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Työllisyystoimenpiteiden kurinalainen prosessi
Varmaan koskaan aikaisemmin talouspolitiikassa
ei ole puhuttu niin paljon työllisyydestä ja hallituksen vastuulla olevien työllisyystoimenpiteiden laskennallisista työllisyysvaikutuksista kuin
nyt. Hallitus teki itse itselleen kunnianhimoisen
tavoiteohjelman, jonka toteuttamista vahditaan
joka suunnasta.
Mitä ikinä toimenpiteet ovatkin, niiden teho pitää punnita ennakolta tutkimukseen perustuen. Jos
lainsäädäntömuutoksia valmisteleva ministeriö ei
kykene tuottamaan laskelmia itse, on turvauduttava
olemassa olevaan tutkimuskirjallisuuteen, meiltä ja
muualta saatuihin empiirisiin havaintoihin ja johtopäätöksiin. Tutkimustietoon perustuvaa päätöksentekoa on jo kauan liputettu, mutta hallituskoalitioiden ollessa monivärisiä, ratkaisuja ei sittenkään
ole kovin helppo löytää.
Myös muunlaista tietoa voisi olla tarjolla ja hyödynnettävissä. Reaaliaikainen tieto on tuoreinta
mahdollista ja nyt sitä olisi ainakin ansiotulojen,
tuloverojen ja tulonsiirtojen maksuliikenteen osalta
saatavilla tulorekisterin käyttöönoton jälkeen. Esimerkiksi koronakriisin vaikutuksia talouteen seurataan herkeämättä Aalto yliopiston ja Helsinki GSE:n
tilannehuoneessa tulorekisterin ja Tilastokeskuksen
keräämiä reaaliaikaisia tietoja hyödyntäen.
Kolmas tietolähde on muista maista saadut esikuvat tai kotimaassa tehdyt pienimuotoisemmat tai rajatut kokeilut toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista.
Esimerkiksi kuntien työllisyyskokeiluja on toteutettu jo muutaman kerran useammassa kunnassa. Esimerkki on kuitenkin kehno, sillä kokeiluista saatavat
tulokset ovat kiistanalaisia, sillä niitä ei pystytä tieteellisesti arvioimaan. Kokeilun toteuttamistapa ei
nimittäin mahdollista sellaista tutkimusasetelmaa,
josta voitaisiin eristää yksinomaan tämän kyseisen
toimenpiteen työllisyysvaikutus.
On tärkeää, että toimenpidekokeilut, joiden arvioidaan ennakolta olevan toteuttamisen arvoisia,
laaditaan siten, että niiden vaikuttavuutta voidaan
seurata ja arvioida. Tällaisen asetelman mahdollistaminen ei ole yhtään sen hankalampaa eikä
tule yhtään sen kalliimmaksi kuin muunlaisen toteutustavankaan. Mittaamisen mahdollistaminen
on huolellista politiikkaa, ja varmistaa myös sen,

ettei toimenpiteisiin
käytettyjä varoja hukata. On epäeettistä olla välittämättä,
miten yhteiset varat
käytetään.
Usein kaikki tämä
edellä mainittu tehdäänkin huolellisesti kaikkien taiteen
sääntöjen mukaan,
mutta silti mitään
vaikutuksia ei välttämättä saadakaan aikaan. Se voi johtua siitä, että
toteutus ei ole paras mahdollinen, vaikka reformi
itsessään olisikin hyvin perusteltu. Hallinnollinen taakka, joka viranomaiselle syntyy uuden lain
toimeenpanosta sekä hallinnollinen kustannus,
jonka kansalainen tai yritys joutuu kohtaamaan
toimenpiteen potentiaalisena kohteena, on niin
ikään arvioitava huolellisesti. Kallis toteutus tai
monimutkainen byrokratia vesittää monesti hyvissä aikeissa suunnitellun toimenpiteen kustannusvaikuttavuuden.
Ja vaikka hallinnollinen taakka ja kustannus
otettaisiin päätöksessä huomioon, tiedottaminen
jää monesti viranomaisilta puolitiehen. Lakiuudistuksista ja -muutoksista tiedottaminen ja toimenpiteiden markkinointi on osoittautunut aika
haastavaksi tehtäväksi julkiselle sektorille ja myös
medialle. Ensin uudistukset kyllä nostetaan kohun kera näyttävästi esille lähinnä eduskuntakeskustelua ja kansalaiskiinnostusta virittäen, mutta
politiikkatoimen varsinainen ohjeistus, määräaika
ja muut tarkat säännöt jätetään usein kertomatta
selkokielellä.
Jos tämän prosessin kuvaaminen on mahdollista
paperilla, pitäisi sen toteuttaminen myös käytännössä olla mahdollista. Ei riitä, että hallituspuolueet pääsevät sopuun toteutettavista toimenpiteistä,
ne on kyettävä viemään myös loppuun saakka, aina
seurantavaiheeseen asti, jolloin uusi kierros kriittisen arvioinnin jälkeen voi jälleen käynnistyä. Hallituksella on toimeenpanovalta – ja ennen kaikkea
toimeenpanovastuu! •
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Työttömyys kirvoittaa
muuttokaravaanit liikkeelle
Artikkelissa tarkastellaan työmarkkinoiden joustavuuteen ja työvoiman liikkuvuuteen vaikuttavia taustatekijöitä
Suomessa. Tutkimustulokset perustuvat Tilastokeskuksen kansallisesti edustavaan rekisteriaineistoon. Tulokset osoittavat,
että työpaikan menettäminen kasvattaa merkittävästi (noin 50 prosenttia) muuttamisen todennäköisyyttä. Toisaalta osa
työttömistä jää asumaan korkean työttömyyden alueille. Asuntojen korkeat hinnat ja toisaalta asuntomarkkinoiden heikko
likviditeetti heikentävät muuttovirtoja ja työmarkkinoiden sopeutumista kohti matalamman työttömyyden tasapainoa.

T

yöttömyyden sitkistyminen ja pitkäaikaistyöttömyyden yleistyminen
ovat korostaneet työmarkkinoiden toiminnan
merkitystä kaikkialla Euroopassa. Työn
kysynnän ja tarjonnan yhteensovittaminen, ts. työmarkkinoiden kohtaanto on
muodostunut yhä merkittävämmäksi yhteiskunnalliseksi ongelmaksi teknologisen kehityksen kiihtymisen ja toisaalta
globalisaation myötä. Ne ovat molemmat
aiheuttaneet suuria muutoksia tehtävärakenteisiin.
Samalla väestön ikääntyminen ja globaali talouden taantuma uhkaavat rapauttaa entisestään työmarkkinoiden toimintaa. Pitkäaikaistyöttömyys on myös
keskeinen yhteiskunnallinen ongelma. Se
aiheuttaa valtavia hyvinvointimenetyksiä
lähes kaikissa Euroopan maissa.
Työmarkkinoiden tehokkaan toiminnan
keskeinen haaste on se, että huomattava
osa työttömistä henkilöistä asuu paikkakunnilla, joilla on tarjolla ainoastaan
niukasti avoimia työpaikkoja. Avoimet
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työpaikat myös vastaavat huonosti työttömien työnhakijoiden koulutusta ja
osaamista (esim. Pehkonen ym. 2018).
Näiden tekijöiden tähden asuinpaikka on
keskeinen tekijä, joka määrittää yksilöiden työmarkkinamahdollisuuksia ja taloudellista menestymistä pitkällä aikavälillä
(esim. Chetty ja Hendren 2018).

Työttömän mahdollisuudet
työllistyä riippuvat keskeisesti
hänen asuinpaikastaan.
Taloudellisiin kannusteisiin reagoiminen
tarkoittaa sitä, että henkilöt muuttavat
korkean työttömyyden ja heikkojen taloudellisten mahdollisuuksien alueilta
matalan työttömyyden alueille (Hicks
1932). Työvoiman alueellinen liikkuvuus
voi parantaa merkittävästi työmarkkinoiden toimintaa, vähentää työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaa sekä alentaa
pitkäaikaistyöttömyyttä, mikä on talouspolitiikan keskeinen tavoite. Oswald

(1996) korosti asuntomarkkinoiden toiminnan erityistä merkitystä työmarkkinoiden sopeutumiselle.
Muuttoliikkeen taloudellisten kannusteiden tutkiminen on ensiarvoisen tärkeää Suomessa ainakin kahdesta syystä.
Ensinnäkin työttömyyden alue-erot
ovat Suomessa suuria ja samalla myös
pysyviä. Työttömyys on ollut viimeisten
vuosikymmenien aikana korkea Itä- ja
Pohjois-Suomen alueilla verrattuna
Etelä-Suomeen. Alueiden välillä on myös
suuria eroja työttömyydessä suuralueiden sisällä. Työmarkkinoiden kohtaanto
muodostaa siksi merkittävän haasteen
työmarkkinoiden toiminnalle Suomessa.

”Työttömyyden alue-erot ovat
Suomessa suuria ja samalla
myös pysyviä.”
Toiseksi omistusasuminen on Suomessa
poikkeuksellisen yleistä moniin muihin
Euroopan maihin verrattuna. Tämä on

Kuva
Maarit Kytöharju

TERHI MACZULSKIJ ja PETRI BÖCKERMAN
ovat tutkimuksessaan havainneet, että
asuntomarkkinoiden heikko toiminta jumittaa
työmarkkinoiden alueellista sopeutumista.
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työmarkkinoiden toiminnan näkökulmasta ongelmallista, koska työntekijöiden täytyy asua suhteellisen lähellä
työpaikkaansa ja asuntojen alueelliset
hintaerot ovat keskeinen tekijä, joka ai-

heuttaa alue-eroja elinkustannuksissa.
Asuntojen korkea hintataso muuttovoittoalueilla vähentää merkittävästi muuttamisen taloudellista hyötyä työttömien työnhakijoiden ryhmässä. Toisaalta
muuttamisen taloudellisiin kannusteisiin
vaikuttaa mahdollisesti myös ansiosidonnainen työttömyysturva. Se voi heikentää
kannusteita uuden työpaikan etsimiseen.
TYÖVOIMAN ALUEELLINEN LIIKKU-

TERHI
MACZULSKIJ
Terhi Maczulskij on tutkimuspäällikkö
Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksessa
(ETLA) ja tutkimusjohtaja Yrjö Jahnssonin säätiössä. Hän on myös Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun
dosentti ja Bonnin yliopiston IZA
Research Fellow. Hänellä on kauppatieteen tohtorin (KTT) tutkinto
Jyväskylän yliopistosta (2013). Hän
aiemmin toiminut postdoc-tutkijana
ja opettajana Jyväskylän yliopistossa
sekä erikoistutkijana Palkansaajien
tutkimuslaitoksessa (PT). Hänen
nykyiset tutkimusteemansa liittyvät
kansainvälisen kaupan, globalisaation
ja robotisaation vaikutuksiin yritys- ja
yksilötasolla. Lisäksi hän tutkii terveystaloustiedettä ja julkisen sektorin
työmarkkinoita.

PETRI
BÖCKERMAN
Petri Böckerman on professori Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa
ja erikoistutkija Palkansaajien tutkimuslaitoksessa (PT). Hän on myös Tampereen yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun dosentti sekä Bonnin yliopiston
IZA Research Fellow, ja Royal Society
for Public Health’in Fellow. Hänellä on
filosofian tohtorin (FT) tutkinto Helsingin kauppakorkeakoulusta (2003).
Hän on aiemmin toiminut professorina
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa, Tampereen yliopistossa ja
Turun kauppakorkeakoulussa. Hänen
tutkimuksensa keskittyvät terveyden
ja työmarkkinoiden välisiin kytköksiin.
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VUUS SUOMESSA

Kuvio 1 havainnollistaa työvoiman alueellisen liikkuvuuden ja työttömyyden
välistä yhteyttä Suomessa. Kuviossa on
esitetty tulo- ja lähtömuuttoasteiden ja
työttömyysasteen välinen yhteys käyttäen seutukunnittaisia vuosihavaintoja
ajanjaksolla 1996–2013. Aggregaattitasolla lähtömuutto ei ole Suomen alueilla
selkeässä yhteydessä työttömyysasteen
(korrelaatiokerroin on 0,103), mutta tulomuutto puolestaan vähenee varsin selvästi työttömyysasteen kasvaessa (korrelaatiokerroin on -0384).
Monras (2015) on aiemmin todennut,
että työvoiman muuttoliike reagoi alueellisen työttömyysasteeseen lähinnä siten,
että tulomuutto vähenee korkean työttömyyden alueille. Lähtömuutto ei sitä
vastoin juurikaan reagoi paikalliseen työmarkkinatilanteeseen. Tämän vuoksi on
syytä tarkastella erikseen tulo- ja lähtömuuttoa sekä jäsentää niihin vaikuttavia
taustatekijöitä.

Työvoiman alueellinen
liikkuvuus reagoi
työttömyyteen tulomuuton
muttei juurikaan lähtömuuton
muodossa.
Työttömistä erityisesti pitkäaikaistyöttömät kohtaavat huomattavia työllistymishaasteita kaikilla alueilla. Tämän vuoksi
on olennaista tarkastella erityisesti sellaisia henkilöitä, jotka menettävät työpaikkansa toimipaikan sulkeutumisen tai
joukkoirtisanomisen seurauksena. Nämä
henkilöt muodostavat ryhmän, jonka tulisi reagoida suhteellisen voimakkaasti
muuttamiseen liittyviin taloudellisiin ja
ei-taloudellisiin kannusteisiin.

Aiemman tutkimuskirjallisuuden valossa työpaikan menettäminen lisää merkittävästi alueiden välistä muuttoa (Huttunen et al. 2018). Työttömät pyrkivät
etsimään töitä asuinpaikkansa ulkopuolelta. Toisaalta aiemman tutkimuksen
perusteella tiedetään suhteellisen vähän
siitä, miksi osa työttömistä henkilöistä
jää asumaan korkean työttömyyden ja
heikkojen työllistymismahdollisuuksien
alueille (vrt. kuvio 1). Tämän lisäksi on
syytä tutkia monipuolisesti palkkatason,
asuntomarkkinoiden ja perhesiteiden
vaikutuksia muuttopäätökseen.
Tämän artikkelin tarkoituksena on
tarkastella toimipaikan sulkeutumisesta aiheutuvan työttömyyden vaikutuksia alueellisen liikkuvuuteen Suomessa.
Tavoitteena on tarkastella erityisesti
sitä, miten muuttopäätökset riippuvat
taloudellisista kannusteista ja toisaalta
perhesiteisiin liittyvistä taustatekijöistä.
Tutkimustulokset perustuvat kansallisesti edustavaan yhdistettyyn työntekijä- ja työnantaja-aineistoon ajanjaksolta
1995–2014. Tutkimusaineistossa on tietoja myös perhesiteistä. Tilastokeskuksen yksilötason aineistoon yhdistetään
tietoja alueellisista asuntomarkkinoista.
TUTKIMUSKIRJALLISUUS MUUTTOLIIKKEEN KITKATEKIJÖISTÄ

Kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa on käsitelty kattavasti niitä tekijöitä, jotka ovat yhteydessä alueelliseen
muuttoliikkeeseen. Henkilön työpaikan
menetys tyypillisesti lisää muuttamisen
todennäköisyyttä (Huttunen ym. 2018,
Bratsberg et al. 2018). Meekes ja
Sassink (2019) puolestaan havaitsivat,
että työpaikan menetys johtaa lisääntyneeseen pendelöintiin.
Perinteisesti on myös ajateltu, että alueelliset erot ansaintamahdollisuuksissa
vaikuttavat merkittävästi henkilön muuttoalttiuteen (esim. Kennan ja Walker
2011, Dahl ja Sorenson 2010). Saksalainen tutkimus (Arntz 2010) osoittaa, että
korkeamman osaamistason henkilöt reagoivat voimakkaammin alueellisiin palkkaeroihin, kun taas matalamman osaamistason henkilöt reagoivat voimakkaammin
alueellisiin työllisyyseroihin. Mielenkiintoisen lisän kirjallisuuteen tarjoaa tutkimus, jonka mukaan henkilön työpaikan

KUN TOIMIPAIKKA SULJETAAN TAI TYÖNTEKIJÖITÄ IRTISANOTAAN,
NIIN OSA HEISTÄ MUUTTAA POIS JA OSA JÄÄ PAIKOILLEEN – MIKSI?

Työllisyys- ja palkkaerot,
asuntomarkkinatekijät ja
sosiaaliset suhteet ovat
yhteydessä alueelliseen
liikkuvuuteen.
Vuokra-asuntojen niukkuus (Munch
et al. 2008; Laamanen 2017), omistusasuntojen pitkä myyntiaika alueella
(Head ja Lloyd-Ellis 2012) ja korkeat asuntojen hinnat (Hämäläinen ja
Böckerman 2004) heikentävät muuttoliikettä. Suomalaisen tutkimuksen mukaan myös korkeampi varainsiirtovero
vähentää muuttamisen todennäköisyyttä
(Eerola ym. 2019).
Näiden tekijöiden lisäksi aikaisemman tutkimuskirjallisuuden perusteella
sosiaaliset suhteet jarruttavat alueellista
muuttoliikettä. Alueelta poismuutto on
epätodennäköisempää, mikäli henkilön
lähipiiriin kuuluvia henkilöitä asuu samalla alueella (Palloni et al. 2001,
Dahl ja Sorenson 2010, Huttunen
et al. 2018). Toisaalta henkilöt muuttavat todennäköisemmin alueille, joilla jo
valmiiksi asuu heille tärkeitä henkilöitä.

nuksen perusteella. Tutkimusaineistomme kattaa Suomen työvoiman vuosina
1988–2014.
Muuttoliikettä määrittävien aluetekijöiden arvioinnissa hyödynnetään
seutukunta-aineistoa. Suomi jakaantuu
kaikkiaan 85 seutukuntaan. Ne vastaavat
melko hyvin pendelöintikäyttäytymiseen
perustuvia työssäkäyntialueita.
Tarkastelemme parhaassa työiässä
(25–55-vuotiaat) olevien henkilöiden
muuttoalttiutta vuosina 1995–2014.
Tarkastelemme muuttoliikkeeseen yksilötasolla vaikuttavia keskeisiä tausta-
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Tässä artikkelissa kuvatut tutkimustulokset perustuvat Tilastokeskuksen keräämiin yksilötason aineistoihin, jotka
on liitetty toisiinsa käyttäen salattuja
henkilö- ja toimipaikkatunnisteita. Tutkimusaineisto sisältää yksityiskohtaisia
henkilötason tietoja palkoista, työllisyydestä, koulutuksesta sekä toimipaikkoja
kuvaavia keskeisiä muuttujia. Henkilön
työnantaja tunnistetaan toimipaikkatun-

tekijöitä (ikää, sukupuolta, koulutusta,
avioliittostatusta, omistusasumista,
lasten lukumäärää ja aiempaa muuttokäyttäytymistä), sulkeutuvan toimipaikan ominaisuuksia (toimipaikan koko
henkilöstön suuruudella mitattuna, toimiala ja liikevaihto) sekä aluetason tekijöitä (alueen työttömyysaste ja yksilön
työpaikan toimialan osuus kaikista työllisistä). Tutkimusaineistoon liitetään tieto
läheisten perheenjäsenten asuinpaikasta
sekä tietoja alueen asuntomarkkinoista.
Asuntomarkkinatiedoista vakioimme
alueen asuntojen myyntinopeuden. Li-

Kuvio 1. Työttömyysasteen yhteys muuttoliikkeeseen.

Lähtömuuttoaste

toimialan voimakas keskittymä alueella
vähentää alueellista muuttoliikettä, sillä
henkilöllä on suurempi todennäköisyys
työllistyä uudelleen työpaikan menettämisen jälkeen (Neffke et al. 2018).
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LISÄÄKÖ ASUINALUEEN ULKOPUOLELLA VALLITSEVA KORKEAMPI
PALKKATASO MUUTTOHALUKKUUTTA JA VÄHENTÄVÄTKÖ
KALLIIMMAT ASUNNOT SITÄ?

säksi tarkastelemme odotettua ansaintamahdollisuutta sekä asuntojen hintoja
asuinpaikan ulkopuolella.
Hypoteesimme on, että korkeampi
oletettu palkkataso asuinalueen ulkopuolella lisää muuttamisen todennäköisyyttä, kun taas korkeammat asuntojen
hinnat asuinalueen ulkopuolella pienentävät muuttamisen todennäköisyyttä. Mittaamme odotettua palkkatasoa
aggregoimalla yksilön palkkaennusteen
huomioimalla henkilön sukupuolen, iän,
koulutuksen ja asuinalueen koon. Asuntojen hinnoille laskemme ennusteen huomioimalla asuinalueen koon.
Tutkimus keskittyy henkilöihin, jotka
menettävät työpaikkansa toimipaikan
sulkeutumisen tai joukkoirtisanomisen
seurauksena. Toimipaikka viittaa taloudellisen tuotannon maantieteelliseen
sijaintiin. Joukkoirtisanominen kattaa
tilanteet, joissa toimipaikan työvoiman määrä supistuu vähintään 30 prosenttia aiemmin vallinneelta tasolta.
Tarkastelemme näiden henkilöiden
muuttoalttiutta kaksi vuotta työpai-

kan menettämisen jälkeen. Tilastollinen malli on estimoitu epälineaarisella
logit-mallilla.
TULOKSET

Keskeiset tutkimustulokset on koottu
taulukkoon 1. Tulosten perusteella henkilön kokema työpaikan menetys lisää
muuttoalttiutta noin 50 prosentilla verrattuna sellaisiin henkilöihin, jotka eivät
menetä työpaikkaansa. Tutkimustulos
on siis sopusoinnussa aiempien kansainvälisten havaintojen kanssa, jotka ovat
koskeneet institutionaaliselta rakenteeltaan Suomesta poikkeavia työmarkkinoita. Tuloksissa ei ole eroja miesten ja
naisten tai eri koulutustason suorittaneiden välillä. Tämän perusteella yksilöt
näyttäisivät siis reagoivan taloudellisiin
kannustimiin muuttamalla pois alueelta
mahdollisesti uuden työn perässä. Tämä
näkyy myös siinä, että henkilöt muuttavat todennäköisemmin pois korkean
työttömyyden alueilta.
Miehet reagoivat myös palkkatason
eroihin alueiden välillä, sillä he muut-

Taulukko 1. Muuttoalttiuteen yhteydessä olevat tekijät.
Muuttoalttiutta lisäävä Muuttoalttiutta vähentävä
Työpaikan menetys
Ikä

x
x

Koulutus

(Vähäinen)

Henkilö naimisissa

x

Henkilöllä kouluikäisiä lapsia
Henkilö muuttanut aiemmin
Omistusasuminen
Asuinalueen pienempi palkkataso
Asuinalueen työttömyysaste
Toimialan korkea keskittymä alueella
Asuinalueen asuntojen nopea myyntiaika
Asuinalueen matalammat asuntojen hinnat
Lähisukulainen asuu asuinalueella
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x
x
x
Miehet
x
x
x
x
x

tavat pois alueelta todennäköisemmin,
jos heidän odotettu palkkatasonsa
muualla on korkeampi. Toisaalta työpaikan toimialan korkea keskittymä
alueella vähentää muuttamisen todennäköisyyttä työpaikan menettämisen
jälkeen, mikä on myös sopusoinnussa
aikaisemman tutkimuskirjallisuuden
kanssa (Neffke et al. 2018). Tulos
on intuitiivinen, sillä henkilöllä on
suurempi todennäköisyys työllistyä
uudelleen, mikäli alueella on paljon potentiaalisia työpaikkoja sillä toimialalla, jolla työpaikan menettänyt henkilö
aiemmin työskenteli.

