohtorihautomossa väitöskirjaa valmistelevat vas. Aapo Kivinen (Aalto-yliopisto), Tiina Kuuppelomäki 
(Tampereen yliopisto) ja Sami Jysmä (Tampereen yliopisto). Kuva: Maarit Kytöharju. 

TOHTORIHAUTOMON HYÖDYT ERI OSAPUOLILLE

OPISKELIJA Taloudellinen ja ammatillinen 
tuki, kontaktit korkeatasoisista 
kansainvälisistä yliopistoista ja muut 
työelämäyhteydet.

TUTKIMUSLAITOS Eri yliopistojen jatko-opiskelijoiden 
kouluttaminen ja rekrytointi jo 
tutkijanuran alkutaipaleella, integrointi 
työyhteisöön, kansainväliset 
verkostot.

YLIOPISTOT Nopeammin valmiita tutkintoja 
niukoista resursseista huolimatta, 
yhteistyö yksityisen sektorin kanssa 
syvenee.

YRITYKSET Tutkimustietoa ja dataa hyödyntäviä 
osaajia yritysmaailmaan.

YHTEISKUNTA Koulutettu ja hyvinvoiva väestö. 
Korkea työllisyys.
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Mikä mättää, kun työpaikat ja 
työvoima eivät kohtaa? 

Kesäkuussa PT julkaisi tutkimuksen, jossa tarkastellaan työ-
voimapulaa sekä avoinna olevien työpaikkojen laatua. Tut-
kimukseen valitut ammattiryhmät sijoittuvat avoimien työ-
paikkojen laatuindikaattorissa heikoimpaan- ja keskiryhmään. 
Vuonna 2019 työvoiman saatavuudessa esiintyi ongelmia eri-
tyisesti suojelu- ja vartiointityöntekijöiden, teollisuustuot-
teiden kokoonpanijoiden, siivoojien ja kotiapulaisten sekä 
postinjakajien tehtävissä. 

Avointen työpaikkojen laadun ohella PT:n toteuttamassa tutki-
muksessa tarkastellaan työvoimapulaa ja työvoimakapeikkoja 
kokonaistasolla ja valituissa ammattiryhmissä sekä tilastollis-
ten että laadullisiin arvioihin perustuvien indikaattoreiden 
avulla. Tilastoihin ja kyselyihin perustuvat mittarit antavat 
osittain keskenään erilaisen kuvan työvoiman saavuudessa 
esiintyvistä ongelmista. Muiden ammattiryhmien osalta työ-
markkinat olivat tasapainoiset koko maassa, vaikka joitakin 
alueellisia eroja löytyy. Tämä käy ilmi Palkansaajien tutkimus-
laitoksen toteuttamasta tutkimuksesta, jonka tilasi Suomen 
Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK).  

PT:n julkaisemassa tutkimuksessa keskitytään avointen työ-
paikkojen epätyypillisten piirteiden kuten ei-kokopäiväisen 
työn, kestoltaan lyhyiden työsuhteiden sekä muun kuin palk-
katyön osuuksiin tarjolla olevista avoimista työpaikoista. 
Kaikkiin ammattiryhmiin verrattuna valtaosassa tarkastelun 
kohteena olevista ammattiryhmistä on keskimäärin enemmän 
epätyypillisen työn piirteitä. Kansainvälisessä tutkimukses-
sakin on osoitettu, että yritystasolla vaikeudet työpaikkojen 
täyttämisessä saattavat johtua tarjotusta palkasta ja työn laa-
dun muista piirteistä tai rekrytointiprosessin tehottomuudes-
ta sen sijaan, että työnetsijöiden joukosta ei löytyisi sopivia 
ehdokkaita. 

Tutkimuksessa avointen työpaikkojen laadun tarkastelussa hyödynnetään kattavaa julkisen työn-
välityksen avointen työpaikkojen rekisteriaineistoa vuodelta 2018.  Työvoimapulan ja työvoima-
kapeikkojen tilastollisissa tarkasteluissa hyödynnetään pääasiallisina aineistoina työ- ja elinkein-
oministeriön työnvälitystilaston tietoja sekä ammattibarometritietoja ja Tilastokeskuksen avoimet 
työpaikat -tilaston tietoja. Tutkimuksen rahoitti Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry.  