”Työpaikan menetys lisää
muuttoalttiutta noin 50
prosentilla.”
Yksilötason tekijät ovat myös yhteydessä muuttoalttiuteen työpaikan menettämisen jälkeen. Nuoret muuttavat
todennäköisemmin kuin iäkkäämmät.
Naimisissa olevat ja henkilöt, joilla on
kouluikäisiä lapsia, muuttavat puolestaan vähemmän todennäköisesti. Emme
havaitse samankaltaista yhteyttä muuttoliikkeeseen, mikäli henkilöllä on alle
7-vuotiaita lapsia. Tulos voi selittyä sillä, että erityisesti kouluikäisillä lapsilla
on jo vakiintunut ystäväpiiri ja koulun
vaihtaminen muuttamisen jälkeen voi
luoda lisähaasteita perhe-elämän sujuvuudelle.
Lisäksi havaitsemme, että henkilön
aiempi muuttokokemus lisää uudelleen
muuttamisen todennäköisyyttä. Tämä tulos on yhteensopiva muun muassa Kennanin ja Walkerin (2011) tutkimuksen
kanssa. He havaitsivat, että merkittävä
osa muuttoliikkeestä kasautuu samoille
henkilöille. Näin näyttäisi olevan myös
Suomessa. Kuvaileva analyysi osoittaa,
että 22 prosenttia otoksemme henkilöis-

tä on vaihtanut asuinaluettaan vähintään
kerran vuosien 1995–2014 välisenä aikana, ja näistä liki puolet on muuttanut vähintään kaksi kertaa.
Lopuksi keskustelemme niistä kitkatekijöistä, jotka jarruttavat merkittävästi
alueellista muuttoliikettä suomalaisilla
työmarkkinoilla. Tutkimustulostemme perusteella näitä tekijöitä on kaksi:
perhesiteet ja asuntomarkkinat. Lähisukulaisen (sisarus, isä tai äiti) asuminen
samalla seutukunnalla on yhteydessä
jopa 50 prosenttia pienempään todennäköisyyteen muuttaa pois alueelta. Tämä
voi olla osoitus sosiaalisten suhteiden
tärkeydestä, mutta voi myös osaltaan
kuvastaa henkilöiden halukkuutta asua
kotipaikkakunnallaan. Tutkimustulos on
sopusoinnussa aiemman kansainvälisen
tutkimuskirjallisuuden kanssa (mm.
Dahl ja Sorenson 2010, Huttunen
et al. 2018).

MITÄ TULISI TEHDÄ?

Asuntomarkkinoiden toiminnan kehittäminen tulisi olla keskeisessä asemassa
työmarkkinoiden alueellisen toiminnan ja
kohtaannon tehostamisessa. Tämä vaatii
päättäväisiä politiikkatoimia mm. vuokraasuntomarkkinoiden toiminnan kehittämistä kasvukeskuksissa. Myös muuttokustannukset ja pelko kahden asunnon
loukusta jarruttavat muuttoliikettä erityisesti matalapalkkasilla henkilöillä.
Tutkimustulos Saksasta osoittaakin,
että työttömien työnhakijoiden saama
valtionavustus muuttokustannusten

kattamiseksi lisäsi merkittävästi työttömien alueellista muuttoliikettä. Tämä
puolestaan johti parempaan työllisyyteen
ja korkeampaan palkkatasoon (Caliendo et al. 2017).
Myös varainsiirtovero heikentää alueellista muuttoliikettä Suomessa (Eerola ym. 2019), joten politiikkatoimia tulee
laajentaa koskemaan myös haitallisen
muuttoveron korvaamiseksi esimerkiksi
kiinteistöverolla tai muuhun pääomaan
perustuvalla verolla, jolla on taloudellista tehokkuutta vähemmän heikentävä
vaikutus. •
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Politiikan muutosten arviointi
tarvitsee (myös) makrotaloudellista
tutkimusta ja mallitusta
Laajasti, erityisesti koko talouden tasolla vaikuttavien politiikkatoimien vaikuttavuutta ei voida kunnolla arvioida
ilman taloustieteen makromalleja. Tämä koskee erityisesti palkkajoustojen, ts. sisäisen devalvaation käyttöä.
Niiden vaikutus on teoriassa epäselvä, ja sama koskee aiheesta tehtyjä empiirisiä tutkimuksia. Makromalleja
tarvitaan myös, jos palkkajoustojen vaikutuksia tutkitaan satunnaistettujen kokeiden avulla.

P

olitiikkapäätösten, varsinkin suurten rakenteellisten
uudistusten, tulisi rakentua
tutkimukselle. Tämä periaate
on yleisesti hyväksytty, ja se
nähdään hyvin myös koronavirus -kulkutautia kahlittaessa. Parhaimpana tapana
saada tietoa politiikan pohjaksi pidetään
nyt satunnaiskokeita myös yhteiskuntatieteissä. Satunnaiskokeissa yksilöistä, joihin
politiikan halutaan vaikuttavan, valitaan
arpomalla kaksi ryhmää, joista toiseen
kohdistetaan tutkittava politiikkatoimi
(vaikkapa työttömyyskorvauksen nostaminen) ja toiseen ei tointa kohdisteta.
Satunnaisuus takaa ainakin periaatteessa
sen, että arvioitu vaikutus on harhaton.
Tässä kirjoituksessa esitän, että satunnaistetut kokeet eivät anna aina yksinään käyttökelpoisia tuloksia. Yksi syy
tähän voi olla se, että vaikutukset vaih08 T&Y
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tuvat ajassa. Ongelmaa voidaan lievittää
makromalleilla. Selitän tätä käymällä läpi
mm. tutkimuksia, joissa on mallitettu
työsuhdeturvan vaikutuksia talouden dynamiikkaan. Työsuhdeturvanhan väitetään yleisesti jäykistävän työmarkkinoita.

Pelkät satunnaistetut
kokeet eivät kerro kaikkea
politiikkapäätösten
mahdollisista vaikutuksista
talouteen.
Yksi satunnaiskokeiden ongelma on se,
että kokeet tehdään aina jossakin tilanteessa, joka voi vaihtua ja todennäköisesti vaihtuukin. Tilanne voi kuitenkin
vaikuttaa vaikutusarvioon: On syytä
otaksua esimerkiksi, että työmarkkinoi-

den säätelyn vaikutukset ovat erilaiset
nykyisessä pitkittyneessä taantumassa
(”secular stagnation”) kuin tavanomaisessa taantumassa.
Ehkä suurin ongelma on se, että työmarkkinoiden säätelyn purkamisen
vaikutukset eivät rajoitu pelkästään
työmarkkinoille vaan koko talouteen.
Nämä vaikutukset ( joita kutsutaan yleisen tasapainon vaikutuksiksi) tulee tietysti arvioida, koska ne myös vaikuttavat
ihmisten hyvinvointiin.
Luonteva vaihtoehto arvioinnissa on
erilaisten kokonaistaloudellisten mallien,
makromallien, hyödyntäminen. Tämä on
myös artikkelin keskeinen aihe ja pohja
arvostella nojautumista pelkkiin satunnaistettuihin kokeisiin.
Yksi esimerkki yleisen tasapainon
merkityksestä ovat ”toiseksi parhaan”
vaikutukset. Esimerkiksi hintojen ja

Taloustieteen makromallit ovat paras
tapa löytää julkisessa keskustelussa
hehkuteltujen politiikkatoimenpiteiden
heikkouksia ja vahvuuksia.
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TYÖMARKKINOIDEN JOUSTOJEN LISÄÄMINEN ON PERUSTELTUA VAIN,
JOS KAIKKI MARKKINAT OVAT TÄYDELLISET.

palkkojen joustojen lisäämistä on kaupattu lääkkeenä, lähes ainoana lääkkeenä talousongelmien poistamiseksi.
Usein joustoja perustellaan sillä, että ne
parantavat hintamekanismin toimintaa ja
siten markkinainformaation laatua. Tämä
on perusteltua vain, jos markkinat ovat
muuten täydelliset. Jos tämä ei päde, niin
”toiseksi parhaan teoria” kertoo sen, että
yksittäisten markkinoiden ”avaaminen
markkinamekanismille” voi itse asiassa
heikentää elintasoa.
Työmarkkinoiden joustojen lisäämisen yhtenä (useimmiten implisiittisenä)
perusteena onkin juuri se, että kaikkien
muiden markkinoiden esitetään toimivan
moitteettomasti. Näinhän ei tietenkään
ole, koska markkinoilla ei ole täydellistä kilpailua eikä kaikilla osapuolilla ole
täydellistä informaatiota.
Useimmiten joustoja kuitenkin puolustetaan vain siksi, että joustamista yleensä pidetään hyvänä, joustava henkilö on
hyvä kanssakansalaisille, ja joustavasti
ylitöihin suostuva on hyvä sekä yrityksille että kollegoille.

PERTTI
HAAPARANTA
Pertti Haaparanta on Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulun kansainvälisen talouden emeritusprofessori ja external
professor Palkansaajien tutkimuslaitoksessa. Hän on suorittanut PhD-tutkinnon (taloustiede) Yalen yliopistossa
Yhdysvalloissa. Hän on työskennellyt
myös tutkimusohjaajana Suomen Pankissa vuosina 1987–1990. Hänen meneillään oleva tutkimuksensa käsittelee
oikeudenmukaisuusteorioita ja niiden
käyttöä politiikka-analyyseissä.
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HINTOJEN JA PALKKOJEN JOUSTOJEN
KOKONAISTALOUDELLISET VAIKUTUKSET PALJASTUVAT MAKROMALLEISSA

Hintojen ja palkkojen joustojen kokonaistaloudellisista vaikutuksista on
keskusteltu ainakin 1930-luvulta alkaen, Keynesin ”Yleisen teorian” julkaisun jälkeen (Tobin 1993), ja keskustelu
jatkuu yhä. Klassinen näkemys oli, että
joustavat hinnat ja palkat palauttavat nopeasti talouden tasapainoon. 1930-luvun
lama asetti väitteen kyseenalaiseksi, sillä laman aikainen deflaatio vain pahensi
tilannetta.

Monissa keynesiläisissä
makromalleissa ei
saavuteta automaattisesti
täystyöllisyyttä, vaikka hinnat
ja palkat olisivatkin joustavia.
Hintojen ja palkkojen joustavuus vaikuttaa yleisesti talouden dynamiikkaan. Jos
talous on ollut pitkän ajan tasapainossa
(tilassa, jossa kaikki talouden indikaattorit pysyvät paikallaan tai kasvavat/laskevat kaikki samaa vauhtia), niin joustojen
muuttaminen irrottaa talouden vanhasta
tasapainosta, ja se alkaa siirtyä kohden
uutta tasapainoa, tai sitten se muutoksen
jälkeen ajautuu epätasapainoon.
Vuoden 1981 talousnobelisti James
Tobin (1975) analysoi hintojen/palkkojen jouston vaikutuksia kahden mallin avulla. Toista, jota Tobin kutsuu
Walras-Keynes-Phillips-malliksi, voi
pitää modernin uuskeynesiläisen mallin
edeltäjänä, ja toista ( jota Tobin kutsuu
marshallilaiseksi malliksi) modernin reaalisten suhdannevaihteluiden mallina.
Jälkimmäisessä reaalitalous (kokonaistuotanto, työllisyys jne.) kehittyy irrallaan hintojen sopeutumisesta.
Kummassakin mallissa on mahdollista,
että talous päätyy samanlaiseen tasapai-

noon, jossa tuotanto on täystyöllisyystasolla ja hintataso vakaa. Marshallilaisessa
maailmassa talous päätyy siihen vääjäämättä, kun taas keynesiläisissä malleissa
voidaan ajautua alhaiselle työllisyystasolle tai sopeudutaan hitaasti täystyöllisyystasapainoon.
Tobinin keynesiläisessä mallissa kysyntä vaikuttaa kokonaistuotantoon.
Hinnat taas reagoivat tuotantokustannuspaineisiin: palkat ja muut tuotantokustannukset kasvavat nopeammin
noususuhdanteessa, jossa kokonaistuotanto ylittää pitkällä ajalla ylläpidettävän tuotannon tason, ja päinvastoin
laskusuhdanteessa. Mallissa hintojen
ja kokonaistuotannon kehityskulut siis
vaikuttavat toisiinsa: hintojen muutos
vaikuttaa kokonaiskysyntään ja näin kokonaistuotantoon ja kokonaistuotannon
muutos hintojen kehitykseen.
Nyt ei ole selvää, palaako talous täystyöllisyystasapainoon, jos jokin häiriö
sen suistaa siitä pois. Pitkäaikaistyöttömyyden syntyminen on sitä varmempaa, mitä joustavammin hinnat/palkat
reagoivat muutokseen. Ja vaikka talous
palaisi automaattisesti takaisin täystyöllisyyteen, niin yleisesti sopeutuminen ei
välttämättä ole monotonista eikä nopeaa.

Satunnaistettu koe ei kerro
suoraan syy-seuraussuhteita,
koska se perustuu aina tutkijan
omaan malliin.
Miten politiikkamuutoksen vaikutuksia
tulisi tällaisessa maailmassa tutkia? Onko
mitään mieltä satunnaiskokeessa, jossa
on mukana suuri joukko yrityksiä, jossa
osassa yrityksiä palkat joustavat ja määrittyvät yrityksissä ja muissa yrityksissä
palkat määräytyvät kuten ennenkin? Todennäköisesti ei: jos kokeessa halutaan
todella saada tuloksia, niin yritysten

RAHALIITON JÄSENMAASSA SISÄISEN DEVALVAATION VAIKUTUKSET
VOIVAT OLLA TEHOTTOMAMPIA KUIN MAAN OLLESSA SEN ULKOPUOLELLA.

määrän tulee olla iso, jotta sillä saataisiin
arvioitua kokonaistaloudelliset vaikutukset, siis myös vaikutukset, jotka syntyvät
kokeessa olevien yritysten ulkopuolella.
Kaikki yritykset ja työikäiset tulisi ottaa
mukaan kokeeseen. Tällöin tarvittaisiin
makromalleja.
Satunnaiskokeet, vaikka niitä voisikin käyttää, eivät kerro suoraan mitään
syys uhteista 1. Suhde on pikemminkin
päinvastainen: koetta suunniteltaessa
tutkijan mielessä on ajatus kausaliteetista (siis mallista). Silloin luontevaa on
rakentaa eksplisiittinen malli ja testata
sitä käsillä olevassa datassa. Judea Pearl
(Pearl 2017, Pearl ja McKenzie 2018)
on puolustanut tätä lähtökohtaa; kausaliteetti on aivoissa, ei datassa.

velanhoitokykyään ja mahdollisuuksiaan
kuluttaa. Tämä voimistaa deflaatiokierrettä: talouden tilanne heikkenee edelleen, palkat laskevat edelleen jne. Näin
voi tapahtua myös avoimessa taloudessa,
vaikka palkkojen aleneminen parantaisi
hintakilpailukykyä. Palkkojen joustavuus
voi olla ilman velkaongelmaakin taloudelle haitallista.

TYÖMARKKINAJOUSTOJEN KOKO-

Uuskeynesiläisissä malleissa kokonaiskysyntä määrää työllisyyden ja tuotannon tason. Kokonaiskysyntä määräytyy
(reaali-)korkojen ja hintojen kehityksen
mukaan. Oletetaan nyt, että palkat ovat
joustavia ja talous ajautuu taantumaan.
Tällöin palkat ja siten myös hinnat laskevat, ja siksi reaalikorko nousee heikentäen tuotantoa. Tämä alentaa kysyntää entisestään, mikä nostaa yhä reaalikorkoa.
Palkkajoustojen kasvattaminen voi siis lisätä talouden epävakautta ja siten alentaa
hyvinvointia, mutta tämä voidaan estää
keskuspankin voimakkaalla elvytyksellä,
kuten Galí (2013) osoittaa.
Edellä oleva pätee pienin mutta tärkein
ehdoin myös avoimiin talouksiin: palkkojen jousto lisää hyvinvointia vain, jos
maalla on mahdollisuus omaan rahapolitiikkaan. Tämä on mahdollista, jos maa
ei ole rahaliitossa tai ei pidä rahapolitiikallaan valuuttakurssia kiinteänä (Galí
ja Monacelli 2016).
Tulos ei muutu, vaikka palkkojen
alentamisen paremman hintakilpailukyvyn vaikutus otetaan huomioon (Galí ja
Monacelli 2016): työvoimakustannusten muutosten vaikutus työllisyyteen on

NAISTALOUDELLISET VAIKUTUKSET
MAKROMALLEISSA

Yleisesti käytetyt makromallit ovat tarpeeksi joustavia (eivät sulje pois mitään
vaihtoehtoa) ja sopivat siten yhdeksi välineeksi politiikan vaikutusten arviointiin.
Talouspolitiikan suunnittelun yhtenä
tärkeänä välineenä keskuspankeissa ja
valtiovarainministeriöissä ovat kokonaistaloudelliset mallit ja niiden joukosta viimeisinä vuosikymmeninä erityisesti ns.
uuskeynesiläiset mallit.
Tobin (1993) käy läpi laajemmin syitä
sille, miksi joustamattomuus on kokonaistalouden näkökulmasta perusteltua2.
Yksi syy on se, että velallisten tilanne
heikkenee, jos palkat/hinnat laskevat.
Palkkojen lasku myös lisää velkaongelmaisten määrää, jolloin kysyntä laskee.
Suomessa on arvioitu olevan noin 400
000 velkaongelmaista kansalaista, ja kotitalouksien velkaantumisaste (velat suhteessa tuloihin) on noussut viimeiset 15
vuotta3. Joustavien palkkojen taloudessa
palkat laskevat, kun taloustilanne heikkenee. Jos kotitaloudet ovat velkaisia, niin
palkkojen aleneminen heikentää heidän

Jos palkat joustavat
taantumassa alaspäin, niin
se heikentää erityisesti
velkaongelmaisten
kotitalouksien kulutuskysyntää
ja voimistaa laskukierrettä.

paljon pienempi valuutta-alueen jäsenmaassa kuin maassa, jolla on itsenäinen
rahapolitiikka ja rahapolitiikkaa käytetään aktiivisesti hintojen vaihtelun vähentämiseen.
Meillä ja muissakin rahaliiton jäsenmaissa on talouskeskustelussa tullut
lähes aksioomaksi väite, että sisäiset devalvaatiot korvaavat oman rahapolitiikan
häviämisen. Edellä käsiteltyjen mallien
mukaan tämä ei ole mahdollista, ei ainakaan rahaliitossa yksittäisten maiden
osalta. Sisäisen devalvaation tehokkuus
on hyvin kyseenalainen. Mielenkiintoista on myös (Billi ja Galí 2020), että
palkkojen joustavuuden kasvattaminen
haitalliset vaikutukset voivat olla suuremmat nollakorkomaailmassa kuin ne
muuten olisivat.
Tulokset voivat toki riippua mallien
rakenteista. Farmer ja Hollenhorst
(2006) käyttävät erilaista työmarkkinamallia kuin Galí ja Monacelli (2016)
edellä. Heidän tulostensa mukaan palkkajäykkyyksien vaikutukset ovat epäselvät, mutta niiden aiheuttamat hyvinvointitappiot ovat pienet. Samoin, kuten Galí
ja Monacelli korostavat, tulokset voivat
riippua myös mallien kalibroinnista.
Lopuksi esittelen ABM /ACE-malleja 4 ja niiden antamia näkökulmia
työmarkkinoiden palkkajoustojen lisäämiseen. Ne ovat simulointimalleja,
joissa keskeinen ajatus on, että toimijoita (kansalaiset ja yritykset) on paljon
ja ne ovat heterogeenisia 5, ts. mitään
”edustavia” toimijoita (kuten edustavia
kuluttajia) ei ole 6.
Toinen ja vaativampi päämäärä on, että
suhdannemalleja (kuten uuskeynesiläisiä
malleja) ja pidemmän ajan rakennemalleja (kuten talouskasvun mallit) ei eroteta,
vaan mallin tulee olla sopusoinnussa niin
keskeisten suhdannevaihteluista kuin talouskasvustakin tiedettyjen ”tyyliteltyjen
tosiasioiden” kanssa. Siksi ovat erittäin
hyödyllisiä palkkajäykkyyksien vaikutusT&Y
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IMF JA OECD OVAT HUOMAUTTANEET RAKENTEELLISTEN UUDISTUSTEN
LISÄÄVÄN TYÖTTÖMYYTTÄ JA TARVETTA MUUN TALOUSPOLITIIKAN
ANTAMALLE TUELLE.

ten erittelyssä. Oletus heterogeenisista
toimijoista antaa varmasti myös mahdollisuuden hyödyntää satunnaistetuista kokeista saatua aineistoa ottamaan
huomioon yritysten välisiä suhteita ja
vaikutuksia kokonaistalouteen.

”Työmarkkinajärjestelmien
muutoksia tulee analysoida
tarkasti ja kokonaistalouden
näkökulmasta, ei vain
työmarkkinoiden
näkökulmasta.”
Dosi et. al. (2017 ja 2018) tutkivat Dosin
luoman ”Keynes ja Schumpeter tapaavat” (K+S) -mallin avulla, millaiset vaikutukset työmarkkinoiden rakenteiden
muutoksilla on työttömyyteen, talouskasvuun, tuottavuuteen ja tuloeroihin.
Lähtökohtana on ”fordistinen malli”
- järjestelmä, jossa työsuhdeturva on
erittäin hyvä ja palkat on sidottu sekä
yrityskohtaisen tuottavuuden että koko
talouden tuottavuuden kehitykseen vähän samalla tavalla kuin perinteisessä
”pohjoismaisessa mallissa”. Tuottavuus
riippuu yritysten panostuksesta tutkimukseen ja kehitystyöhön. Tätä verrataan järjestelmään, jossa työsuhdeturvaa on heikennetty ja työmarkkinat ovat
avoimet ja kilpailulliset.
Tuloksista tämänhetkisen talouspoliittisen keskustelun näkökulmasta ehkä
tärkeimpiä ovat seuraavat: Siirtyminen
pois fordistisesta mallista heikentää tuottavuutta ( ja siten talouskasvua), lisää
tuloeroja, alentaa palkkoja ja kasvattaa
työttömyyttä. Siirtymän jälkeen palkat
ja sitä kautta kokonaiskysyntä laskevat.
Siksi yritysten T&K-toimintaa ja tuottavuuden nousu hidastuvat, mikä taas näkyy palkoissa ja yritysten konkursseissa.
Samaan aikaan harvat yritykset ja niiden
omistajat menestyvät ja funktionaalinen
12 T&Y
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tulonjako (työn ja pääoman välillä) tulee
epätasa-arvoisemmaksi.
Työmarkkinoiden muutoksia tulee siis
analysoida tarkasti ja kokonaistalouden
näkökulmasta. Tulokset riippuvat tietysti verrattavista vaihtoehdoista ja mallin
spesifioinnista.
ARVIOITA TYÖMARKKINAJOUSTOJEN
VAIKUTUKSISTA

Väitteet, että palkkajoustoja tulisi kasvattaa, ovat siis huonosti perusteltuja, tai
ainakin niitä tulisi perustella paremmin.
Edellisessä jaksossa esitetyn perusteella
säätelyn purku ei välttämättä täytä niitä
toiveita, joita niille on asetettu. Tämä on
havaittu myös esimerkiksi IMF:n (2016)
World Economic Outlook 2016 -julkaisussa. Siinä kyllä ohjeistetaan hyödyke- ja työmarkkinoiden uudistuksiin.
Samalla kuitenkin todetaan (s. 121), että
rakenteelliset uudistukset voivat kasvattaa pitkän ajan kokonaistuloa, mutta
kasvua vain väliaikaisesti. Työmarkkinauudistuksista sanotaan, että niiden
vaikutuksia tulee tukea muulla talouspolitiikalla ja erityisesti finanssipoliittisella elvytyksellä. Uudistusten vaikutus
talouden elpymiseen on kuitenkin vain
väliaikainen.
Samalla tavalla uudistuksia käsitellään
OECD:n (2016) Employment Outlookjulkaisussa. Siinä korostetaan myös sitä,
että uudistukset voivat lisätä lyhytaikaista työttömyyttä. Vaikutus on niin iso, että
on tarvetta lisätä tukia niille, joiden asema heikkenee.
IMF:n ja OECD:n tutkimukset nostavat
kysymyksen, mitä tutkimukset laajemmalti sanovat työmarkkinauudistusten
vaikutuksista, erityisesti työllisyyteen
ja työttömyyteen. Vastauksia löytyy
Brancaccion et al. (2020) ja Heimbergerin (2020) tutkimusten metaanalyyseistä.
Keskustelu työmarkkinoiden rakenneuudistuksista osoittaa, että näke-

mykset niiden vaikutuksista eroavat
toisistaan. Sama pätee tutkimuksiin,
sillä osa tutkimusta löytää säätelyn
purun lisäävän työllisyyttä, osa vähentävän työllisyyttä, ja osa ei löydä mitään
vaikutusta. Meta-analyysi on yksi tapa
saada selville, millaisen kokonaiskuvan
tutkimukset antavat.
Br ancaccio et al. (2020) olivat
erityisen kiinnostuneita työelämän
säätelyn kokonaistaloudellisista vaikutuksista, etenkin vaikutuksista työllisyyteen ja työttömyyteen. He rajoittivat kiinnostuksensa tutkimuksiin, joissa
työelämän säätelyn mittariksi oli valittu
OECD:n ”E(mployment)P(rotection)
L(egislation)-indeksi” ja erityisesti
EPL:n yleisversio, sekä ILO:n ja CBRLRI:n7 työelämän säätelyn mittarit.

Tutkimukset, joiden mukaan
työmarkkinoiden joustojen
lisäämisellä on kielteisiä
vaikutuksia, ovat lisääntyneet
koko ajan.
Keskeinen tulos oli, että tutkimuksia, joiden mukaan työelämän joustoja lisänneet
reformit lisäsivät työllisyyttä/vähensivät
työttömyyttä, oli 28 prosenttia tutkimukseen valikoituneista artikkeleista. Loput
artikkeleista joko päätyivät siihen, että
vaikutus oli päinvastainen (51 prosenttia) tai tulos oli epäselvä (21 prosenttia).
Yksi mielenkiintoisimmista tuloksista
oli, että niiden tutkimusten määrä, joiden mukaan työmarkkinoiden joustoja
lisäävien uudistusten vaikutukset ovat
negatiivisia, on kasvanut koko ajan.
Vastikään on ilmestynyt toinenkin
meta-analyysi EPL:n vaikutuksista työttömyyteen. Heimbergerin (2020) tulos
EPL:n vaikutuksista on lähellä Brancaccion et al. (2020) päätuloksia, kun
työsuhdeturvaa mitataan OECD:n EPL:n

avulla: EPL ei vaikuta työttömyyteen. Tilanne muuttuu, jos mittarina käytetään
survey-dataan pohjautuvia EPL-mittoja:
työllisyysturva kasvattaa työttömyyttä,
paitsi ei naisten työttömyyttä.
Heimberger ei pohdi sitä, miksi tulokset riippuvat työsuhdeturvan mittaamistavasta. Survey-data, jossa haastatellaan
yritysten päättäjiä ja käytetään asiantuntijapaneeleita, voi olla harhaista, jos
vastaajat ajattelevat, että tuloksia käytetään perustelemaan politiikkapäätöksiä.
On kuitenkin vaikeaa uskoa tätä isoksi
ongelmaksi. Valitettavasti Brancaccio
et al. (2020) eivät käyttäneet surveydataan pohjautuvia tutkimuksia, eikä
Heimberger ILO:n ja CBR-LRI:n dataan
perustuvia.
Edellä esittelin sitä, mitä erilaiset mallit
kertovat palkkajäykkyyksien työttömyysvaikutuksista. Yksi tärkeä tulos oli, että
rahapolitiikalla – voimakkuudella, jolla

rahapolitiikka vastaa inflaation muutoksiin - on merkitystä EPL:n kokonaistaloudelliselle vaikutukselle. Tämä tarkoittaa
myös sitä, että maan valuuttakurssijärjestelmällä on vaikutusta. Siis sillä, onko maa
rahaliiton jäsen tai onko sillä oma valuutta, jonka kurssi vaihtelee markkinoilla, on
merkitystä EPL:n vaikutuksille. En ole
huomannut tutkimusta, jossa tämänkaltaiset makrotekijät olisi otettu huomioon
EPL:n vaikutuksia arvioitaessa. •

tuntijoista professori Evi Pappa korosti Suomen
kotitalouksien velan olevan Suomen taloudelle
suurempi uhka kuin valtion velkaantuminen. Tätä
kommenttia ei esitelty yhdessäkään keskeisistä
suomalaisista tiedotusvälineistä.
4 ABM = Agent-Based Modelling in Economics ja
ACE = Agent Based Computational Economics.
5 Heterogeenisuus on endogeenista: työntekijöiden palkkavaatimukset määräytyvät heidän
työllisyystilanteensa ja sen historian mukaan.
Yritykset ovat myös heterogeenisia, esimerkiksi
siksi, että niiden T&K-investointien tuottoisuuteen liittyy epävarmuutta. Myös eri toimialoilla
olevat yritykset ovat myös erilaisia. Yritykset

Viitteet

voivat myös mennä vararikkoon.
6 Viime vuosina myös valtavirtataloustieteessä,

1 Seuraan tässä kappaleessa artikkelia Deaton

kuten uuskeynesiläisissä malleissa, on alettu luo-

(2020).

pua yhden edustavan kuluttajan oletuksesta.

2 Tobinin artikkeli ei ole tekninen ja on erittäin

7 Cambridgen-yliopiston Center for Business

nautittavasti kirjoitettu.
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3 Talouspolitiikan arviointineuvoston 2020-ra-

män säätelystä, ks. https://ideas.repec.org/p/cbr/

portin julkaisutilaisuudessa ulkomaisista asian-

cbrwps/wp489.html .
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Teknologinen kehitys ajaa ikääntyneitä
varhaiseläkkeelle
Tässä artikkelissa tarkastelemme teknologisen muutoksen ja varhaiseläkereittien vaikutuksia ikääntyneiden työllisyyteen. Aiempi
tutkimus on osoittanut, että anteliailla varhaiseläkereiteillä, kuten eläkepäivillä ja työkyvyttömyysetuuksilla, voi olla merkittävä
työuria lyhentävä vaikutus. Teknologinen kehitys saattaa voimistaa näiden institutionaalisten tekijöiden työllisyysvaikutuksia.
Eläkeputki lisää etenkin teknologian muutokselle alttiissa ammateissa työskentelevien ikääntyneiden ennenaikaista poistumista
työelämästä. Sen sijaan eläkeputken merkitys on huomattavasti pienempi ammattiryhmissä, joiden työtehtäviä on vaikeampi
korvata roboteilla tai tietokoneilla.

T

ietokoneiden ja robottien
on pelätty syrjäyttävän
rutiininomaisissa tehtävissä työskenteleviä ja
aiheuttavan työttömyyttä.
Erityisesti ikääntyneet työntekijät saattavat olla alttiita menettämään työnsä teknologian kehittyessä (esim. Autor 2015).
Heidän osaamisensa voi olla jo osittain
vanhentunutta, eikä heillä välttämättä
ole intoa ja kannustimia hankkia uusia
taitoja, jotka mahdollistaisivat siirtymisen uusiin tehtäviin ja ammatteihin.
Jäljellä olevan työuran lyhyys heikentää sekä ikääntyneiden työntekijöiden
että heidän työnantajiensa kannustimia
investoida uudelleenkouluttautumiseen.
Teknologisen murroksen onkin arveltu
lisäävän ikääntyneiden työntekijöiden
ennenaikaista siirtymistä pois työelämästä (Ahituv ja Zeira 2011, Hægeland
et al. 2007).
Useissa maissa on myös institutionaalisia järjestelyjä, jotka mahdollistavat
työelämästä poistumisen ennen vanhuuseläkeikää. Näitä ovat esimerkiksi
14 T&Y
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ikääntyneisiin työntekijöihin sovellettavat löyhemmät kriteerit työttömyysja työkyvyttömyysetuuksille. Tällaiset
varhaiseläkereitit osaltaan heikentävät
kannustimia sopeutua työelämän muutoksiin. Nopealla teknologisella kehityksellä ja erilaisilla varhaiseläkereiteillä
voikin olla toisiaan voimistava, työllisyyttä heikentävä vaikutus: ikääntyneet työntekijät, joiden osaamisen kysyntä laskee
teknologisen kehityksen myötä, saattavat
hakeutua pois työelämästä erityisen herkästi silloin kun heillä on mahdollisuus
päästä varhaiseläkejärjestelyiden piiriin.

Teknologinen kehitys heikentää
ikääntyneiden työntekijöiden
osaamisen kysyntää, jolloin
he saattavat hakeutua
varhaiseläkkeelle.
Suomi tarjoaa kiinnostavan kohteen tutkia tätä ilmiötä, koska se on ollut edelläkävijä uusien teknologioiden käyt-

töönotossa samalla kun ikääntyneiden
työllisyysaste on ollut verrattain matala.
Kun Suomessa 55–64-vuotiaiden työllisyysaste on 67 prosenttia, muissa Pohjoismaissa vastaavat työllisyysasteet ovat
71 ja 78 prosentin välillä (OECD 2020, Eurostat).
Suomen ja muiden Pohjoismaiden
välisten työllisyyserojen on katsottu
ainakin osaksi selittyvän erilaisilla eläke- ja työttömyysturvajärjestelmillä.
Esimerkiksi Suomen työttömyysturvan
lisäpäiviä vastaavat järjestelmät on jo aiemmin poistettu muissa Pohjoismaissa.
Viime vuosina ikääntyneiden työllisyys
on Suomessa kohentunut merkittävästi,
mikä osittain selittyy varhaiseläkereittien kiristyksillä.
Teknologisen kehityksen ja institutionaalisten tekijöiden yhteisvaikutuksesta
on olemassa vain vähän tutkimustietoa.
Tässä artikkelissa pyrimme arvioimaan
erityisesti eläkeputken ja teknologiamuutoksen vaikutuksia työstä poistumiseen. Artikkeli perustuu tuoreeseen tutkimukseemme Yashiro et al. (2020),

Kuva
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mukaan ammatin korkea automaatioriski nostaa
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"TYÖNANTAJAT IRTISANOVAT HERKEMMIN TYÖNTEKIJÖITÄ,
JOTKA PÄÄSEVÄT ELÄKEPUTKEEN."

jossa teknologisen kehityksen vaikutusta
ammattiryhmiin kuvattiin kolmella vaihtoehtoisella mittarilla: ammatin automaatioriskillä, rutiinimaisten työtehtävien intensiteetillä ja ICT-intensiteetillä.

Tutkimustulokset ovat samankaltaisia
kaikilla mittareilla, joten tässä artikkelissa keskitymme pelkästään automaatio
riskiin.
TEKNOLOGINEN MUUTOS ON HAASTEELLISTA ETENKIN IKÄÄNTYNEILLE

korkeimpia lukuja (Musset 2015). Lisäksi 25–34-vuotiaiden ja 55–64-vuotiaiden
väliset erot ongelmanratkaisutaidoissa sekä luku- ja numerotaidoissa ovat
poikkeuksellisen suuria (kuvio 1). Siksi
teknologinen kehitys voi uhata erityisesti
ikääntyneiden työpaikkoja Suomessa.

TYÖNTEKIJÖILLE

TOMI
KYYRÄ
Tutkimusprofessori Tomi Kyyrä toimii
tutkimusohjaajana Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa, jossa hän
on työskennellyt jo pari vuosikymmentä. Kyyrä on väitellyt valtiotieteiden tohtoriksi kansantaloustieteestä
Helsingin yliopistosta vuonna 2007.
Hän on myös Helsingin yliopiston
dosentti ja kansainvälisen työn taloustieteen tutkijaverkoston IZA:n
Research Fellow. Kyyrä on tutkimuksissaan perehtynyt sosiaaliturvaan ja
työmarkkinoihin. Hänen meneillään
olevat tutkimushankkeensa käsittelevät työttömyysturvan ja varhaiseläkereittien työllisyysvaikutuksia.

JUHA
TUOMALA
Valtiotieteiden lisensiaatti (HY kansantaloustiede) Juha Tuomala toimii
erikoistutkijana Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa. Hänellä on
pitkä ja monipuolinen kokemus työmarkkinatutkimuksesta sekä erityisesti aktiivisten työvoimapoliittisten
toimenpiteiden vaikutusten jälkikäteisarvioinnista. Viime aikoina hänen
tutkimuksensa ovat käsitelleet myös
lastenhoidon tukia ja työkyvyttömyyseläkkeitä.
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Suomen yrityssektorilla on viime vuosikymmenen aikana käytetty keskimäärin
yli kaksi prosenttia bruttokansantuotteesta tutkimus- ja kehitystoimintaan,
mikä on selvästi enemmän kuin OECDmaissa keskimäärin. Suomi on myös
Euroopan kärkimaita digitalisaatiossa
(European Commission 2019). Kehitys on johtanut voimakkaaseen kysyntään
ICT-taidoille. Lähes 70 prosenttia suomalaisista yrityksistä raportoi vaikeuksista täyttää avoimia työpaikkoja, joissa
tarvitaan ICT-osaamista.
Samaan aikaan matalammin koulutetun työvoiman kysyntä on vähentynyt.
Vähemmän koulutetut työskentelevät
usein ammateissa, joissa on paljon rutiiniluonteisia työtehtäviä ja joissa riski jäädä työttömäksi teknologisen kehityksen
vuoksi on suuri. Toisaalta korkean automaatioriskin työpaikkojen osuus kaikista
työpaikoista on Suomessa suhteellisen
pieni verrattuna moniin muihin OECDmaihin (Pajarinen ja Rouvinen 2014).

”Suomessa ikääntyneiden
valmiudet uuden teknologian
hyödyntämiseen ovat
merkittävästi heikommat kuin
nuorempien ikäluokkien.”
Suomessa ikääntyneiden valmiudet uuden teknologian hyödyntämiseen ovat
merkittävästi heikommat kuin nuorempien ikäluokkien (OECD 2020). Suomalaisista, joilla on heikko luku-, kirjoitustai laskutaito, lähes 40 prosenttia on
55–64-vuotiaita, mikä on OECD-maiden

VARHAISELÄKEREITIT HEIKENTÄVÄT
IKÄÄNTYNEIDEN TYÖLLISYYTTÄ

Suomessa vanhimmat työntekijät ovat
oikeutettuja tavallista pidempään ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan.
58-vuotiaiden ja vanhempien ansiosidonnainen etuuskausi on 500 päivää,
kun se nuoremmilla on 400 tai 300 päivää. Lisäksi ikääntynyt työtön voi olla
oikeutettu työttömyysturvan lisäpäiviin
normaalin etuuskauden jälkeen, jos hän
ylittää tietyn ikärajan ennen normaalin
etuuskauden päättymistä. Lisäpäivien
turvin ansiosidonnaista päivärahaa on
mahdollista saada aina vanhuuseläkeikään asti. Normaalin etuuskauden ja
lisäpäivien yhdistelmää kutsutaan eläkeputkeksi (tai työttömyysputkeksi).
Eläkeputken ehtoja on kiristetty useaan otteeseen. 1990-luvulla työttömyysturvan lisäpäivien alaikäraja oli 55 eli eläkeputkeen pääsi jo 53-vuotiaana. Vuoteen
2017 mennessä lisäpäivien alaikäraja oli
noussut jo 61:een. Vuoden 2020 alussa alaikärajaa nostettiin vielä vuodella
62:een vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneille. Saman vuoden lopulla pääministeri Marinin hallitus linjasi, että lisäpäivistä luovutaan asteittain kokonaan
siten, että vuonna 1965 ja myöhemmin
syntyneet eivät enää pääse työttömyysturvan lisäpäiville.
Eläkeputki nostaa ikääntyvien työntekijöiden todennäköisyyttä jäädä työttömäksi, sillä työnantajat irtisanovat
herkemmin työntekijöitä, jotka pääsevät eläkeputkeen (Hakola ja Uusitalo 2005, Kyyrä ja Wilke 2007). Tätä
on havainnollistettu kuviossa 2, jossa on
työttömyysriski iän mukaan kolmena eri

TYÖKYVYTTÖMYYSETUUKSILLE HAKEUDUTAAN MYÖS AMMATILLISISTA
SYISTÄ, JOS LÄÄKETIETEELLISET KRITEERIT ANTAVAT MYÖTEN.

ajanjaksojana, jotka poikkeavat toisistaan
eläkeputken alaikärajan suhteen. Kuviosta nähdään, että työttömyysriski nousee
jyrkästi eläkeputken alaikärajalla ja että
riskin nousu on siirtynyt myöhemmäksi,
kun alaikäraja on noussut.
Tutkimusten mukaan eläkeputken kiristykset ovat parantaneet ikääntyneiden
työllisyyttä merkittävästi. Esimerkiksi
Kyyrä ja Pesola (2020) arvioivat, että
eläkeputken alaikärajan nostaminen kahdella vuodella vuonna 2005 pidensi työuria yksityisellä sektorilla keskimäärin
seitsemällä kuukaudella.
Työttömyyden lisäksi moni varttunut
työntekijä päätyy työkyvyttömyyseläkkeelle ennen vanhuuseläkeikää. Työkyvyttömyyseläkkeen saaminen edellyttää
lääketieteellisesti todettua pitkäaikaista
sairautta tai vammaa, mutta 60 vuotta

täyttäneisiin pitkän työuran tehneisiin sovelletaan lievempiä terveydellisiä kriteereitä ja painotetaan enemmän työkyvyttömyyden ammatillista luonnetta. Nämä
lievemmät kriteerit 60 vuotta täyttäneille
sisällytettiin työkyvyttömyyseläkesäännöksiin vuoden 2005 eläkeuudistuksen
yhteydessä kompensoimaan yksilöllisen
varhaiseläkkeen lakkauttamista.
Yksilöllisen varhaiseläkkeen edellytyksenä oli alentunut työkyky, mutta sen
myöntämisessä painotettiin ammatillisia
tekijöitä. Kyyrä (2015) arvioi, että yksilöllisen varhaiseläkkeen lakkauttaminen
pidensi työuria keskimäärin yli kolmella
kuukaudella. Tulos viittaa siihen, että työkyvyttömyysetuuksille ei hakeuduta pelkästään terveydellisten syiden vaan myös
ammatillisten tekijöiden vuoksi silloin
kun lääketieteelliset kriteerit ovat löysät.

Käytännössä erilaiset varhaisen eläköitymisen reitit voivat vääristää sekä
työvoiman tarjontaa että kysyntää, mikäli
etuudet ovat erityisen anteliaita ja niiden
piiriin pääsy on helppoa.
TUTKIMUSAINEISTO

Teknologisen muutoksen vaikutuksia kuvataan automaatioriskillä, joka mittaa sitä,
kuinka helposti ammatille ominaisia työtehtäviä voitaisiin korvata automatisoinnin avulla. Automatisointia vaikeuttavia
tekijöitä ovat esimerkiksi työssä esiintyvät
monimutkaiset sosiaaliset neuvottelu- ja
vuorovaikutustilanteet. Myös luovuutta ja
monimutkaista kognitiivista päättelyä vaativia työtehtäviä on vaikea automatisoida.
Automaatioriskin arviointi pohjautuu
OECD:n aikuisten taitoja mittaavaan PIAAC-tutkimukseen. PIAAC testaa aikuis-

Kuvio 1. Erot 25–34-vuotiaiden ja 55–65-vuotiaiden välillä tiedon käsittelyn ja hallinnan perustaidoissa OECD-maissa.
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ten kognitiivisia taitoja kolmella alueella:
lukutaidossa, numerotaidossa ja ongelmanratkaisussa. Lisäksi PIACC:ssa kerätään tietoa siitä, kuinka usein erityyppiset tehtävät toistuvat henkilön työssä.
Automaatioriskin arviointimenetelmä on
kuvattu Nedelkoskan ja Quintinin
(2018) tutkimuksessa.

Ammattitasolle aggregoitu automaatioriski yhdistettiin Tilastokeskuksen
laajaan työntekijä-työnantaja-aineistoon
kaksinumerotason ammattikoodin avulla.
Tarkasteluissa keskitymme 50–64-vuotiaisiin, jotka työskentelivät yksityisellä
sektorilla vuosien 2007 ja 2017 välisenä
aikana.

Kuvio 2. Työttömyysriski iän ja aikaperiodin mukaan
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VARHAISELÄKEREITIT VAHVISTAVAT
AUTOMAATIORISKIN VAIKUTUSTA

Kuviosta 3 nähdään, että keskimääräistä korkeamman automaatioriskin
ammateissa työskentelevien poistuma
työllisyydestä etenkin työttömyyteen
ja työkyvyttömyyseläkkeelle on selvästi
suurempaa kuin keskimääräistä matalamman automaatioriskin ammateissa.
Ero siirtymissä työkyvyttömyyseläkkeelle korostuu 59 ikävuoden jälkeen, jolloin
eläkkeen myöntöpäätöksissä huomioidaan laajemmin ammatillisia tekijöitä.
Siirtyminen työttömyyteen yleistyy molemmissa ryhmissä 57 ikävuoden jälkeen,
jolloin ensimmäiset työntekijät tulevat
eläkeputken piiriin. 1 Ryhmien välinen
absoluuttinen ero työttömyysriskissä on
suurimmillaan 58–60-vuotialla.