Tutkimusryhmä: erikoistutkija Merja Kauhanen,PT ja nuorempi tutkija Sanni Kiviholma, PT. 

Tutkimusraportti on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa:
https://labour.fi/wp-content/uploads/2020/06/200625B_Raportti_SAK.pdf 

Sanni Kiviholma ja Merja Kauhanen

Työvoimapula, työvoimakapeikot 
ja avoimien työpaikkojen laatu – 
12 ammattiryhmän tarkastelu

Palkansaajien tutkimuslaitos, 
Raportteja 42, 2020.

ISBN: 978-952-209-188-8
ISSN: 2242-6914



74 T&Y talous ja yhteiskunta 3 | 2020

PT JULKAISI KAKSI UUTTA POLICY BRIEF -JULKAISUA

PT Policy Briefiin on koottu eri lähteistä tietoa ja omia laskelmia koronakriisin 
toistaiseksi aiheuttamista talousvaikutuksista. Tarkastelun keskiössä ovat ra-
joitustoimet koronaviruksen aiheuttaman taudin hillitsemiseksi, jotka samalla 
aiheuttavat suuria hyvinvointitappioita. Kyse näissä tappioissa ei ole pelkästään 
rahasta, vaan esimerkiksi aiemmat syvät taloustaantumat ovat aiheuttaneet niin 
ikään esimerkiksi kansalaisten selkeästi huonontuneen terveyden. Tilannekuva 
on, että koronakriisin aiheuttama taantuma esimerkiksi mitattuna lomautettujen 
lukumäärällä on ollut poikkeuksellisen nopea verrattuna vuoden 2009 finanssi-
kriisiin. Esittelemme mallin, jonka avulla hahmotellaan, että lyhyillä rajoitustoi-
milla tämä syvä talouden sukeltaminen voi jäädä lyhytaikaiseksi, mutta pidem-
millä rajoitustoimilla myös taantumasta voi tulla pitkäkestoinen, koska silloin 
moni yritys joutuu lopettamaan toimintansa pysyvästi. Yrityksiä ja työttömiä 
olisikin tärkeä tukea laajasti tämän estämiseksi, etenkin jos rajoitustoimenpiteet 
kestävät usean kuukauden. 

Kirjoittajat: Tuomas Kosonen, Petri Böckerman, Ohto Kanninen, Hannu Karhu-
nen, Merja Kauhanen, Ilkka Kiema, Sakari Lähdemäki, Tuomo Virkola

Koronakriisin ja sen hillitsemiseksi 
asetettujen rajoitusten talousvaikutuksista

Suomen hyvinvointivaltion säilyttämisen sanotaan usein edellyttävän työllisyyden 
kasvua. Suomessa on valtavirtaa ajatella, että työllisyyttä voi nostaa alentamal-
la veroja ja leikkaamalla työttömyysturvaa. Tässä yhteydessä vedotaan muihin 
Pohjoismaihin. Tässä PT Policy Briefissä osoitamme, että muissa Pohjoismaissa 
todella on parempi työllisyystilanne. Samaan aikaan osoitamme, että niissä on 
Suomea kireämpi verotus ja vähintään yhtä antelias työttömyysturva. Näin ollen 
Suomessa esitetty väite verojen ja tulonsiirtojen työllisyysvaikutuksista ei saa 
tukea Pohjoismaisessa vertailussa. Näytämme myös, että muissa Pohjoismaissa 
on paremmin resursoidut työvoima- ja koulutuspalvelut. Tämä on mahdollista 
kireämmän verotuksen ansiosta, mikä voi hyvin olla yksi selitys vertailumaiden 
paremmalle työllisyystilanteelle. 

Kirjoittajat: Tuomas Kosonen, Merja Kauhanen, Ohto Kanninen, Tuomo Suhonen, 
Hannu Karhunen 

Suomen hyvinvointivaltion tulevaisuus: 
työllisyys, verotus ja palvelut
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