Tutkimus kohdistui
50–64-vuotiaisiin
työntekijöihin yksityisellä
sektorilla vuosina 2007-2017.

2015–2017 (ELÄKEPUTKI 59-VUOTIAANA)

Kuvio 3. Poistumat työstä automaatioriskin mukaan vuosina 2007-2017
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Olemme myös mallintaneet siirtymien
todennäköisyyksiä tilastollisten mallien
avulla, jolloin voimme vakioida erot taustaominaisuuksissa (esim. sukupuoli, koulutus ja asuinalue). Erityisen kiinnostuksen kohteena ovat eläkeputkioikeuden ja
automaatioriskin suorat vaikutukset sekä
niiden yhteisvaikutus. Eläkeputken vaikutus voidaan erottaa iän vaikutuksesta,
koska putken alaikäraja vaihtelee tarkasteluvuosien välillä.
Tulosten perusteella ammatin korkea
automaatioriski nostaa työstä poistumisen todennäköisyyttä ja oikeus eläkeputkeen vahvistaa tätä vaikutusta merkittävästi. 2 Työntekijöillä, jotka eivät
ole oikeutettuja eläkeputkeen, korkea
automaatioriski lisää vuosittaista työstä
poistumisen todennäköisyyttä yhdellä
prosenttiyksiköllä. Eläkeputkeen oikeutetuilla työntekijöillä todennäköisyyden
kasvu on kaksinkertainen, 2–2,5 prosenttiyksikköä. Ilman teknologista muutostakin, eli keskimääräisen automaatioriskin
ammateissa, työstä poistumisen todennäköisyys kasvaa eläkeputken saavuttamisen myötä lähes kaksi prosenttiyksikköä.
Yhdessä eläkeputkeen pääsy ja korkea

ELÄKEPUTKEN KIRISTÄMINEN LISÄÄ SELVÄSTI KORKEAMMAN
AUTOMAATIORISKIN AMMATEISSA TOIMIVIEN TYÖLLISYYTTÄ.

Keskimääräistä korkeamman
automaatioriskin ammateista
poistutaan työttömyyteen ja
työkyvyttömyyseläkkeelle
selvästi enemmän kuin muista
ammateista.
Eläkeputki lisää työstä poistumista lähinnä kasvattamalla työttömyysriskiä.
Automaatioriski puolestaan kasvattaa
työttömyysriskin ohella merkittävästi
myös muita siirtymiä, kuten työkyvyttömyyseläkkeelle jäämistä. Huomattavaa
on, että pääsy eläkeputkeen vahvistaa
erityisesti automaatioriskin työttömyyttä lisäävää vaikutusta. Automaatioriskin
työttömyyttä kasvattava vaikutus on noin
kolminkertainen eläkeputkeen oikeutetuille työntekijöille.
Tilastollisen mallin tuloksia voidaan
havainnollistaa simuloimalla työurien
odotettuja pituuksia, kun eläkeputken
ehtoja vaihdellaan. Tarkastelimme kolmea erilaista skenaariota:
1. eläkeputken alaikäraja on 57, kuten
se oli vuosina 2012–2014,
2. eläkeputken alaikäraja on 59, kuten
se oli vuosina 2015–2017, ja
3. eläkeputki on poistettu kokonaan.
Jaoimme aineiston keskimääräisen automaatioriskin perusteella matalan ja korkean automaatioriskin ryhmiin. Näille
ryhmille laskimme keskimääräisen kumulatiivisen todennäköisyyden jatkaa
työssä 50 vuoden iästä 65-vuotiaaksi asti
kussakin skenaarioissa. Nämä simuloidut
todennäköisyydet on esitetty kuviossa 4.
Kuviosta nähdään, että eläkeputki
heikentää työllisyyttä molemmissa ryhmissä. Eläkeputken työuria lyhentävä

vaikutus ei sinänsä ole uusi tulos. Kuvio
kuitenkin havainnollistaa, kuinka eläkeputki pienentää erityisesti korkean automaatioriskin ammateissa työskentelevien
työllisyyttä. Siksi eläkeputken kiristykset
lisäävät selvästi tämän ryhmän työssä
jatkamisen todennäköisyyttä. Sen sijaan
matalamman automaatioriskin ammateissa eläkeputken ikärajan nostojen
vaikutukset työllisyyteen jäävät pienemmiksi, vaikkakin edelleen positiivisiksi.
Kun eläkeputkeen pääsee 57-vuotiaana,
simuloitu todennäköisyys jatkaa työssä
63-vuotiaaksi asti on 16 prosenttiyksikköä alhaisempi korkean automaatioriskin ammateissa työskenteleville kuin
matalan automaatioriskin ammateissa
työskenteleville. Eläkeputken alaikärajan nostaminen kahdella vuodella 59:ään
kaventaa ryhmien välisen työllisyyseron
15 prosenttiyksikköön, ja eläkeputken
poistaminen kokonaan supistaa eron 10
prosenttiyksikköön.

tettävissämme oli Helsinki GSE:n Tilannehuoneen 3 keräämiä tilastotietoja
työttömyysjaksojen ja lomautusten alkavuudesta vuosilta 2019 ja 2020, tarkastelimme lyhyesti myös sitä, miten pandemian vaikutukset ovat kohdistuneet
ikääntyneisiin työntekijöihin korkean
ja matalan automaatioriskin ammateissa.
Näiden laskelmien mukaan työpaikan
menetyksen todennäköisyys lisääntyi koronakriisin myötä eniten teknologiamuutoksille alttiimmissa ammattiryhmissä. Onkin
luontevaa ajatella, että korkean osaamisen
ammateissa, joissa hyödynnetään paljon
tietotekniikkaa, mahdollisuudet etätyön
tekemiseen ovat tavallista paremmat ja
siten koronakriisin vaikutukset vähäiset.

Koronakriisin aikana
teknologiamuutoksille
alttiimmissa ammattiryhmissä
työpaikan menetyksen
todennäköisyys on lisääntynyt
eniten.

KORONAVIRUKSEN AIHEUTTAMA TALOUSKRIISI

Koronaviruspandemian merkitystä
on vaikea sivuuttaa tämänkään tutkimushankkeen kohdalla. Koska käy-

Toistaiseksi koronakriisi on kohdistunut varsin tasaisesti eri ikäryhmiin, eikä

Kuvio 4. Kumulatiivinen työssä jatkamisen todennäköisyys automaatioriskin ja eläkeputken
alaikärajan mukaan
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VARHAISELÄKEREITTIEN POISTAMINEN LISÄÄ TARVETTA PANOSTAA
IKÄÄNTYVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN OSAAMISEEN, JOHON OLISI TARJOTTAVA
TYÖVOIMA- JA KOULUTUSPALVELUJA.

ikääntyneiden irtisanominen ole ainakaan vielä merkittävästi lisääntynyt. Toisaalta on muistettava, että aiemmissa talouskriiseissä työvoimaansa sopeuttaneet
yritykset ovat kohdistaneet irtisanomiset
etenkin eläkeputkeen pääseviin työntekijöihin. Jos nykyinen kriisi syystä tai
toisesta pitkittyy ja lomautukset alkavat
muuttua irtisanomisiksi, on hyvin mahdollista, että irtisanomiset painottuvat
putki-ikäisiin.
LOPUKSI

Tulosten mukaan työttömyysturvan lisäpäivät ja työkyvyttömyysetuudet kasvattavat etenkin teknologiamuutoksille
alttiissa ammateissa työskentelevien
ikääntyneiden työntekijöiden poistumaa
työmarkkinoilta. Sen sijaan varhaiseläkereittien merkitys on vähäisempi ammateissa, joissa teknologisen kehityksen
muodostama uhka on pienempi.
Tulos viittaa siihen, että varhaiseläkereitit luultavasti vähentävät sopeutumista teknologiseen muutokseen työpaikoilla. Varhaiseläkereitit vähentävät
työnantajien tarvetta investoida ikääntyvien työntekijöiden osaamiseen ja
heikentävät vanhempien työntekijöiden
kannustimia kouluttautua. Siksi työttömyysturvan ei tule olla liian antelias,
eikä työkyvyttömyysetuuksien myöntämisessä tule antaa kovin suurta painoa
ammatillisille tekijöille.
Eläkeputken kiristysten on jo aiemmissa tutkimuksissa havaittu pienentävän ikääntyneiden työntekijöiden työttömyysriskiä sekä lisäävän vanhempien
työttömien kannustimia työnhakuun.
Hallituksen tuoretta päätöstä poistaa
asteittain koko eläkeputki voidaan siten
pitää perusteltuna, sillä julkisen talouden kestävyyden varmistaminen pitkällä
aikavälillä edellyttää ikääntyneiden työllisyysasteen nostamista.
Eläkeputken poisto tuo työpaikoille sopeutumispaineita erityisesti vanhemmissa ryhmissä, joiden osaamisen
20 T&Y talous ja yhteiskunta
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kysyntä hiipuu teknologian kehittyessä.
Siksi toimille, joilla edistetään työssäoppimista ja uudelleenkouluttautumista, on
entistä enemmän tilausta. Vaikka entistä
useammat varttuneet työntekijät pystyvät jatkamaan entistä pidempään samassa työpaikassa, on työttömäksi jäävien taloudellinen tilanne entistä hankalampi
lisäpäivien poistuttua. Koska ikääntyneiden työttömien mahdollisuudet työllistyä on nuoria heikommat, edellyttää tämän ryhmän työllistyminen tehokkaita
työvoimapalveluja ja hyvin räätälöityjä
koulutusohjelmia. •

Viitteet

1 Kuviossa on siirtymät vuosina 2007–2017,
jolloin eläkeputken alaikäraja vaihteli 57:n ja 59:n
välillä.
2 Automaatioriskiä mitattiin jatkuvan muuttujan
avulla. Korkealla automaatioriskillä viitataan
ammatteihin, joissa automaatioriski on yhden
keskihajonnan keskimääräistä riskiä suurempi.
3 Ks. https://www.helsinkigse.fi/covid19-dataen/situation-room-report-8-10-2020-latestdevelopments-in-the-labor-market-householdsand-firms/ .
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lukuvihje

DEMOGRAFINEN KÄÄNNE MUUTTAA
TALOUDEN SUUNNAN

Demografia on vaikuttanut merkittävästi
viime vuosikymmenten talouskehitykseen, mutta jatkossa kaikki tulee muuttumaan: matalan inflaation ja alhaisten
korkojen aikakausi päättyy, palkansaajien
neuvotteluvoima kasvaa ja talouskasvu
hidastuu entisestään.
Tämä on tiivistettynä tämän, vuoden
2020 loppupuolella julkaistun teoksen
pääteesi. Siinä käydään läpi erityisesti
vuosien 1990–2020 taloudellisia trendejä
ja luodaan katsaus tulevaisuuteen demografisten ennusteiden valossa. Kirjoittajat ovat pitkän linjan talousosaajia. Charles Goodhart on Englannin keskuspankin
rahapoliittisen komitean entinen jäsen ja
London School of Economicsin emeritusprofessori ja Manoj Pradhan ”Talking
Heads Macro”-tutkimuslaitoksen perustaja ja pääekonomisti.
Erityisesti arvio inflaation paluusta ja
korkotason noususta ei istu valtavirran
ajatteluun, ja siihen pohjautuu kirjan
Suomessakin saama laaja huomio.
Kirjan alussa kuvataan lähihistorian
demografisen kehityksen sekä Kiinan
ja Itä-Euroopan integroitumisen vaikutuksia globaaliin työn tarjontaan ja
talouteen. Seuraavaksi luodaan katsaus

Charles goodhart & manoj pradhan:
The Great Demographic Reversal:
Ageing Societies, Waning Inequality, and
an Inflation Revival,
Palgrave Macmillan, 2020. 282 s.

demografisiin ennusteisiin ja arvioidaan
ikääntymisen ja työikäisen väestön vähenemisen suoria taloudellisia vaikutuksia.
Yksi kokonainen luku tarkastelee muistisairauksien merkitystä ikääntyvissä
yhteiskunnissa.
Kirjan keskivaiheilla päästään sen kiistanalaisimpaan sanomaan, inflaation ja
reaalikorkojen ennustettuun nousuun.
Päätelmä inflaation kiihtymisestä perustuu ensinnäkin työikäisen väestön osuuden ennustettuun pienenemiseen, mikä
nostaa työntekijöiden neuvotteluvoimaa
ja luo palkkoihin ja hintoihin nousupaineita. Toisekseen säästämisen ennustetaan olevan investointeja vähäisempää
kaikilla talouden sektoreilla, mikä myös
pitää inflaatiopaineet koholla. Pitkälti samoista syistä kuin inflaation odotetaan
kiihtyvän pitkien reaalikorkojen povataan nousevan (lähi)tulevaisuudessa.

Palkansaajien neuvotteluvoima
kasvaa hiipuvan talouskasvun
keskellä.
Kirjan jälkipuoliskolla palataan demografian vaikutuksiin palkansaajien näkökulmasta. Työn tarjonnan globaalin kasvun vuoksi
matalapalkkaiset teollisuustyöpaikat siirtyivät kehittyviin talouksiin, mikä heikensi
työntekijöiden neuvotteluvoimaa, hidasti
palkkakehitystä ja kasvatti tuloeroja teollisuusmaissa ja johti populismin nousuun
Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Kehitys on
kuitenkin nyt tulossa tiensä päähän.
Viimeiset luvut käsittelevät inflaation
kiihtymisen ja reaalikorkojen nousun
potentiaalisia vaikutuksia. Laajamittainen velkaantuminen lähes kaikissa
kehittyneissä ja nousevissa talouksissa
tulisi tekemään tilanteen vaikeaksi velallisille. Raha- ja finanssipoliittisten
päättäjien väliset ristiriidat lisääntyisivät. Kirjoittajat esittävät myös ratkaisuja,
joilla velkaantumisen ongelmia voitaisiin

Julia Niemeläinen
Vanhempi tutkija
Palkansaajien tutkimuslaitos
julia.niemelainen@labour.fi

lievittää ja paineita lisävelkaantumiseen
estää esimerkiksi verotusta uudistamalla.
Kirja nostaa kattavasti esiin ikääntymisen taloudellisia seurauksia, mikä on ehkä
tylsänä pidetty mutta tärkeä aihe. Kirjoittajien mukaan kotitaloudet kärsivät ”likinäköisyydestä ja mielikuvituksen puutteesta”
ikääntymisen suhteen, ja todennäköisesti
sama haluttomuus katsoa kauas tulevaisuuteen vaivaa myös meitä suomalaisia.
Koska erityisesti inflaatio- ja korkokehitystä koskevien arvioiden taustaoletukset puretaan auki tarkastellen
säästämistä ja investointeja sektoreittain,
päätelmät ovat alttiita kritiikille, johon
kirjassa jo osittain vastataankin. Teos on
keskusteleva ja myös inhimillinen, erityisesti puhuessaan muistisairaiden hyvän
hoidon merkityksestä.
Aihe ansaitsisi lisähuomiota, mutta
se ei kuitenkaan ole aivan niin uusi kuin
millainen käsitys teosta lukiessa muodostuu. Esimerkiksi ikääntymisen vaikutuksia Suomen talouteen on jo tutkittu vastaavalla mallilla (Kilponen et al. 2006)
kuin uudempi tutkimus (Aksoy et al.
2015), johon kirjoittajat viittaavat ikääntymisen makrovaikutuksista puhuessaan.
Joka tapauksessa kirja on tärkeä ajatusten herättäjä, jossa pohditaan, mitä kaikkea
väestön ikääntyminen merkitsee globaalin
talouden näkökulmasta, ja mitä tapahtuu,
jos matalien korkojen ja inflaation kausi
päättyy. Vaikka ikääntyminen tuo eteen
monia haasteita, voi sillä olla palkansaajan
näkökulmasta positiivisiakin seurauksia.
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(2015). Demographic Structure and Macroeconomic Trends, Banco de Espana, Documentos de
Trabajo No. 1528.
Kilponen, J. & Kinnunen, H. &Ripatti, A. (2006).
Population Ageing in a Small Open Economy Some Policy Experiments with a Tractable General
Equilibrium Model, Bank of Finland Research
Discussion Paper 28/2006.
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Voisiko se alkaa kasilla?

M

itä pitäisi tapahtua tai laittaa
tapahtumaan, jotta Suomen
työllisyysaste nousisi yli 80 prosenttiin? Ensinnäkin runsaat
kahdeksan prosenttiyksikköä
nykyistä korkeampi työllisyyden taso vaatisi talouteen nousu- tai korkeasuhdannetta. Taloushistoriamme valossa tämä tarkoittaa sitä, että vienti lähtee
vetämään. Se edellyttää, että myös vientimaillamme
menisi taloudessa lujaa, ja että vientihyödykkeemme ovat kilpailukykyisiä laadulla ja hinnalla mitattuna sekä sitä, että vientituotteidemme kirjo laajenisi, eritoten korkeamman jalostusarvon tuotteisiin.
Toiseksi kasilla alkava työllisyysaste vaatisi avoimien työpaikkojen ja työttömien työnhakijoiden
täsmällistä kohtaantoa, mikä tarkoittaa niin koulutusjärjestelmän kykyä ennakoida elinkeinorakenteen muutosta kuin myös sitä, että työvoiman
maantieteellinen saavutettavuus paranisi tai että
etäisyyksillä ei enää olisi väliä työnteon kannalta.
Kolmanneksi yli 80 prosentin työllisyysaste edellyttää joustavuutta työmarkkinoilla. Tällä tarkoitan sitä,
että yhtäältä työntekijöillä olisi halu ja heidän olisi
turvallista vaihtaa työpaikkaa useammin ja toisaalta
työnantajien olisi mahdollista työllistää ilman suuria
riskejä virherekrytoinneista (nk. Tanskan malli).
Jos tämä kolmen kohdan lista näyttää helpolta,
tai jos se on ainakin työllisyyspolitiikan mahdollisuuksien rajoissa, hankalammaksi tilanteen vetää
suomalaisten työkunto ja -terveys. Paitsi että vanhuuseläkkeelle siirrytään keskimäärin liian varhain
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(osin ikäsyrjinnän takia), myös työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyy parhaassa työiässä olevaa inhimillistä
pääomaa ja osaamista luvattoman paljon.
Vuonna 2019 vanhuuseläkkeelle jäi 45 000 henkilöä, joiden keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä
oli 60 vuotta. Työkyvyttömyyseläkkeelle puolestaan
siirtyi 23 000 henkilöä, joiden keski-ikä oli 52 vuotta.
Yleisin syy työkyvyttömyyteen on mielenterveyden
häiriöt. Erityisesti nuorten ja lähellä eläkeikää olevien naisten masennusdiagnoosit ovat yleistyneet.
Olemme erittäin suurten haasteiden edessä
koronavuoden jälkeen, koska näyttää siltä, että kokoontumisrajoitusten ja etätyöskentelyn vuoksi
terveysongelmat ja erityisesti mielenterveyden ongelmat ovat lisääntyneet merkittävästi. Kaikkein surullisinta on se, että näistä ongelmista kärsivät myös
opiskelijat eri asteilla ja aloilla – siis jo ennen kuin
ovat edes ehtineet tulla työmarkkinoille. Jopa 10 000
opiskelijaa hakeutui viime vuonna hoitoon psyykkisten ongelmien vuoksi, kun vuotta aiemmin määrä
oli 20 prosenttia pienempi. Motivaatiota opiskelulta
syö lähiopetuksen ja muun vuorovaikutuksen puute
sekä täysin pysähdyksissä oleva käytännön työelämäharjoittelu.
Jotta 80 prosenttiin päästään, työllisyyttä on edistettävä joka suunnasta. Se ei vielä riitä, että työn tekeminen ja työllistäminen ovat taloudellisesti kannattavaa, vaan myös työkyvyn ja olosuhteiden on
oltava kunnossa. Siksi työllisyyden edistäminen on
joka ikisen ministeriön ja hallinnonalan asia. Ja sitä
paitsi vastuu kuuluu mitä suuremmassa määrin myös

kunnille ja perustettaville sote-hyvinvointialueille. Työllisyyden edistäminen ei ole
yksinomaan valtakunnan politiikan murheena.

”Jotta 80 prosenttiin päästään,
työllisyyttä on edistettävä joka
suunnasta.”
Voi tietenkin olla, että pelkän numeromitan tavoittelu on järjetöntä. Työllisyysasteen vakiintuneen määritelmän

mukaan koko väestön työllisyysaste
lasketaan 15–64-vuotiaiden työllisten
prosenttiosuutena samanikäisestä väestöstä. Työlliseksi tilastoissa lasketaan
henkilö, joka tekee vähintään tunnin
verran ansiotyötä viikoittain rahapalkkaa tai luontoisetua vastaan.
Jo nämä määritelmät paljastavat, että
liika kaavamaisuus työllisyysasteen väkinäisessä tavoittelussa ei ole järkevää.
Työllisyysaste mitä todennäköisimmin
alenee, kun oppivelvollisuusikää pidennetään 18 ikävuoteen. Mutta on kuitenkin todella tärkeää työllisyyden kannalta

pidemmällä aikavälillä, että kaikilla on
koulutus ja mahdollisuus vastikkeelliseen ansiotyöhön. Paljonko vähemmän
meillä olisi syrjäytyneitä, jos oppivelvollisuusikä olisi peruskoulun perustamisesta lähtien ollut 18?
Tilastoihin tuijottamisessa on omituista sekin, että vaikka yli 64-vuotiaiden työllisyyttä onnistuttaisiin
kohentamaan merkittävästi, nämä työurapidennykset eivät näy laisinkaan
työllisyysasteen kasvuna, koska ikähaarukan ylittäviä ei laskettaisi.
Toisaalta vaikka tyydyttäisiinkin
kaavamaiseen työllisyysasteen määritelmään, on kunnianhimoisten lukemien saavuttaminen mahdollista tätä nykyä
entistä helpompaa, sillä digitalisaatio
mahdollistaa esimerkiksi osatyökykyisten ja työpaikan fyysisestä sijainnista
riippumattoman työssäkäynnin. Lisäksi
uudet digitaaliset alustat pystyvät välittämään lennosta ilman minkäänlaista
byrokratiaa tarjolla olevan keikkatyöläisen nopeaan työntekijätarpeeseen, koska tuntikin viikossa riittää, että luetaan
tilastoissa työlliseksi.
Julkisen talouden kannalta korkealla
työllisyysasteella ei kuitenkaan ole itseisarvoa sinänsä, vaan sillä on ainoastaan
välinearvoa pystyäksemme säilyttämään
pohjoismaisen hyvinvointivaltiostandardin. Siihen tarvitaan tuloja, mutta myös
se riittää, että menoja olisi vähemmän.
Yksilön kannalta sen sijaan työllä on
tärkeä arvo. Merkityksellinen työtehtävä tai toiminta on ihmisen hyvinvoinnin
keskeinen osatekijä, vaikka siitä saatava
korvaus olisi pienikin. Vaatimus siitä,
että jokaisen työllisen tulisi kartuttaa
julkisen talouden kirstua tuloverojen
muodossa, on turhaa, sillä mielekäs työ
lisää hyvinvointia ja pienentää menotaakkaa keventämällä yhteiskunnan hoiva- ja hoitotaakkaa sekä vähentämällä
toimettomuudesta aiheutuvaa turhautuneisuutta, joka pahimmillaan purkautuu
häiriökäytökseksi ja vandalismiksi. •
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Palkkatukien vaikutukset
yrityksiin määrittävät niiden
työllisyysvaikutukset
Palkkatukia käytetään yhtenä keinona työllisyyden parantamiseksi. Vaikka niillä tavoitellaan henkilöiden työllistymistä, vaikutukset
työllisyyteen syntyvät yritysten kautta. Yritysten reagoiminen palkkatukeen työntekijämäärää nostamalla on välttämätön ehto
palkkatukien vaikutukselle työllisyystasoon. Tutkimuksessani havaitsin selitykseksi ensimmäisen työntekijän palkkaustuen
olemattomille työllisyysvaikutuksille sen, että tukea käytettiin yrityksissä vähän, mikä voi johtua tuen toteutuksesta. Palkkatuen
käytön haluttavuus yrityksen näkökulmasta voi siis olla merkittävä tekijä sen vaikuttavuudessa.

S

uomessa pyritään kiivaasti
keksimään politiikkakeinoja
työllisyyden parantamiseksi.
Yksi keino valikoimassa on
palkkatuet tai -kannustimet,
joiden tarkoitus on kannustaa yrityksiä
luomaan työpaikkoja. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa linjataan
nykyisen työttömille työnhakijoille suunnatun palkkatuen lisäämisestä ja pk-yrityksille suunnatusta tukikokeilusta rekrytointiin ja työnantajaksi ryhtymiseen.
Lisäksi koronakriisistä elpymiseksi on
käytetty palkkakannustinta; ravintolaalalle on tarjottu uudelleentyöllistämistukea, jonka tarkoitus on helpottaa
työntekijöiden uudelleenpalkkaamista
alan yrityksiin.
Usein palkkatuen vaikutuksia ajatellaan tuella työllistyvän työntekijän näkökulmasta. Palkkatuettu työ voikin usein
toimia työnhakijalle väylänä työllisyyteen,
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ja sillä on todettu olevan positiivisia, joskin usein kohtalaisen pieniä, vaikutuksia
näiden henkilöiden työllisyyteen (Card
et al. 2018, Asplund ym. 2018).

Palkkatuki ei luo uusia
työpaikkoja, jos yritykset
eivät sillä palkkaa enemmän
työntekijöitä kuin ilman
palkkatukea.
Työpaikkojen syntymisen kannalta on
kuitenkin olennaista ymmärtää, miten yritykset reagoivat palkkatukiin ja
-kannustimiin, koska vaikutus kokonaistyöllisyyteen tulee työpaikkojen
määrän kautta. Esimerkiksi työttömälle työnhakijalle myönnetty palkkatuki
voi alentaa palkkakuluja ja saada yrityksen palkkaamaan työnhakijan – mutta

mahdollisesti jonkin toisen työnhakijan
kustannuksella. Tällöin työpaikkoja ei
välttämättä synny lisää, vaan työntekijä
on eri kuin olisi ollut ilman tukea. Tämäkin voi nostaa kokonaistyöllisyyttä,
mikäli työnhakija ilman palkkatukea saa
helpommin töitä jostain muualta, mutta silloin vaikutus riippuu myös muista
yrityksistä ja työnhakijoista.
AIEMPIA TUTKIMUKSIA PALKKATUKIEN
VAIKUTUKSISTA

Viittaan palkkatuilla kaikkiin yrityksen
palkkakustannuksiin kohdistuviin tukiin sekä veronalennuksiin: työttömille
työnhakijoille suunnatun palkkatuen lisäksi niihin kuuluvat siis muut yritysten
palkkakuluja alentavat tuet, kuten hallitusohjelmassa kaavailtu rekrytointituki,
uudelleentyöllistämistuki tai jopa ajoittain käytetyt työnantajan sosiaaliturvamaksujen alentamiset.

ANNIKA NIVALAN mukaan suunnitteilla oleva
satunnaistettu yksinyrittäjien rekrytointitukikokeilu
voi tuottaa uutta, luotettavaa tietoa palkkatukien
vaikutuksista yrityksiin.
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PALKKATUKI LASKEE YRITYSTEN PALKKAKUSTANNUKSIA JA LISÄÄ TYÖN
KYSYNTÄÄ, JOKA VOI VAIKUTTAA TYÖLLISYYTEEN JA/TAI PALKKATASOON.

Sosiaaliturvamaksujen alentaminen voidaan lukea palkkatueksi, koska se on tosiasiallisesti verotuki, joka laskee yrityksen
palkkakuluja. Siksi sen vaikutukset ovat
teoriassa samat kuin palkkatuella.
Palkkatuki nostaa työn kysyntää eli
yrityksen palkkaamaa työpanosta kullakin palkkatasolla. Alempi palkkataso saa
aikaan työllisyyden nousun yrityksissä.
Vaikutuksen kokoon vaikuttaa palkkatuen määrä ja se, kuinka herkästi yritykset
reagoivat palkkatason muutoksiin. Tämän takia palkkatukien vaikutus onkin
empiirinen kysymys, eli siihen voi vastata
vain havainnoimalla yritysten reaktioita
palkkatukiin.
Yleensä palkkatuet eivät koske kaikkia
palkkakustannuksia vaan ovat hyvin rajattuja, jolloin niiden vaikutukset määrittyvät käytännössä yritysten työn kysynnän
perusteella. Ne voivat esimerkiksi koskea
vain osaa työntekijöistä (esimerkiksi työttömät työnhakijat), vain osaa yrityksistä
(esimerkiksi ravintola-alan yritykset), tai
yrityksen palkkatuella on jokin katto.
Esimerkiksi tutkimuksissa työttömille
työnhakijoille suunnatuista palkkatuis-

ANNIKA
NIVALA
VTM Annika Nivalan taloustieteellinen väitöskirjansa on esitarkastuksessa Turun yliopistossa, jossa hän
työskenteli tohtorikoulutettavana
ennen siirtymistään PT:en. Väitöskirjatutkimuksensa aikana hänellä
on ollut työjaksoja ja työhuone myös
VATTissa. Hänen tutkimusaiheitaan
ovat ensimmäisen työntekijän palkkaustuen vaikutukset ja verotarkastusten vaikutukset yrityksiin.
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ta Ruotsissa (Lombardi et al. 2018) ja
Suomessa (Kangasharju 2007) havaittiin, että yritysten työntekijämäärä kasvoi
suhteessa samankaltaisiin yrityksiin, jotka eivät käyttäneet tukea. Toisin sanoen
palkkatuella työllistäminen ei näyttänyt
syrjäyttävän muita työntekijöitä yrityksen sisällä.
Yleisemmät palkkatuet nostavat kuitenkin myös palkkatasoa työmarkkinoiden tasapainon kautta. Tämä johtuu siitä,
että tasapaino määrittyy työn kysynnän
lisäksi työn tarjonnan mukaan. Työn tarjontaa määrittää se, kuinka paljon ihmiset ovat valmiita tekemään töitä kullakin
palkkatasolla. Mitä herkemmin ihmiset
reagoivat palkkatasoon, sitä pienempi on
palkkojen nousu.
Tasapainon kautta vaikutus palkkatasoon tulee siksi, että yrityksille on
saatavilla rajallinen määrä työntekijöitä
tietyllä palkkatasolla. Kun tämä raja tulee vastaan, on yrityksen tarjottava korkeampaa palkkaa saadakseen lisätyöntekijän. Siksi tätä vaikutusta ei teorian
mukaan juuri tapahdu, kun palkkatuki
koskee yksittäisiä työpaikkoja. Painetta
palkkatason nousuun kuitenkin on, jos
palkkatuki koskettaa suurempaa osuutta
palkkakuluista.
Esimerkiksi Suomessa ja Ruotsissa
käytössä olleiden alueellisten sosiaaliturvamaksujen alentamisella on havaittu yritysten työllisyyteen vain pieniä
vaikutuksia, jotka eivät ole tilastollisesti
merkitseviä (Korkeamäki ja Uusitalo
2009, Bennmarker et al. 2009). Molemmissa tutkimuksissa havaittiin myös,
että osa palkkakustannusten laskusta ilmenee palkkatason nousuna.
Jos palkkatuki on suunnattu jollekin
työntekijäryhmälle, se laskee yhden
työntekijäryhmän palkkakustannuksia
suhteessa toiseen. Esimerkiksi nuorille suunnattu palkkatuki laskee nuorten
työntekijöiden palkkakustannuksia suhteessa vanhempiin työntekijöihin. Tämä

voi lisätä nuorten työllisyyttä vanhempien kustannuksella, mikäli työntekijäryhmät ovat yrityksen näkökulmasta
riittävän samankaltaisia. Tämä laskee
vaikutusta kokonaistyöllisyyteen.
Esimerkiksi Saez et al. (2019) on
tutkinut Ruotsissa vuosina 2007–2015
toteutetun alle 25-vuotiaiden työnantajamaksujen leikkauksen vaikutuksia.
Tämä nostikin merkittävästi nuorten
työllisyystasoa ja työtuloja. Vastaavasti
hieman yli 25-vuotiaiden työllisyystaso
saattoi hieman laskea, mutta kokonaisvaikutus työllisyyteen oli kuitenkin positiivinen. Toisaalta Suomessa voimassa
olleen vanhemmille matalapalkkaisille
työntekijöille suunnatulla palkkatuella oli vain pieni vaikutus kohderyhmän
työllisyyteen, sekin jo yrityksessä olevien työntekijöiden työajan lisääntymisen
kautta (Huttunen et al. 2013).

Palkkatuki ei välttämättä
vaikuta yrityksen liiketoiminnan
laajuuteen.
Palkkatukien ajatellaan monesti myös
tukevan yritystoimintaa, mutta vaikutukset yrityksen liiketoiminnan laajuuteen eivät ole selkeitä teorian perusteella. Vaikutukset riippuvat esimerkiksi
siitä, onko yrityksen lisätuotannolle kysyntää ja toisaalta yrityksen kyvystä tehdä investointeja kasvuun.
Palkkatuki voi esimerkiksi mahdollistaa liiketoiminnan kasvattamisen pienelle yritykselle, jonka on vaikea saada
lainaa yrityksen kasvun ensiaskeliin. Toisaalta vakiintunut yritys voi esimerkiksi
korvata ostetun palvelun omalla työntekijällä, jos se palkkatuen avulla on halvempaa. Tällöin palkkatuki ei välttämättä
vaikuta merkittävästi liiketoimintaan.
Tutkimuksessaan Saez et al. (2019)
havaitsivat, että suuremman palkkatuen

"ENSIMMÄISEN TYÖNTEKIJÄN PALKKAUSTUKI LOI KANNUSTIMEN
RYHTYÄ TYÖNANTAJAKSI ALENTAMALLA ENSIMMÄISEN TYÖNTEKIJÄN
PALKKAKUSTANNUKSIA."

saaneet yritykset kasvoivat enemmän
työllisyydellä, liikevaihdolla, voitoilla ja
varallisuudella mitattuna. Nämä enemmän kasvaneet yritykset myös maksoivat
korkeampia palkkoja työntekijöille –
myös niille, joihin palkkatuki ei kohdistunut. Toisaalta palkkatuki ei kuitenkaan
nostanut palkkoja markkinatasolla. Myös
Lombardin et al. (2019) tutkimuksen
mukaan palkkatukea saaneet yritykset
kasvoivat enemmän kuin samankaltaiset
yritykset, jotka eivät käyttäneet tukea.
ENSIMMÄISEN TYÖNTEKIJÄN PALKKAUSTUKI

Tutkimuksessani (Nivala 2019) ensimmäisen työntekijän palkkaustuesta
tarkastelin palkkatuen vaikutusta yksinyrittäjien työnantajaksi ryhtymisen
todennäköisyyteen ja liiketoimintaan.

Kuvio 1. Kartta tutkimuksessa käytetystä
tukialueesta.

Tutkin Suomessa vuosina 2007–2011
voimassa olleen alueellisen tuen vaikutuksia. Tukiohjelman mukaan yritys
voi saada tukea ensimmäisen työntekijän palkkakustannuksiin 30 prosenttia
ensimmäiseltä ja 15 prosenttia toiselta
vuodelta, mikäli yritys palkkasi työntekijän vähintään 25 viikkotyötunnin ajaksi
toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen eikä sillä ollut edellisen 12 kuukauden aikana palkattua henkilöstöä. Tuki
haettiin ELY-keskuksesta.
Ensimmäisen työntekijän palkkaustuki loi kannustimen ryhtyä työnantajaksi
alentamalla ensimmäisen työntekijän
palkkakustannuksia. Tuen alueellisen
toteutuksen takia pystyin tutkimaan tämän tuen vaikutuksia olemassa oleviin
yksinyrittäjiin vertaamalla todennäköisyyttä ryhtyä työnantajaksi tukialueella
ja sen ulkopuolella ennen ja jälkeen tuen
käyttöönoton. Tätä tutkimusmenetelmää
kutsutaan erotusten erotukseksi (difference-in-differences) ja sillä päästään
käsiksi tuen syy ja seuraus- eli kausaalivaikutukseen.

”Ensimmäisen työntekijän
palkkaustuella ei ollut
vaikutusta yksinyrittäjien
työnantajaksi ryhtymisen
todennäköisyyteen.”

KONTROLLI-ALUE
KOE-ALUE

Tukialueen ja ulkopuolisen alueen vertailukelpoisuuden varmistamiseksi rajasin tutkimusalueen vain tukialueen
rajakuntiin: Siten vertailussa on mukana
kunnat tukialueen rajan molemmin puolin. Kuviossa 1 Kontrolli-alue on tukialueen ulkopuoliset ja Koe-alue tukialueen
rajakunnat. Tutkimuksessa käytän verottajan aineistoa kaikista Suomen yrityksistä sekä Työ- ja elinkeinoministeriön
aineistoa ensimmäisen työntekijän palkkaustuen käytöstä yrityksissä.

Tutkimukseni mukaan tämä ensimmäisen työntekijän palkkaustuki ei
vaikuttanut yksinyrittäjien työnantajaksi ryhtymisen todennäköisyyteen
tai muihin yritystulemiin keskimäärin. Tämä herättää kysymyksen, miksi
tuki ei ollut vaikuttava. Palkkaustuki
oli nimittäin suuri verrattuna moniin
tutkimuksissa tarkasteltuihin vaikuttaviinkin tukiin (esim. Ruotsin nuorten
työntekijöiden tuki) ja sekä toteutukseltaan että hallinnollisesti yksinkertainen
suhteessa moniin palkka- ja yritystukiin.
Yksinkertaistetun teorian valossa tuen
olemattomat vaikutukset tarkoittavat,
että yksinyrittäjät reagoivat hyvin vähän
palkkakuluihin päättäessään työnantajaksi ryhtymisestä.
TUEN KÄYTTÖASTE OLI HYVIN PIENI

Tutkimuksessani kuitenkin havaitsin,
että ensimmäisen työntekijän palkkaustuen käyttöaste oli hyvin pieni: Aineistossa vain 2 prosenttia ensimmäisen työntekijän palkanneista yrityksistä
käytti tukea.1 Alhainen käyttöaste työntekijän palkanneiden yksinyrittäjien
joukossa näyttäisikin selittävän tuen
vaikuttamattomuutta.
Miksi käyttöaste on alhainen? Kyseessä ei ole käyttöasteen alhaisuus vähäisen
palkkaamisen takia, koska tarkastelin
käyttöastetta nimenomaan työntekijän
palkanneiden yritysten joukossa. Mahdolliset selitykset liittyvät tuen suunnitteluun ja toteutukseen. Ensinnäkin
yritysten tietoisuus tuesta on ilmeinen
käyttöasteeseen ja vaikuttavuuteen vaikuttava seikka: Vain tuesta tietoiset yritykset voivat reagoida siihen.
Toiseksi käytön vähäisyyttä voi selittää
tukibyrokratia ja tuen hakemisen vaivalloisuus, jotka aiheuttavat kustannuksia
yksinyrittäjille lisätyön muodossa. Tällaiset kustannukset voivat olla erityisen
tärkeitä yksinyrittäjille, jotka luovat yrityksen tulot vain omalla työllään.
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TIETÄMÄTTÖMYYS PALKKAUSTUESTA, BYROKRATIA JA RAJOITUS
KOKOAIKAISIIN TYÖSUHTEISIIN ALENSIVAT SEN KÄYTTÖASTETTA.

Lisäksi tuen käytön haluttavuutta
vähentää rajoitus kokoaikaisiin työsuhteisiin: vain väliaikaiseen tai tuntimäärältään pienempään työsuhteeseen
palkkaava yritys joutuisi kasvattamaan
työsuhdetta käyttääkseen tukea, mikä
lisää kustannuksia.
Näitä kysymyksiä on vaikea tutkia luotettavasti, koska palkkaustuki oli kaikille
tukialueen yrityksille samanlainen eikä
tietoa yrityskohtaisesta tietoisuudesta
tuesta, tuen hakemisen kustannuksista
tai halutun työsuhteen laajuudesta ole.
Havainnot kuitenkin näyttäisivät tukevan
sitä, että tietoisuus ja työsuhteen rajoittaminen alensivat tuen käyttöä merkittävästi, joskaan tuen hakemiseen liittyviä
kustannuksia ei voida sulkea pois.
Esimerkiksi tuen käyttöaste oli korkeampi, mutta silti vain 6–12 prosenttia, yritysten joukossa, joilla oli suuremmat palkkakustannukset työnantajaksi ryhtymisen
jälkeen. Tämä voi heijastella työsuhteen
rajoittamisen aiheuttamaa tuen käytön
haluttomuutta yrityksissä, mutta toisaalta
näiden yritysten tuen määräkin eli rahallinen hyöty tuen käytöstä oli suurempi.
Toisaalta tuen hakemisen kustannukset sinänsä tuskin selittävät käyttöasteen
alhaisuutta: Käyttöaste oli korkeimmillaan 12 prosenttia yrityksillä, joiden
arvioitu tuki toteutuneiden palkkakustannuksen perusteella oli 6 000–14 000
euroa. Enemmistö työnantajaksi ryhtyneistä tukialueen yrityksistä siis menetti
tuhansia euroja, kun ne eivät käyttäneet
tukea – nämä ovat merkittäviä kustannuksia pienille yrityksille.
Toiseksi yritykset maakunnissa, joissa
suurempi osa kunnista kuului tukialueelle, käyttivät tukea todennäköisemmin.
Tämä voi johtua siitä, että ELY-keskukset, joiden alueella oli suurempi osuus
tukikuntia, levittivät tietoa ensimmäisen
työntekijän palkkaustuesta yksinyrittäjille
enemmän ja siten tietoisuus tuesta olisi
korkeampi alueen yritysten keskuudessa.
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TUKIBYROKRATIA VÄHENTÄÄ TYÖLLISYYSVAIKUTUKSIA

Tutkimukseni perusteella tukijärjestelmän yksityiskohdilla voi olla suuri merkitys työllisyysvaikutuksille. Oletetaan,
että käyttöaste kertoo sen, kuinka suuri
osuus yrityksistä huomioi palkkaustuen
päätöksessä työnantajaksi ryhtymisestä.
Vähimmillään tämä on siis 2 prosenttia
(kaikkien työnantajaksi ryhtyneiden
joukossa) ja enimmillään 12 prosenttia
(niiden joukossa, joille tuen käyttö oli
kannattavaa). Tällöin 6 prosentin keskimääräinen vaikutus voi tarkoittaa jopa
54–320 prosentin vaikutusta työnantajaksi ryhtymisen todennäköisyyteen
niiden joukossa, jotka huomioivat palkkaustuen päätöksessään.

Työnantajaksi ryhtyneistä
yrityksistä ensimmäisen
työntekijän palkkaustukea
käyttäneet kasvoivat enemmän
kuin yritykset, jotka eivät
käyttäneet tukea.
Tämän vuoksi on mahdollista, että tuella
oli merkittävä vaikutus sitä käyttäviin tai
siitä tietoisiin yrityksiin samalla, kun sen
vaikutukset työpaikkojen kokonaismäärään olivat pienet. Vaikka tätä ei voida
tulosten perusteella suoraan todeta, havaitsin, että tukea käyttäneet yritykset
kasvoivat enemmän ja pysyivät pidempään työnantajina suhteessa samankaltaisiin yrityksiin, jotka eivät hakeneet
tukea. Siksi ei voida sulkea pois sitä, että
tuella olisi ollut vaikutusta yksittäisiin
yrityksiin – vaikka suuressa mittakaavassa vaikutuksia ei ollut.
Tukijärjestelmien erot ja käyttöaste
voivat myös selittää eri tutkimusten
tulosten eroja. Esimerkiksi Suomessa
pieniä työllisyysvaikutuksia havainneissa tutkimuksissa (Korkeamäki

ja Uusitalo 2009 ja Huttunen et
al. 2013) mainittiin myös tukien epätäydelliset käyttöasteet ja alhaisempi
käyttöaste pienissä yrityksissä. Täysin
päinvastaisesti Ruotsin nuorten sosiaaliturvamaksujen alennus oli integroitu
normaaliin sosiaaliturvamaksujen maksujärjestelmään, ja siten sen käyttöaste
oli käytännössä täydellinen. Tällä minimaalisen byrokratian tuella olikin merkittäviä työllisyysvaikutuksia.
Huomioitavaa on myös, että tietoisuus
tukijärjestelmästä vaikuttaa suoraan
käyttöasteeseen, jos tukea pitää erikseen
hakea. Ruotsin esimerkissä yritykset saivat sosiaaliturvamaksujen alennuksen
huolimatta siitä, tiesivätkö ne siitä ja
osasivatko ne hakea tukea.
On siis selvää, että tukijärjestelmän
byrokratia on merkittävää työllisyysvaikutusten kannalta, mutta tukijärjestelmien yksityiskohtien vaikutuksista on
vielä vähän tutkimusta. Ensimmäisen
työntekijän palkkaustuesta opitaan, että
pienikin byrokratia voi vaikuttaa merkittävästi käyttöasteeseen. Käytännössä
tukijärjestelmä vaati vain hakemuksen
yritykseltä ja rajoitti tukeen kelpaavaa
työsuhdetta.2 Vaikuttavuuden kannalta
palkkatuen pitäisikin olla mahdollisimman kevyt, jopa automaattisesti myönnettävä ja maksettava.

”Vaikuttavuuden kannalta
palkkatuen pitäisikin olla
mahdollisimman kevyt, jopa
automaattisesti myönnettävä ja
maksettava.”
Pienetkin seikat tukijärjestelmässä voivat laskea yritysten käyttöhalukkuutta
ja vaikuttavuutta. Esimerkiksi tuen hakemisen velvoittaminen etukäteen voi
vähentää käytön halukkuutta, jos yrityksellä olisi tarvetta työntekijälle heti.

Lisäksi harkinnanvaraisuus tuen myöntämisessä laskee yrityksen halukkuutta
tuen käyttöön: Hakemisesta aiheutuu
vaivaa varmasti, mutta tuen saamisesta
ei ole varmuutta.
LOPUKSI

Yritysten reaktiot määrittävät sen,
kuinka paljon palkkatuet ja -kannustimet vaikuttavat työllisyyteen. Työllisyys voi kasvaa vain, jos yritykset
luovat lisää työpaikkoja palkkatukien
avulla. Tutkimustulosten perusteella
vaikutukset yrityksiin eivät ole selviä:
osa tutkimuksista näyttää merkittävää
kasvua yrityksissä palkkatukien avulla,
mutta osassa tutkimuksia vaikutukset
ovat hyvin vähäisiä.
Oma tutkimukseni ensimmäisen
työntekijän palkkaustuen vaikutuksista
alleviivaa tuen käyttöasteen merkitystä
vaikuttavuuden kannalta. Tuen keskimääräinen vaikutus työllisyyteen voi jää-

dä pieneksi, jos yritykset eivät käytä tukea. Tukijärjestelmän yksinkertaisuus ja
muut yksityiskohdat voivat olla hyvinkin
merkitseviä käyttöasteen kannalta. Tässä valossa esimerkiksi hallitusohjelmassa
linjattu palkkatuen yksinkertaistaminen
voi olla askel oikeaan suuntaan.
Olin mukana tekemässä suunnitelmaa satunnaistetusta yksinyrittäjille
suunnatusta rekrytointitukikokeilusta
(Einiö ym. 2021). Se on hallitusohjelman mukainen kokeilu rekrytointituen
vaikutuksista yrityksiin. Mikäli kokeilu
toteutetaan, sen avulla saadaan luotettavaa tietoa rekrytointituen vaikutuksista
työnantajaksi ryhtymisen todennäköisyyteen. Taloustieteilijät ovatkin puhuneet paljon tällaisten satunnaistettujen
kokeilujen puolesta työllisyyspolitiikan
arvioinnissa (ks. Nieminen ym. 2020).
Suunnitellussa yksinyrittäjien rekrytointitukikokeilussa on yksinkertaistettu
tukijärjestelmää suhteessa aiempaan en-

simmäisen työntekijän palkkaustukeen.
Siksi kokeilusta saatava tieto yhdessä yllä
esitettyjen tutkimustulosten kanssa voisi
kertoa siitä, mikä vaikutus tukijärjestelmän suunnittelulla on tuen käyttöasteeseen ja vaikuttavuuteen. •

Viitteet
1 Aineistossa ei pystytä täsmällisesti
havaitsemaan tuen saamisen ehtojen
toteutumista, joten esitetyt käyttöasteet ovat
vain suuntaa antavia varsinaisesta todellisesta
käyttöasteesta.
2 Tuen alueellinen toteutus saattoi
toki aiheuttaa monimutkaisuutta tuen
järjestämisessä.
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Työvoimapula, työvoiman kohtaanto
ja avointen työpaikkojen laatu*
Työvoimapula nousee keskusteluun yleensä voimakkaimmin nousukausilla, kun työllisyyden kohentuessa
työvoiman saatavuuteen liittyvät ongelmat tulevat ajankohtaisiksi. Rekrytointiongelmat liittyvät usein pulaan
tietyn ammattiryhmän osaajista, ja kyse on harvemmin yleisestä työvoiman vähäisyydestä kysyntään nähden.
Työvoimapula ja rekrytointiongelmat liittyvät kiinteästi työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantoprosessiin,
jonka tehokkuuteen vaikuttavat monet eri tekijät kuten avoimien työpaikkojen ja työttömien ammatillinen
yhteensopivuus. Osaavan työvoiman puute ei kuitenkaan aina selitä sitä, miksi yrityksillä on vaikeuksia täyttää
avoinna olevia työpaikkoja. Taustalla olevat syyt voivat liittyä myös avoinna olevien työpaikkojen laatuun.

T

yövoimapula nousee keskusteluun yleensä voimakkaimmin nousukausilla, kun työllisyyden
kohentuessa työvoiman
saatavuuteen liittyvät ongelmat tulevat
ajankohtaisiksi (Kauhanen ym. 2018).
Kun työttömiä työnhakijoita on moninkertainen määrä suhteessa avoimiin
työpaikkoihin, ei voida puhua yleisestä
työvoiman vähäisyydestä kysyntään nähden. Yleisen työvoimapulan sijaan ongelmat työvoiman saatavuudessa koskevat
usein tiettyjä toimialoja, ammattiryhmiä
ja alueita, jolloin kyse on työvoimakapeikoista, joita ei välttämättä voida havainnoida aggregaattitason työvoimapulan
indikaattoreista.
Julkisessa keskustelussa työvoimapulasta puhutaan yleisesti rekrytointiongelmien yhteydessä (Ilmakunnas
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ym. 2013). On syytä ottaa huomioon,
että Suomen työhallinnossa on eroteltu
selvemmin työvoimapula ja rekrytointiongelmat (Räisänen ja Tuomaala
2001). Työvoimapulasta on kyse silloin,
kun sopivaa hakijaa ei löydy ja avoin työpaikka jää kokonaan täyttämättä. Rekrytointiongelmista on kyse, kun avoimen
työpaikan täyttämisessä kohdataan ongelmia ja työpaikan avoinna olon kesto
pitenee ja niiden varanto kasvaa, mutta
lopulta paikat saadaan täytettyä.
Avoimet työpaikat, joita ei pystytä täyttämään, ja samanaikaisesti esiintyvä korkea työttömyys yhdistetään usein kohtaanto-ongelmaan työvoiman kysynnän
ja tarjonnan välillä ja etenkin avointen
työpaikkojen ja tarjolla olevan osaamisen välillä. Työvoimapulaa käsittelevässä
kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa kohteena onkin varsin yleisesti työvoi-

mapulan asemasta osaavan työvoiman
pula (skilled labour shortage).

Täyttämättä jäävät avoimet
työpaikat ja samanaikainen
korkea työttömyys yhdistetään
usein kohtaanto-ongelmaan
työpaikkojen ja tarjolla olevan
osaamisen välillä.
Osaavan työvoiman puute ei kuitenkaan aina selitä sitä, miksi yrityksillä
on vaikeuksia täyttää avoinna olevia
työpaikkoja. Taustalla olevat syyt voivat
olla moninaisia. Ne voivat liittyä myös
avoinna olevien työpaikkojen laatuun
mm. palkkauksen ja työpaikan muiden
piirteiden suhteen. Kuitenkin avointen
työpaikkojen laatu tuntuu jääneen sel-

MERJA KAUHASEN mukaan tulisi kiinnittää
enemmän huomiota rekrytointiongelmien
yhteyksiin avointen työpaikkojen laatuun.
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TYÖVOIMAPULAA VOIDAAN ARVIOIDA TILASTOLLISTEN JA
LAADULLISTEN MITTAREIDEN PERUSTEELLA.

västi vähemmälle huomiolle aiheesta
käydyssä keskustelussa.
TYÖVOIMAPULAN MITTAAMINEN EI
OLE ONGELMATONTA

Työvoimapulassa on kyse moniulotteisesta ilmiöstä sen laajuuden, keston ja
vaikeusasteen suhteen, ja kokonaiskuvan muodostaminen ei ole aina aivan
ongelmatonta. Työvoimapulaa ja työvoimakapeikkoja on arvioitu kvantitatiivisesti useilla eri mittareilla. Osa näistä
työvoimapulan ja työvoimakapeikkojen
indikaattoreista perustuu tilastoihin ja
osa laadullisiin arvioihin.
Arvioinnissa keskeisessä roolissa ovat
olleet avoimiin työpaikkoihin liittyvät
tilastolliset mittarit kuten avointen
työpaikkojen määrä, avointen työpaikkojen avoinna olon kesto sekä avointen
työpaikkojen ja työttömyyden välistä
suhdetta kuvaavat indikaattorit. Työvoimapulasta kertovat myös työnantajilta suoraan kerätty kyselyaineisto
rekrytointiongelmien kokemisesta mm.

MERJA
KAUHANEN
Merja Kauhasella on kauppatieteen
tohtorin (KTT) tutkinto Jyväskylän
yliopistosta, ja hän on työskennellyt
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32 T&Y

talous ja yhteiskunta

1 | 2021

Tilastokeskuksen toimipaikkahaastatteluihin pohjautuvasta avoimet työpaikattilastosta.
Laadulliseen arvioon pohjautuu työja elinkeinoministeriön kahdesti vuodessa julkaisema ammattibarometri
noin 200 ammatin kysyntänäkymistä
ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainon kehityksestä tulevan kuuden
kuukauden aikana. Ammattibarometrin perusteella on luokiteltu ammatteja
työvoimapula-ammateiksi.
Toisaalta kysynnän ja tarjonnan epätasapainoa tulisi arvioida myös työn
hinnan muutosten eli palkkakehityksen
perusteella (Ilmakunnas ym. 2013).
Kun työvoimasta on pulaa, palkat alkavat nousta: jotta työnantaja saa osaajan
töihin yritykseensä, hänen täytyy maksaa
tälle korkeampaa palkkaa. Jos samalla
pitää maksaa korkeampaa palkkaa kaikille työssä oleville, kynnys palkata voi
muodostua liian kalliiksi. Palkkapaineen mittareiden käyttö työvoimapulan
kuvaajana on kuitenkin jäänyt vähemmälle huomiolle Suomessa. Esimerkiksi
Isossa-Britanniassa (osaavan työvoiman)
työvoimapulaa arvioidaan säännöllisesti
myös palkkapainetta kuvaavien tilastollisten indikaattoreiden avulla.

ja julkisen työnvälityksen avointen työpaikkojen summalla.
Beveridge-käyrällä kuvatun kohtaannon kehittymiseen vaikuttavat sekä
suhdanneluontoiset että rakenteelliset
tekijät, joiden erottaminen toisistaan ei
aina ole helppoa. Kun työttömyysaste
nousee ja avoimien työpaikkojen aste
laskee, liikkuu käyrä oikealle alaviistoon, jolloin kyse on kysyntälamasta.
Kun työttömyysaste laskee ja vakanssiaste samanaikaisesti nousee, liikkuu käyrä
vasemmalle yläviistoon, jolloin kyse on
työvoimapulasta (Kauhanen ym. 2018).
Käyrää pitkin liikkuminen on siis
tyypillisesti tulkittu kuvaavan suhdanneluontoista työmarkkinadynamiikkaa.
Sen sijaan Beveridge-käyrän siirtymisten on tulkittu heijastavan muutoksia
työmarkkinoiden kohtaannon tehokkuudessa tai rakenteellisia muutoksia
työttömyys-avoimet työpaikat-suhteessa
(Bonthuis et al. 2013).

TYÖVOIMAPULA KATKESI OSIN KO-

Kuviosta 1 käy ilmi, että Suomessa avointen työpaikkojen ja työttömyyden välinen
suhde näyttää noudattavan tyypillistä
vastapäivään kiertyvää silmukkaa, selkeimmin vuosina 2005–2012. Koronapandemian myötä työttömyysaste nousi
ja avointen työpaikkojen aste laski viime
vuonna ja UV-käyrällä liikuttiin oikealle
alaviistoon.
Voimakkaimmin tarkasteluajanjaksolla UV-käyrä siirtyi ulospäin 1990-luvun
alun syvän laman jälkeen, mikä kertoo
kohtaannon heikkenemisestä. Sen taustalla keskeisessä roolissa oli rakenteellinen muutos työvoiman kysynnän rakenteessa. Laman jälkeen syntyneet uudet

RONAPANDEMIAAN

Yksi keskeisimmistä aggregaattitason
työmarkkinoiden kohtaannon indikaattoreista on työttömien ja avoimien
työpaikkojen määrän välistä yhteyttä
kuvaava Beveridge-käyrä (Blanchard
ja Diamond 1989), jota kutsutaan myös
UV-käyräksi. 1 Kuviossa 1 on esitetty
Suomen Beveridge-käyrä ajanjaksolla
1989–2020. Sen vaaka-akselilla on työttömyysaste ja pystyakselilla avointen
työpaikkojen aste, joka on saatu jakamalla julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen työpaikkojen määrä Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen työllisten

UV- eli Beveridge-käyrän
siirtymä ulospäin kertoo
työmarkkinoiden kohtaannon
heikkenemisestä

AVOINTEN TYÖPAIKKOJEN JA TYÖTTÖMIEN VÄLINEN SUHDE OLI
KORKEIMMILLAAN VUODEN 2020 ALUSSA, MUTTA SILLOINKAAN
TYÖMARKKINAT EIVÄT OLLEET KOVIN KIREÄT.

paljon suhteessa avoimiin työpaikkoihin, kokonaistasolla työmarkkinat eivät
olleet kovin kireät. Talouskasvun hyytyminen ja työmarkkinatilanteen nopea
heikkeneminen viime vuonna näkyivät
V/U- suhdeluvun trendin kääntymisenä
voimakkaaseen laskuun.

V/U-suhdeluku kertoo työmarkkinoiden kireydestä, mutta sen avulla ei voida
kuitenkaan päätellä, heijastaako kireys
talouskasvua vaiko mikrotason/institutionaalista tehottomuutta työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannossa (Holt
et al. 2010).

Kuvio 1. Beveridge-käyrä Suomessa 1989–2020.
3,0
Avoimien työpaikkojen aste (%)

työpaikat ja työttömien osaaminen eivät
vastanneet toisiaan.
Toisaalta käyrän siirtymät voivat olla
myös väliaikaisia ja liittyä työttömyyden
suhteellisen hitaaseen sopeutumiseen
työvoiman kysynnässä tapahtuneisiin
muutoksiin (Arpaia ja Turrini 2014).
Siksi ne eivät välttämättä ole riittävä
osoitus työvoiman kohtaannon tehokkuuden pysyvästä heikkenemisestä.
Beveridge-käyrän ohella kohtaannon
tehokkuutta olisi hyvä tarkastella myös
muilla sitä mittaavilla indikaattoreilla ja
vertailla eri indikaattoreiden antamaa
kuvaa (ks. eri indekseistä esim. Canon
et al. 2013).
Työvoimapulaa on tyypillisesti havainnoitu aggregaattitasolla myös V/Usuhdeluvulla, ts. avointen työpaikkojen
lukumäärän (V) suhteella työttömiin
työnhakijoihin (U). V/U-suhdeluku
kertoo työmarkkinoiden kireydestä työvoiman saannissa. Mitä matalampi suhdeluku on, sitä helpompaa yrityksillä on
löytää työntekijöitä, sillä työnhakijoita
on runsaasti yhtä vakanssia kohti (Tukuseto 2017). Vastaavasti työttömien
työnhakijoiden työnsaantimahdollisuudet heikkenevät, kun avoimista paikoista
kilpailee suuri joukko työnhakijoita.
Kuvio 2 tarkastelee aggregaattitasolla V/U-suhteen kuukausittaista trendikehitystä vuodesta 2006 vuoden 2020
loppuun asti. Alimmillaan tarkasteluajanjaksolla avoimien työpaikkojen ja
työttömien suhde oli finanssikriisin
aikaan vuonna 2009, jolloin yhtä työtöntä työnhakijaa kohti oli 0,09 avointa
työpaikkaa. Talouskasvun vauhdittuessa
myös avointen työpaikkojen määrä kasvoi ja työttömien työnhakijoiden määrä
laski, jolloin V/U-suhdeluku kasvoi.
Tarkasteluajanjaksolla V/U-suhteen
trendiluku oli korkeimmillaan vuoden
2020 alussa, jolloin yhtä työtöntä kohti
oli noin 0,3 työpaikkaa. Kun työttömiä
työnhakijoita oli kuitenkin edelleen

2019

2,5

2018

2,0
1,5

2017
2007
2016
2012
2015
2008 2006
2014
2011 2013
2005
2009 2010
2004 2003
1998
2002
1997
2001
2000
1999
1991
1992

1989
1990

1,0
0,5
0,0

0

2

2020

4

6

8
1989–2005

10

12

2006–2020

1996

1995
1993

1994

14
16
18
Työttömyysaste (%)

Selite: Kuviossa on katkos vuoden 2006 kohdalla. Avoimien työpaikkojen aste = julkisen työnvälityksen avoimet työpaikat / (Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen työlliset + julkisen
työnvälityksen avoimet työpaikat).
Lähteet: Kiviholma ja Kauhanen (2020), Tilastokeskus ja TEMin työnvälitystilasto.

Kuvio 2. Avointen työpaikkojen suhde työttömiin työnhakijoihin 2006m1–
2020m12.
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TYÖPAIKKOJEN AVOINNA OLON KESTO ON PIDENTYNYT VIIME
VUOSINA, MUTTA SIIHEN VOI OLLA MUITAKIN SYITÄ KUIN TYÖVOIMAN
SAATAVUUSONGELMAT.

Julkisen työnvälityksen avoimien
työpaikkojen avoinna olon kestoa on
myös käytetty kuvaamaan rekrytointiongelmia. Avoinna olon keston pidentymisen on tulkittu kertovan työvoiman
saatavuusongelmien pahentumisesta.
Avoinna olon kestoissa onkin ollut viime vuosina selkeä nouseva trendi (Kiviholma ja Kauhanen 2020), joka jatkui
hieman yllättäen myös viime vuonna,
toisin kuin täyttyneiden työpaikkojen
keskimääräinen kesto, joka lyheni myös
viime vuonna.
R äisäsen ja Tuomaalan (2007)
mukaan avoinna olon kesto on selkeä
mittari, mutta se ei kuitenkaan suoraan
mittaa rekrytointiongelmia johtuen
muun muassa siitä, että rekrytointiajat
vaihtelevat tyypillisesti esimerkiksi tehtävien vaativuuden, työnantajasektorin
ja työnhakuun liittyvien hallinnollisten
käytäntöjen mukaan. Rekrytointiajan
pituuteen vaikuttavat siis myös muut
tekijät kuin työvoiman saatavuus.
Työvoimapulasta ja rekrytointiongelmista saadaan myös TE-toimistojen
virkailijoiden ja työnantajien subjektii-

visiin arvioihin perustuvaa tietoa, joita
julkaistaan työ- ja elinkeinoministeriön
ammattibarometrissa ja Tilastokeskuksen avoimet työpaikat- tilastossa.
Tilastokeskuksen avoimet työpaikat
-tilasto perustuu otospohjaiseen kyselytutkimukseen toimipaikoille avoimista työpaikoista Suomessa. Otoskoko on
neljännesvuositasolla 2 500 toimipaikkaa ja vuositasolla 10 000 toimipaikkaa,
ja mukana ovat kaikki avoimet työpaikat
hakukanavasta riippumatta. Kyselyssä
toimipaikoilta kysytään avoimien työpaikkojen määrää kokonaisuudessaan,
osa-aikaisten ja määräaikaisten avointen
työpaikkojen lukumäärää sekä vaikeasti
täytettävien avoimien työpaikkojen määrää. Ryhmät eivät ole toisiaan poissulkevia. Vaikeasti täytettävä työpaikka on työpaikka, jonka täyttämisessä työnantaja on
omasta mielestään kokenut vaikeuksia
aktiivisista yrityksistä huolimatta.
Kuviossa 3 on esitetty Tilastokeskuksen avoimet työpaikat- tilastoon
perustuva vaikeasti täytettävien työpaikkojen osuuden kehitys vuoden
2013 1. neljännekseltä aina vuoden

Kuvio 3. Vaikeasti täytettävien työpaikkojen osuus avoimista työpaikoista ja
niiden osuuden muutos edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä, %.
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2020 3. neljännekselle sekä vaikeasti
täytettävien työpaikkojen suhteellisen
osuuden muutos edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Kuvio osoittaa,
että 2010-luvun loppupuolella vaikeasti
täytettävien työpaikkojen määrä oli kasvamaan päin, mutta suhdannetilanteen
käänne vähensi myös vaikeasti täytettävien työpaikkojen osuutta avoimista
työpaikoista.
On hyvä muistaa, että nämä aggregaattitason indikaattorit eivät välttämättä
kerro ala- ja aluekohtaisen tilanteen
kehityksestä, vaan ne vaativat oman
tarkastelunsa.
KOHTAANNON TEHOKKUUDEN TAUSTALLA ON MONENLAISIA TEKIJÖITÄ

Työvoimapula ja rekrytointiongelmat
liittyvät kiinteästi kohtaantoprosessiin,
jossa työntekijät ja työnantajat hakevat
toisiaan työmarkkinoilla. Tämän prosessin tehokkuudesta riippuu esimerkiksi
se, kuinka nopeasti avoimet työpaikat
täyttyvät ja missä laajuudessa rekrytointiongelmia esiintyy kyseisillä työmarkkinoilla (Räisänen ja Tuomaala 2007).
Kohtaanto-ongelmien lievittämiseksi
olisi tärkeää ymmärtää niihin vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuskirjallisuudessa työvoiman kysynnän ja tarjonnan
kohtaannon tehokkuuden taustalla on
esitetty olevan hyvin monenlaisia tekijöitä, joita on myös luokiteltu eri tavoin.
Ilmakunnas ym. (2013) on listannut
seuraavasti joukon vakiintuneimpia
selitystekijöitä, joilla kohtaannon tehokkuutta on pyritty selittämään (ks.
esim. Holt et al. 2010, Petrongolo
ja Pissarides 2001):
I Työttömien ja avoimien työpaikkojen ammatillinen yhteensopivuus:
Esimerkiksi Suomen 1990-luvun laman
jälkeisessä tilanteessa avoimet työpaikat
(mm. uudet IT-alan työpaikat) poikkesivat hyvin paljon lamassa työttömäksi

KOHTAANTO-ONGELMIEN LIEVITTÄMISEKSI OLISI TÄRKEÄÄ
YMMÄRTÄÄ NIIHIN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ.

joutuneiden ammattirakenteesta (mm.
rakennusala). Ammatilliseen yhteensopivuuteen voivat siis vaikuttaa myös
muutokset toimiala- ja työvoiman kysynnän rakenteessa.
II Liikkuvuus: Työnhakijat ja avoimet
työpaikat eivät useinkaan sijaitse samalla paikkakunnalla. Liikkuvuuteen ja
työmarkkinoiden pullonkaulojen esiintymiseen voivat vaikuttaa asuntomarkkinoiden toimivuuden ja liikenneyhteyksien asettamat rajoitukset.
III Informaation saanti: Tehokkaan kohtaannon edellytyksenä on se, että työtön
työnhakija saa tiedot avoimista työpaikoista nopeasti ja edullisesti ja vastaavasti
myös yritykset saavat tietoa työnhakijoista. Julkisen työnvälityksen rooli on useimmissa ammateissa olennainen.
IV Palkanmuodostus: Osa työnantajista
voi maksaa vallitsevaa markkinapalkkaa
korkeampia palkkoja houkutellakseen
parhaita työnhakijoita ja vähentääkseen
työntekijöiden vaihtuvuutta. Vastaavasti
osa työnantajista on tähän haluton tai
kykenemätön, jos esimerkiksi kilpailutus on painanut heidän katteensa minimiin. Viimeksi mainitut kokevat tässä
tilanteessa rekrytointiongelmia.
V Palkkatarjousten ja ns. kynnyspalkkojen suhde (kannustimet): Työttömyysloukun riski on olemassa erityisesti
matalapalkkaisissa ja osa-aikaisissa työtehtävissä, Suomessa erityisesti korkeiden asumiskustannusten vuoksi.
VI Suuri työntekijöiden vaihtuvuus
alalla: Kun työntekijöiden vaihtuvuus
on suurta, rekrytointeja tarvitaan
enemmän samalla työllisyyden nettomäärällä. Tämä kasvattaa rekrytointikustannuksia ja usein myös rekrytointiongelmia.

VII Työnantajakuvat: Jos markkinoilla on sekä "hyvämaineisia" että "huonomaineisia" työnantajia, tehokkuus
kärsii. Hakemukset ohjautuvat ensin
mainittuihin tungokseen asti, kun taas
monet paikat jäävät kokonaan täyttämättä viimeksi mainituissa.

teet muissa työn vaatimissa taidoissa
(Larja 2019) 2.

Työvoimatoimistojen
näkemyksissä
rekrytointiongelmista
painottuivat syyt, jotka
liittyivät avointen työpaikkojen
ominaisuuksiin.

TYÖNANTAJIEN NÄKEMYKSISSÄ REKRYTOINTIONGELMISTA KOROSTUVAT
OSAAMISEN PUUTTEET

Suoraa tietoa rekrytointiongelmien
syistä työnantajanäkökulmasta katsottuna on saatavilla säännöllisesti kerättynä Tilastokeskuksen avoimet työpaikat- tilastosta. Työnantajien mukaan
rekrytointiongelmat johtuvat yleensä
useista tekijöistä, mutta yleisimpinä tekijöinä työvoiman saatavuusongelmien
taustalla nähdään monesti henkilöstön
osaamiseen liittyvät syyt kuten riittämätön koulutus, työkokemus tai puut-

Vuoteen 2010 asti työ- ja elinkeinoministeriö (silloinen työministeriö) teki
kolme kertaa vuodessa kartoituksen
avoimista työpaikoista ja samalla myös
vaikeasti täytettävistä työpaikoista (ks.
esim. Tuomaala 2010). Siihen asti oli
mahdollista vertailla aineistojen antamaa kuvaa rekrytointiongelmista. Vertailun mukaan rekrytointiongelmien
syyt erosivat tuolloin selvästi eri tie-

Kuvio 4. Rekrytointiongelmien syyt Tilastokeskuksen ja työministeriön aineistoissa 2009.
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Työpaikkaan liittyvät syyt: työn tilapäisyys, palkkaus, työajat, osa-aikaisuus, sijainti.
TEM: Osaamiseen liittyvät syyt: koulutus, työkokemus, erityisosaaminen, kielitaito, monitaitoisuus, tietotekniset valmiudet;
Työpaikkaan liittyvät syyt: työn tilapäisyys, palkkaus, osa-aikaisuus, työajat, sijainti.
Lähde: Tuomaala, M. (2010), Rekrytointiongelmat sekä työvoiman kysyntä ja tarjonta työ- ja
elinkeinotoimistoissa. Tilanne syyskuussa 2010. TEM.
Lähde: Ilmakunnas ym. (2013, 22).
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"VAIKEUDET TYÖPAIKKOJEN TÄYTTÄMISESSÄ SAATTAVAT
JOHTUA TARJOTUSTA PALKASTA JA TYÖOLOISTA TAI
REKRYTOINTIPROSESSIN TEHOKKUUDESTA."

tolähteissä ja erot olivat jopa hämmästyttävän suuria (kuvio 4). Työnantajat
korostivat työnhakijoiden osaamisen
puutteita rekrytointiongelmien taustalla. Niihin verrattuna epäsopivat työajat
ja palkkaus olivat huomattavasti harvemmin ilmaistuja syitä ko. ongelmille. Työvoimatoimistojen näkemyksissä
puolestaan painottuivat työpaikkaan
liittyvät syyt (mm. palkkaus ja työajat),
ts. syyt, jotka liittyivät avoinna olevien
työpaikkojen ominaisuuksiin.
AVOIMIEN TYÖPAIKKOJEN LAADULLA
ON MYÖS MERKITYSTÄ KOHTAANNOLLE

Osaavan työvoiman puute ei kuitenkaan
aina selitä sitä, miksi yrityksillä on vaikeuksia täyttää avoinna olevia työpaikkoja.
Yritystasolla ilmoitetut työvoimapulat
ja vaikeudet työpaikkojen täyttämisessä saattavat johtua tarjotusta palkasta
ja työoloista tai rekrytointiprosessin
tehokkuudesta sen sijaan, että työn etsijöiden joukosta ei löytyisi sopivia ehdokkaita (Brunello et al. 2019, Kerekes
ja Molnar 2017, Cedefop 2015, ILO
2019). Vaikka myös avointen työpaikkojen laadun on todettu vaikuttavan kohtaannon tehokkuuteen (Boswell et al.
2004), se on jäänyt selvästi vähemmälle
huomiolle julkisessa keskustelussa työvoimapulasta ja kohtaanto-ongelmista
puhuttaessa.
Taloustieteen teorian mukaan palkkojen pitäisi nousta, kun työvoimasta
on pulaa. Voisi olettaa, että myös muiden työn laadun piirteiden/ työolojen
pitäisi muuttua, jos yrityksillä on vaikeuksia työvoiman hankkimisessa. Barnowin et al. (2013) mukaan työolojen
parantaminen on tehokas tapa houkutella uusia työntekijöitä tai vähentää
työvoiman vaihtuvuutta. Työolojen
parantaminen voi olla erityisen hyödyllistä tilanteissa, joissa työpaikkoja
avautuu työvoiman suuren vaihtuvuuden vuoksi.
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On olemassa myös tutkimusnäyttöä
siitä, että työpaikan laadun piirteillä on
merkitystä. Yritykset, jotka ovat maksaneet keskimääräistä parempia palkkoja samassa ammatissa työskenteleville
tietyllä alueella, ovat raportoineet kärsineensä vähemmän työvoimapulasta
(Haskel ja Martin 2001, Directorate General for Internal Policies, European Parliament 2015).
Eberthin et al. (2016) mukaan yksi
pääkeinoista, jolla työnantajat voivat
lisätä hoivatyön suhteellista houkuttelevuutta, on työolojen (muiden kuin
palkkauksen) muuttaminen. Siis myös
työpaikan ei-rahallisilla piirteillä on
merkitystä sen täyttymiselle.

nistaminen on kuitenkin tärkeää, koska
työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuus voi haitata tuottavuutta,
kilpailukykyä ja talouskasvua. Aiemman
tutkimuksen mukaan kohtaanto-ongelmien taustalla on tunnistettu hyvin monenlaisia tekijöitä. Näistä osaamiseen
liittyvät kohtaanto-ongelmat korostuvat
myös työnantajille suunnatuissa kyselyissä. Sen sijaan vähemmälle huomiolle
tuntuu jääneen työpaikkojen laatuun liittyvien tekijöiden merkitys, joka ansaitsisi tulla paremmin huomioiduksi mm.
seuraamalla avointen työpaikkojen laatua
laatuindeksien avulla ja havainnoimalla
laadun yhteyttä rekrytointiongelmiin. •

LOPUKSI

Työvoimapulassa on kyse moniulotteisesta ilmiöstä sen laajuuden, keston ja
vaikeusasteen suhteen, ja kokonaiskuvan muodostaminen ei ole aina aivan
ongelmatonta. Suomessakin kuten monessa muussa maassa työvoiman saatavuusongelmat ovat paikantuneet tiettyjä
toimialoja, ammatteja tai alueita koskeviksi. Suhdannevaihteluiden ohella myös
rakenteellisilla tekijöillä kuten teknisen
kehityksen ja globalisaation aiheuttamilla muutoksilla työvoiman kysynnän
rakenteessa voi olla merkitystä kohtaanto-ongelmille. Suhdanneluontoisen
ja rakenteellisen kohtaanto-ongelman
erottaminen toisistaan ei ole aina yksiselitteistä.

”Työvoiman kysynnän ja
tarjonnan kohtaamattomuus
voi haitata tuottavuutta,
kilpailukykyä ja talouskasvua.”
Työvoimapulan ja ala- ja aluekohtaisten
työvoimakapeikkojen seuraaminen ja
niiden taustalla olevien tekijöiden tun-

Viitteet
* Tämä artikkeli pohjautuu osin raporttiin Kiviholma ja Kauhanen (2020).
1 Käyrä nimettiin 1960-luvulla englantilaisen
taloustieteilijän William Beveridgen mukaan.
Kirjaimet U ja V tulevat sanoista Unemployment
ja Vacancies.
2 Vaikka osaamiseen liittyvät syyt ovat yleisimpiä, eroja löytyy toimialojen välillä siinä, kuinka
merkittäväksi työnantajat näkevät työpaikkaan
liittyvien ominaisuuksien merkityksen.
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Talouspolitiikan
arviointimenetelmiä kehittämässä
– vuoden 2020 alun muutosten vaikutus tuloeroihin ja
työnteon kannustimiin Suomessa
Suomessa arvioidaan säännöllisesti talouspolitiikan vaikutuksia tuloeroihin ja köyhyyteen mikrosimulointimenetelmän ja laajojen
rekisteriaineistojen avulla. Viime aikoina tulonjakoarviointeihin on ryhdytty liittämään myös työllisyysvaikutuksia. Vaikutukset
työllisten työn määrään on kuitenkin jätetty huomiotta. Kehitimme menetelmää tältä osin. Tulosten mukaan vuoden 2020
alun muutokset Suomen talouspolitiikassa kavensivat tuloeroja selvästi. Samalla niiden arvioidaan pienentäneen työllisyyttä
sekä työllisen tekemän työn määrää – nämä käyttäytymisvaikutukset eivät kuitenkaan muuta juurikaan tulonjakovaikutusta.
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ulonjakovaikutusten arviointi on säännöllinen osa
valtion budjetin arviointia.
Valtiovarainministeriön
lisäksi tutkimuslaitokset
tuottavat epäsäännöllisesti omia tulonjakoarvioitaan eri näkökulmista. Arviot
ovat tyypillisesti sisältäneet vain talouspolitiikan suorat mekaaniset vaikutukset, joiden arviointi on yksinkertaisinta ja luotettavinta, mutta jotka jättävät
huomioimatta mahdolliset vaikutukset
käyttäytymiseen. Viime aikoina myös
käyttäytymisvaikutusten arviointi tulonjakoarvioiden yhteydessä on yleistynyt.
Talouspolitiikalla ja sen luomilla
kannustimilla on todettuja vaikutuksia
esimerkiksi työllisyyteen. Taloudellisten kannustimien työllisyysvaikutuksen suuruus, jota nimitetään työn tarjonnan joustoksi, on kuitenkin melko
kiistelty asia. Laajasta kirjallisuudesta
huolimatta on vaikea sanoa tarkasti,
kuinka voimakkaasti ihmiset reagoivat
kannustimien muutoksiin. Eri maiden
järjestelmät, politiikan eri osat maiden
sisällä, eri väestöryhmät ja toisaalta tut-

kimusmenetelmät tuottavat vaihtelevia
tuloksia. Yksittäistä kiinteää joustoparametria ei ehkä kannatakaan etsiä, vaan
on hyväksyttävä vaihtelevat ja kontekstisidonnaiset käyttäytymisvaikutukset.

Vuoden 2020 alussa
toteutuneet vero- ja
etuusjärjestelmän muutokset
vähensivät todennäköisesti
työllisten ja heidän tekemänsä
työn määrää.
Tässä artikkelissa esittelemme menetelmätutkimustamme, jossa kehitämme
talouspolitiikan arviointimenetelmiä
edelleen. Aiemmin Suomessa on keskitytty arvioimaan talouspolitiikan vaikutuksia työhön osallistumispäätökseen
(ekstensiivinen marginaali). Tutkimuksessa olemme laajentaneet näkökulmaa
myös työllisten työn määrään (intensiivinen marginaali). Lisäksi ekstensiivisen
marginaalin estimointia on kehitetty aiemmista arvioista niin, että se soveltuu
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paremmin tilanteisiin, joissa työnteon
kannustimet heikkenevät. Analyysin
epävarmuuden huomioimiseksi hyödynnämme monia joustotasoja ja myös
väestöryhmittäin vaihtelevaa joustoa.
Sovellamme menetelmää vuoden
2020 alussa voimaan astuneisiin vero- ja
etuusjärjestelmän muutoksiin. Keskeisimpiä niistä ovat työttömyysetuuksien
nosto 10–30 eurolla kuussa ja vähimmäis-

eläkkeiden nosto 50 eurolla. Analyysissä
ei ole otettu huomioon koronaepidemiasta johtuvia muutoksia, ja tutkimuksen
pääpaino onkin enemmän menetelmäkehityksessä kuin pääministeri Marinin
hallituksen talouspolitiikan arvioinnissa.
Artikkeli perustuu talouspolitiikan arviointineuvoston taustaraporttiin (Ollonqvist et al. 2021).
KÄYTTÄYTYMISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN KAKSI TAPAA
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Talouspolitiikan työllisyysvaikutusten
jakaumaa on usein arvioitu rakenteellisilla työn tarjonnan malleilla (esim.
Harju ym. 2018), joissa työn tarjontaa
ja sen muutoksia mallinnetaan talousteorian pohjalta hyödyntäen tilastollisia menetelmiä. Menetelmä ei ole kuitenkaan
kovin läpinäkyvä, ja se vaatii melko kattavan aineiston. Niihin liittyy myös enemmän epävarmuuksia kuin esimerkiksi
reformeja hyödyntäviin koeasetelmiin
perustuviin estimaatteihin.
Siksi sovellamme vaihtoehtoista tapaa, joka pohjautuu pitkälti Immervollin et al. (2007) käyttämään menetelmään sillä erotuksella, että arvioimme
vaikutukset yksilö- emmekä ryhmätasolla. Menetelmällä alkaa olla Suomessa jo pitkät perinteet (Kärkkäinen ja
Tervola 2018). Menetelmä on kevyempi ja läpinäkyvämpi kuin työn tarjonnan
malliin pohjautuva.
Immervollin et al. tavoin emme estimoi työn tarjonnan joustoja itse, vaan
ne perustuvat sellaiseen tutkimuskirjallisuuteen, jossa on mahdollisimman luotettavasti tutkittu verotuksen vaikutusta
työn tarjontaan. Voimme läpinäkyvästi
testata myös eritasoisia joustoja. Tämä
voidaan samanaikaisesti tulkita myös
menetelmän huonoksi puoleksi. Joustot
eivät pohjaudu samaan aikaan ja paikkaan kuin mihin niitä sovelletaan.
Kuten sanottu, tutkimuksemme arvioi kahdenlaisia käyttäytymisvaikutuksia, ekstensiivisiä ja intensiivisiä. Ekstensiivisellä marginaalilla analysoimme
politiikkamuutosten vaikutusta työhön
osallistumiseen. Siinä kannustimia mitataan työllistymisveroasteella (PTR), joka
kertoo, kuinka paljon työllistymisen aiheuttamasta tulonlisäyksestä ”menetetään”,
kun verot kasvavat ja etuudet vähenevät.

Suomessa työllistymisveroaste työttömillä on keskimäärin 66 prosenttia:
työllistyvän henkilön kotitalouden nettotulot kasvavat keskimäärin määrällä,
joka vastaa kolmasosaa bruttopalkasta.1
Työttömän työllistymispalkkaa ei kuitenkaan voida havaita, joten se arvioidaan tilastollisella mallilla käyttäen
tietoa henkilön ominaisuuksista kuten
työllisyyshistoriasta, asuinalueesta, perhemuodosta, sukupuolesta ja koulutusalasta ja -tasosta.

Työttömän työllistymisveroaste
Suomessa on keskimäärin 66
prosenttia eli työllistyessä
nettotulot kasvavat 34
prosentilla bruttopalkasta.
Intensiivisellä marginaalilla kannustimia mitataan efektiivisellä marginaaliveroasteella (EMTR). Se kertoo, kuinka
paljon kotitalouden nettotulot kasvavat,
kun henkilö tienaa työtuloa tietyn verran
lisää. Arviomme mukaan keskimääräinen
efektiivinen marginaaliveroaste on noin
45 prosenttia. Toisin sanoen 100 euron
lisäpalkasta jää keskimäärin hieman yli
puolet käteen verojen kasvun ja tulonsiirtojen pienenemisen jälkeen.
Työllisyysvaikutukseen päästään, kun
työnteon kannustimien muutokset yhdistetään joustoestimaattiin. Ekstensiivisessä
marginaalissa käytämme ns. osallistumisjoustoa ja intensiivisessä marginaalissa verotettavan tulon joustoa, joka huomioi niin
työtuntien määrässä tapahtuvat muutokset
kuin myös esimerkiksi työtehon muutokset
ja verovälttelyn (Saez et al. 2012).
Osallistumisjousto kertoo sen, kuinka
monta prosenttia yhden prosentin lisäys työllistymisen kannustimissa (1-PTR)
lisää työllisyyttä. Vastaavasti verotettavan tulon jousto kertoo, kuinka monta
prosenttia yhden prosentin kasvu lisätyöskentelyn kannustimissa (1-EMTR)
lisää verotettavia työtuloja. Pohjautuen
aiempiin suomalaisiin ja kansainvälisiin
tutkimustuloksiin käytämme jouston oletusarvona 0,2 molemmissa tapauksissa.
Tämä tarkoittaa esimerkiksi verotettavan
tulon jouston kohdalla sitä, että 10 prosentin parannus keskimääräisissä kannustimissa lisäisi verotettavia työtuloja 2

KESKIMÄÄRÄINEN EFEKTIIVINEN MARGINAALIVEROASTE ON NOIN 45
PROSENTTIA ELI LISÄPALKASTA JÄÄ HIEMAN YLI PUOLET KÄTEEN.

prosenttia.2 Johtuen jouston keskeisestä
merkityksestä työllisyysvaikutusten arvioinnissa, toteutamme analyysin myös
ilman käyttäytymisvaikutuksia sekä käyttäen joustoarvoja 0,1 ja 0,3.
Tutkimuksessamme oletamme, että
työttömyysetuuden ja kotihoidontuen
saajat reagoivat kannustimien muuttumiseen ekstensiivisellä marginaalilla ja
työlliset reagoivat kannustin muutoksiin
intensiivisellä marginaalilla. Henkilöiden, jotka eivät kuulu kumpaankaan
ryhmään, oletetaan olevan reagoimatta
kannustimien muutoksiin. Ekstensiivisessä marginaalissa työllisyysvaikutus
kohdistetaan työttömyysjakson pituuteen. Intensiivisellä marginaalilla vaikutus heijastetaan työtuloihin.

Mitä suurempi työn tarjonnan
jousto, sitä herkemmin työn
tarjonta reagoi kannustimien
muutoksiin.
Menetelmää sovelletaan talouspolitiikan
muutoksiin, jotka tulivat voimaan tammikuussa 2020. Muutoksia verrataan sitä
aiempaan tilanteeseen, joka oli voimassa
joulukuussa 2019. Tulonjakovaikutukset arvioidaan Tilastokeskuksen SISUmallilla, joka on mm. ministeriöissä sekä
tutkimuslaitoksissa yleisesti käytetty
vero- ja etuuslainsäädännön mikrosimulointimalli. SISU-mallilla ei sellaisenaan
pysty arvioimaan käyttäytymisvaikutuksia, mutta käytämme aiempien käyttäjien
kehittämää ja meidän muokkaamaamme
lisäosaa. Analyysi on tehty vuoden 2017
väestöä koskevilla rekisteritiedoilla.
VERO- JA ETUUSMUUTOSTEN MITTAAMINEN EI OLE YKSISELITTEISTÄ

Vuoden 2020 alussa voimaan astuneet
muutokset olivat pääosin etuuksien korotuksia. Merkittävimpiä olivat 10–30
euron korotukset työttömyysturvaan, ak-

tiivimallin poistaminen ja noin 50 euron
korotukset vähimmäiseläkkeisiin. Koska
aktiivimallin vaikutukset työllisyyteen
ovat epäselvät (Kyyrä ym. 2020), sen
vaikutus otetaan huomioon vain ilman
käyttäytymisvaikutuksia. Lisäksi neljännestä lapsesta eteenpäin maksettavat lapsilisät nousivat ja yksinhuoltajien
lapsilisää sekä toimeentulotukea nostettiin. Verotuksessa vähennyksiä ja valtion
tuloveroasteikon tulorajoja korotettiin,
kunnallisverotus keskimäärin kiristyi,
osa sosiaalivakuutusmaksuista nousi ja
osa laski. Myös muita pienempiä muutoksia etuuksiin ja verotukseen tehtiin.
Politiikkamuutosten suuruuden mittaaminen ei ole aivan yksinkertaista, ja
mahdollisia toteutustapoja on monia.
Keskeinen haaste on se, että eri toimet
ovat voimassa eri aikana. Yleinen tapa
on tarkastella muutoksia etuuksissa ja
verotuksessa suhteessa hinta- tai ansiotasoon. Kolmas, juridisempi tapa, jota
esimerkiksi VM käyttää, on tarkastella
vain juridisten muutosten vaikutusta
ilman olosuhdemuutosten kuten ansiotasomuutosten huomioimista.
Suomessa tuloveroasteikon ns. indeksitarkistukset ovat lakimuutoksia, mutta etuuksien indeksitarkistukset eivät.
Kolmas tapa siis ottaa tuloveroasteikon
muutokset sellaisinaan huomioon ilman
suhteutusta ansiotason muutoksiin,
muttei huomioi etuuksien indeksitarkistusta. Teemme analyysit suhteessa
hintatasoon, mutta raportissa ne on
esitetty myös muilla tavoilla.
MUUTOKSET ALENSIVAT LASKENNALLISESTI VALTAOSAN KANNUSTIMIA
TYÖNTEKOON

Analysoidut politiikkamuutokset pääosin
pienensivät kannustimia sekä työllistymisen että työnteon lisäämisen näkökulmasta.
Tähän vaikuttivat erityisesti työttömyysetuuksien nosto sekä verotuksen keskimääräinen kiristyminen, joka johtui mm.
sosiaalivakuutusmaksujen muutoksista.

Työllistymisveroaste oli vuonna 2019
keskimäärin 66 prosenttia, vaihdellen pääosin 40 ja 90 prosentin välillä. Se kasvoi
keskimäärin 0,5 prosenttiyksikköä vuodesta 2019 vuoteen 2020. Työllistymisveroasteiden eroihin vaikuttaa paljolti se,
mitä etuutta henkilö saa. Ansiosidonnaisen
työttömyyspäivärahan saajilla keskimääräinen työllistymisveroaste oli vuonna 2019
69 prosenttia, kun taas kodinhoidontuella
olevilla se oli vain 55 prosenttia.

Työllistymisveroaste nousi
vuonna 2020 keskimäärin
0,5 prosenttiyksikköä, mikä
todennäköisesti pidensi
työttömyysjaksoja.
Lakimuutosten vaikutus vaihtelee myös
eri etuutta saaneiden kesken. Ansioturvan saajilla työllistymisveroaste kasvoi
0,4 prosenttiyksikköä, kun kotihoidontuen saajilla se ei juuri muuttunut. Perusoletuksilla laskettuna tehdyt muutokset
pidensivät työttömyysjaksoja 5 700 hen-
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kilötyövuodella. Eri jousto-oletuksilla
vaikutusten suuruudet vaihtelevat noin
2 800:sta 8 500 henkilötyövuoteen.
Kuviosta 1 nähdään, että efektiivinen
marginaaliveroaste vaihtelee Suomessa
pääosin 30 ja 55 prosentin välillä. Toisin
sanoen sadan euron lisäys kuukausipalkassa kasvattaa nettotuloja keskimäärin
45–70 euroa riippuen tulotasosta. Marginaaliveroaste kasvaa jonkin verran
korkeammilla tulotasoilla, kun verovähennykset loppuvat ja veroasteikon
progressiivisuus kasvaa.
Efektiivisissä marginaaliveroasteissa
on etenkin pienten ansiotulojen kohdalla
suurta vaihtelua saman tulotason sisällä.
Esimerkiksi alle 5 000 euroa vuodessa

tienaavilla efektiivinen marginaaliveroaste voi olla mitä vain nollan ja sadan
välillä. Suuret veroasteet johtuvat ennen
kaikkea toimeentulotuesta, jossa tulovähenteisyys on 150 euron kuukausittaisen
suojaosan jälkeen 100 prosenttia.

Pienituloisilla efektiivisen
marginaaliveroasteen vaihtelu
on hyvin suurta muun muassa
etuuksien suojaosien takia.
Nollan suuruiset efektiiviset marginaaliveroasteet ovat todella harvinaisia, mutta
mahdollisia. Tämä johtuu siitä, että tie-

Kuvio 1. Efektiiviset marginaaliveroasteet henkilökohtaisten verotettavien
ansiotulojen (€/v) mukaan 2019 ja 2020 lainsäädännöllä.
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tyissä tapauksissa henkilön ei tarvitse
maksaa sosiaalivakuutusmaksuja. Lisäksi
etuuksien suojaosat pienentävät monien
efektiivisiä marginaaliveroasteita. Jos tulonlisäys nostettaisiin esimerkiksi 500
euroon kuussa, efektiiviset marginaaliveroasteet nousisivat mm. koska suojaosat
ylittyisivät.
Kuviosta 2 nähdään, että suurimmalla
osalla efektiivinen marginaaliveroaste
kasvoi vuodesta 2019 vuoteen 2020. Tässä on tosin eroja eri tulotasojen välillä.
Alle 22 000 euroa vuodessa tienaaville
efektiivinen marginaaliveroaste pääosin
pienentyi verovähennysten kasvusta.
Vastaavasti yli 22 000 euroa vuodessa
tienaaville verotus pääosin kiristyi johtuen korotuksista kunnallisverotuksessa ja sosiaaliturvamaksuissa. Kuviossa
näkyvät ”kuopat” heijastavat veroasteikon tulorajoja ja johtuvat siitä, että
analyysissa lainsäädännön muutoksia on
tarkasteltu suhteessa hintatasoon, kun
taas veroasteikkoa korotettiin ennustetun ansiotasomuutoksen mukaisesti.
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Oletukset: Tulolisäys 100 €/kk. Muutokset mitattu suhteessa yleiseen hintatasoon.
Lähde: omat laskelmat SISU-mallilla ja vuoden 2017 rekisteriaineistolla.

Kuvio 2. Keskimääräisen efektiivisen marginaaliveroasteen muutos 2019–2020.
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Oletukset: Tulolisäys 100 €/kk. Muutokset mitattu suhteessa yleiseen hintatasoon.
Lähde: omat laskelmat SISU-mallilla ja vuoden 2017 rekisteriaineistolla.
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Myös intensiivisellä marginaalilla kannustinmuutosten vaikutus riippuu paljon
tehdyistä taustaoletuksista. Perusoletuksilla laskettuna efektiivisen marginaaliveroasteen muutokset laskivat työtuloja
noin 140 miljoonaa euroa. Muilla taustaoletuksilla vaikutus vaihtelee 70 miljoonan ja 200 miljoonan euron välillä
riippuen erityisesti jouston suuruudesta.
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Vuoden 2020 alussa tulleilla politiikkatoimilla oli selvä tuloeroja ja pienituloisuutta vähentävä vaikutus. Yleisesti
tuloerojen mittaamisessa käytetty Ginikerroin pienentyi 0,3 prosenttiyksikköä,
ollen 27,7 vuoden 2020 lainsäädännöllä. Vastaavasti pienituloisuusaste laski
noin 0,6 prosenttiyksikköä. Muutokset
molemmissa indikaattoreissa johtuivat
lähes täysin välittömistä vaikutuksista.

Työnteon kannustimien aiheuttamilla
työllisyysmuutoksilla ei ollut näkyvää
vaikutusta kumpaankaan indikaattoriin.

Vuoden 2020 alun
politiikkamuutosten suorat
vaikutukset tuloeroihin olivat
päinvastaiset verrattuna
Sipilän hallituksen kolmen
ensimmäisen vuoden toimiin.
Lukuja voidaan verrata Kärkkäisen
ja Tervolan analyysiin (2018), jonka
mukaan Sipilän hallituksen kolmen ensimmäisen vuoden (2015–2018) talouspolitiikan välitön vaikutus Gini-kertoimeen
ja pienituloisuusasteeseen oli samansuuruinen mutta päinvastainen. Heidän
analyysissaan käyttäytymisvaikutukset
kuitenkin lievensivät muutoksia hieman
enemmän johtuen muutosten erilaisesta
kohdentumisesta.
Vuoden 2020 muutokset vähensivät
erityisesti ikääntyneiden pienituloisuutta (-1,4 prosenttiyksikköä), mutta hieman
myös lapsien (-0,4 prosenttiyksikköä).
Käyttäytymisvaikutukset lievensivät jonkin verran arvioitua vaikutusta, mikä ei
kuitenkaan näy indikaattoreissa yhden
desimaalin tarkkuudella.
Taulukon alaosa keskittyy politiikkamuutosten fiskaalisiin vaikutuksiin.
Välittömät vaikutukset lisäsivät sekä kerättyjä veroja ja veroluonteisia maksuja
että maksettuja etuuksia. Yhdessä nämä
muutokset huononsivat julkisen sektorin
rahoitustilannetta 230 miljoonalla eurolla. Perusoletuksilla laskettuna käyttäytymisvaikutukset lähes kaksinkertaistivat budjettivaikutukset. Ekstensiivisen
marginaalin muutokset tekivät budjettiin
140 miljoonan euron loven, joka johtui
pääasiassa työttömyysetuuksien lisääntymisestä. Intensiivisellä marginaalilla
muutokset eivät vaikuttaneet maksettujen etuuksien kokonaissummaan, mutta
ne pienensivät verokertymää noin 70
miljoonalla eurolla.
Gini-kertoimen muutokset jäävät helposti abstraktiksi, ja paremman kuvan
saa tarkasteltaessa kotitalouden ekvivalenttien käytettävissä olevien tulojen muutosta tulodesiileittäin 3 (kuviot

3a–b). Kun muutoksia tarkastellaan suhteessa hintatasoon, alimmassa kuudessa
desiilissä tulotaso on kasvanut ja ylimmässä neljässä laskenut. Politiikkamuutokset ovat kohdentuneet suhteellisesti
eniten alimpiin tulodesiileihin.
Tästäkin kuviosta nähdään, että käyttäytymisvaikutuksilla on suhteellisen
pieni vaikutus, ja suuri osa tulomuutoksesta tulee välittömistä vaikutuk-

sista. Osittain käyttäytymisvaikutusten
pienuus esimerkiksi Gini-kertoimeen
johtuu niiden symmetrisestä vaikutuksesta. Työllisyysjaksot pidentyvät ja tulot pienenevät erityisesti tulojakauman
keskivaiheilla (kuvio 3b). Intensiivisellä
marginaalilla vaikutus on kaksitahoinen.
Alimmilla tulotasoilla työnteon kannustimet lisääntyivät marginaaliveroasteella mitattuna (kuvio 2), minkä takia

Taulukko 1. Vuoden 2020 alun muutosten arvioidut vaikutukset tulonjakoindikaattoreihin
ja budjettiin.
Lähtötaso Välitön Eksten- Inten2019
vaikutus siivinen siivinen
Gini-kerroin
Ekv. mediaanitulo, €/v

28,0
24 335

–0,3
+54

0,0
–29

0,0
–17

Koko väestö, %

13,4

Alle 18-vuotiaat, %
Yli 65-vuotiaat, %

12,6
12,7

–0,6

0,0

–0,4
–1,4

+0,1
0,0

35 700
13 600
22 100

+130
+360
–230

–40
+90
–140

Käyttäytymisvaikutukset
yhteensä
Yhteensä
0,0
–47

–0,3
+7

0,0

0,0

–0,6

0,0
0,0

+0,1
0,0

–0,4
–1,4

–70
0
–70

–110
+90
–210

+20
+450
–430

Pienituloisuusaste

Budjettivaikutukset
Verot, M€
Etuudet, M€
Budjetti yhteensä, M€

Oletukset: Pienituloisuusasteet laskettu vuoden 2019 tasoon kiinnitetyllä tulorajalla. Muutokset mitattu
suhteessa yleiseen hintatasoon. Käyttäytymisvaikutukset laskettu joustolla 0,2.
Lähde: omat laskelmat SISU-mallilla ja vuoden 2017 rekisteriaineistolla.

Kuvio 3a–b. Vuoden 2020 alun muutosten vaikutukset tulokymmenyksien tulosummiin
yleisesti (vasen) ja käyttäytymisvaikutukset eroteltuna (oikea).
1,4 %

0,04%

1,2 %

0,02%

1,0 %

0,00%

0,8 %

-0,02%

0,6 %

-0,04%

0,4 %

-0,06%

0,2 %
0,0 %

-0,08%

-0,2 %

-0,10%

-0,4 %

1

2

3

4

5

VÄLITÖN VAIKUTUS

6

7

8

9

10

EKSTENSIIVINEN MARGINAALI

-0,12%

1

2

3

4

INTENSIIVINEN MARGINAALI

5

6

7

8

9

10

KOKONAISVAIKUTUS

Oletukset: Muutokset mitattu suhteessa yleiseen hintatasoon. Käyttäytymisvaikutukset laskettu joustolla
0,2. Efektiivisen marginaaliveroasteen tulolisäys 100 €/kk.
Lähde: omat laskelmat SISU-mallilla ja vuoden 2017 rekisteriaineistolla.
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VUODEN 2020 ALUN POLITIIKKATOIMET LISÄSIVÄT TULOJA ALIMMISSA
TULOLUOKISSA JA LASKIVAT NIITÄ SUUREMPITULOISILLA.

tulojen arvioidaan lisääntyvän (kuvio
3b). Vaikutus on suurilla tulotasoilla
negatiivisempi.
MITÄ TULOEROT EDUSTAVAT?

Kaiken kaikkiaan tuloerot pienenivät
ja käyttäytymisvaikutukset eivät juuri
muuttaneet vaikutuksia tässä tapauksessa. Tämä johtui suurelta osin siitä,
että suuri osa muutoksista kohdistui
eläkeläisiin, joiden ei oletettu reagoivan muutoksiin. Osittain se johtui myös
vaikutuksen symmetrisyydestä tulojakauman suhteen. Kuitenkin arvioitu
budjettivaikutus lähes kaksinkertaistui
käyttäytymisvaikutusten takia.

Arviot politiikkamuutosten
seurauksista ovat epävarmoja,
koska ne perustuivat
simulointiin eivätkä jälkikäteen
havaittuihin vaikutuksiin.

seen raporttiin suuren määrän tuloksia vaihtoehtoisilla oletuksilla. Tässä
tapauksessa eri oletukset vaikuttavat
ennen kaikkea budjetti- sekä työllisyysvaikutukseen, eikä niinkään tulonjakovaikutuksiin. Tulee myös muistaa, että
oletukset käyttäytymisvaikutuksista
eivät todennäköisesti päde epidemiatilanteessa.
Tulosten tulkintaan on hyvä kiinnittää myös huomiota. Tuloeroja pidetään
julkisessa keskustelussa eriarvoisuuden
mittarina. On kuitenkin syytä muistaa,
että nämä tulokset kertovat lähinnä tuloista eivätkä eriarvoisuudesta tai hyvinvoinnista. Pidempi työttömyysjakso
voi olla hyvinvoinnin kannalta joissain
tapauksissa parempi, jos työnhakija esimerkiksi pystyy sen takia löytämään paremman työpaikan tai yleisesti arvostaa
vapaa-aikaa enemmän. •
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Analyysi perustuu simulointiin eikä
jälkikäteen havaittuihin vaikutuksiin.
Siksi siihen liittyy huomattavaa epävarmuutta. Yksi epävarmuuden lähde
on eri konteksteissa arvioitujen joustojen soveltaminen uuteen kontekstiin.
Esimerkiksi verotettavan tulon joustoestimaatti perustui kunnallisveroasteiden muutoksista saatuihin tuloksiin,
mutta tässä analyysissa sitä sovellettiin
muutoksiin, jotka johtuivat pääasiassa
erilaisten verovähennysten ja sosiaalivakuutusmaksujen muutoksista. Voi
olla, että tässä analysoidut muutokset
ovat epäselvempiä veronmaksalle ja
tuottaisivat siten pienemmän käyttäytymisvaikutuksen kuin aiemmassa tutkimuksessa havaittiin.
Esitimme tässä tuloksia perusoletuksilla, mutta olemme liittäneet varsinai-
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lukuvihje

VOIKO YHDYSVALLAT PALATA YHTEISÖLLISEMPÄÄN JA TASA-ARVOISEMPAAN SUUNTAAN?

Harvardin yliopiston professori Robert
Putnam on tehnyt merkittävän uran sosiaalisen pääoman ja hyvinvoinnin tutkimuksessa. Hänen työnsä on keskittynyt
ennen kaikkea Yhdysvaltoihin.
Putnamin uusin teos kertoo Yhdysvaltojen tämän ja viime vuosisadan talous-,
sosiaali- ja poliittisen historian tilastojen valossa erittäin vaikuttavalla tavalla.
Tiivistetysti hänen tarinansa on, että
Yhdysvallat on liikkunut tuona aikavälinä ”minä” -yhteiskunnasta aluksi ”me”yhteiskunnaksi viime vuosisadan puolivälin tienoilla (50–70-luvuilla) ja sieltä
takaisin ”minä”- yhteiskunnaksi. Tämä
(käänteisen U-käyrän muotoinen) kehitys näkyy kaikilla mittareilla, joita hän
tarkastelee – taloudellisessa tasa-arvossa,
politiikan puolella kyvyssä tehdä yhteistyötä, kansalaiskulttuurin järjestäytyneisyytenä sekä kulttuurin solidaarisuutena.
Ensimmäinen mittari, jota Putnam
tarkemmin tarkastelee, on taloudellinen
eriarvoisuus. Hänen tarkastelussaan ei
varsinaisesti tule mitään uutta, sillä Yhdysvaltojen talouden eriarvoisuuskehitys
tarkasteluajanjaksolta on laajasti raportoi-

Robert D. Putnam:
The Upswing – How America Came
Together a Century Ago and How
We Can Do It Again,
New York: Simon & Schuster, 2020. 465 s.

tu tosiasia. Yhdysvallat muuttui huomattavan eriarvoisesta yhteiskunnasta huomattavasti tasa-arvoisemmaksi tultaessa
1970-luvulle. Tämän jälkeen eriarvoisuus
on kasvanut huomattavasti siten, että tilanne tänä päivänä muistuttaa monella tapaa tilannetta viime vuosisadan alussa tuloilla ja varallisuudella mitattuna. Putnam
näyttää, että samanlainen kehitys tapahtui
myös sosiaalisen liikkuvuuden osalta.
Seuraavaksi Putnam näyttää, että poliittinen polarisaatio on kehittynyt samalla tavalla kuin taloudelliset mittarit.
Kaksipuoluejärjestelmässä polarisaation
mittaaminen tarkoittaa puoluerajojen
ylittävän yhteistyön tai äänestyskäyttäytymisen määrän mittaamista.
Kolmas ulottuvuus, jota Putnam tarkastelee, on kansalaisyhteiskunnan aktiivisuus. Jos sitä mitataan ammatillisella
järjestäytymisellä, kansalaisjärjestöön
kuulumisena tai Yhdysvalloissa tärkeänä
kirkkoon kuulumisena tai siellä käymisenä, niin tämäkin mittari näyttää käänteistä U-käyrää. Samankaltainen käyrä muodostuu perheenmuodostusmittareista tai
kansalaisten luottamuksesta.

Yhdysvalloissa ”minä”yhteiskunnasta tuli ”me”yhteiskunta 50–70-luvuilla
ja nyttemmin jälleen ”minä”yhteiskunta.
Neljännen dimension eli kulttuurin
kvantifioimiseen Putnam käyttää Googlen Ngram-palvelua, jonka avulla voidaan
laskea sanojen suhteelliset frekvenssit
kirjallisuudessa eri aikakausina. Hän
osoittaa, kuinka hänen esimerkkinä käyttämissään sanoissa näkyy sama U-käyrä.
Esimerkeistä vaikuttavin on sanojen
”minä” (”I”) ja ”me” (”we”) suhteelliset frekvenssit, jotka – kuten jo arvata
saattaa – seuraavat samaa käänteistä Ukäyrää kuin kaikki muukin kirjassa.

Ohto Kanninen
Erikoistutkija
Palkansaajien tutkimuslaitos
ohto.kanninen@labour.fi

Syyt havaitulle kehitykselle ovat moninaiset. Sotien kustannukset vaativat
korkeita veroasteita rikkaille vuosisadan alussa. Lisäksi New Deal -politiikka, joka oli vastaus 1930-luvun suureen
lamaan, tasoitti kansalaisten tuloja. Syyt
1970-luvulla alkaneeseen käänteeseen
ovat epäselvemmät. Olennaisessa roolissa oli sosiaalipolitiikan edistysten peruminen. Mutta keskeisessä roolissa oli
veropolitiikka. Rikkaiden veroasteet seuraavat samanlaista käänteistä U-käyrää
kuin eriarvoisuuskin, samoin sosiaalimenot, rahoitusmarkkinoiden regulaatio ja
minimipalkka.
Ammatillinen järjestäytyminen saattaa selittää osansa. Järjestäytymisaste
kohosi 1950-luvulle asti suomalaisittain matalaan 35 prosenttiin, mutta on
sittemmin laskenut hieman yli 10 prosenttiin. Kirjoittaja spekuloi myös, josko
60–70-lukujen poliittiset kriisit ja kansalaisyhteiskunnan kuohunta olisivat
laittaneet käänteen liikkeelle. Riippumatta syistä yhteiskunnan muutoksille
Putnam lopettaa kirjansa toiveikkaasti
todeten, että viime vuosisadan alussa
yhteiskunta onnistuttiin muuttamaan
yhteisöllisemmäksi ja tasa-arvoisemmaksi, joten sen täytyy olla mahdollista
tänäkin päivänä.
Putnamin kirja on vaikuttava katsaus
Yhdysvaltojen lähihistoriaan, jota tukee
laaja kvantitatiivinen evidenssi. Vastaavanlainen kokonaisanalyysi Suomestakin
olisi oikein kiehtovaa luettavaa.
Kenties kirjan kulttuuria kvantifioiva
osio on vähiten uskottava, sillä sanojen
frekvenssejä oikein etsimällä luultavasti voisi kertoa monenlaisiakin tarinoita.
Se ei kuitenkaan heikennä Putnamin
kokonaistarinaa. Olennaista on, että
Yhdysvaltojen evidenssin perusteella
yhteiskunnat tuntuvat kehittyvän kokonaisuutena – ei riitä, että keskitytään vain
esimerkiksi eriarvoisuuteen, jos kansalaisyhteiskunta on rempallaan jne. On
katsottava kokonaisuutta.
T&Y
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Kuva
MAARIT KYTÖHARJU

Miksi Ruotsin talouskasvu on
Suomea nopeampaa?
Mikä selittää Ruotsin ja Suomen välistä ero talouskasvussa? Julkisessa keskustelussa tarjotaan monia
selityksiä, eroista verotuksessa työmarkkinoihin. Eroja on vaikea selittää kausaalisesti, mutta aineistopohjaisia
lähestymistapoja on siitä huolimatta tarjolla. Lähestyn kysymystä kasvutilinpidon keinoin. Tarkastelen sitä, missä
määrin erot työn tuottavuudessa, tehdyissä työtunneissa, työllisyysasteessa ja työvoima-asteessa selittävät
Ruotsin nopeampaa talouskasvua. Tulosten mukaan työn tuottavuus ja työvoiman osuus väestöstä ovat
keskeisimpiä eron tekijöitä.

M

iksi talouskasvu
on nopeampaa ja
työllisyys korkeampaa Ruotsissa kuin
Suomessa? Tälle
tarjotaan suomalaisessa julkisessa keskustelussa paljonkin selityksiä, mukaan
lukien Ruotsissa poistettu perintövero,
ylipäänsä houkuttelevampi ympäristö
investoinneille ja erilaiset työmarkkinoiden jäykkyyksien eroihin liittyvät selitykset, joista suuri osa keskittyy Ruotsissa
tehtyihin rakenteellisiin uudistuksiin.
Valistuneita vertailuja on viime vuosina julkaistu useampia. Niistä tässä lehdessä julkaistuissa artikkeleissa Tanninen ja Tuomala (2016) ja Skedinger
(2016) tarkasteltiin viime vuosien talouspolitiikkaa ja työmarkkinoita. Lukemisen
arvoisia ovat myös useat taloushistorian
emeritusprofessori Sakari Heikkisen
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Ruotsia koskevat blogikirjoitukset (esim.
Heikkinen 2016, 2018). Tätä kirjoitettaessa julkaistussa valtiovarainministeriön raportissa (Stenborg et al. 2021),
jonka varsinainen aihe on suomalaisen
talouskasvun tulevaisuuden edellytykset,
tarkastellaan alussa samankaltaisia suureita kuin minä tässä kirjoituksessa, mutta Ruotsi-Suomi-vertailua laajemmin.
Ruotsin ja Suomen työmarkkinoiden
välillä on paljon eroja, mukaan lukien
työehtosopimusten yleissitovuus, jota
Ruotsissa ei pitkään aikaan enää ole ollut.
Toisaalta Ruotsissa on voimassa työntekijöiden työsuhteiden kestoon perustuva
irtisanomisjärjestys – “last in, first out”
(LIFO) – jota taas Suomessa ei ole. Tässä
kirjoituksessa en pyri luetteloimaan maiden välisiä institutionaalisia eroja, saatikka näiden kausaalivaikutuksia eroihin
kasvussa ja työllisyydessä.

Maiden välisten erojen yksityiskohtaisella analyysillä yhdistettynä huolelliseen aineistopohjaiseen vertailuun
on sinänsä paikkansa yhteiskuntatutkimuksessa (Harju et al. 2021, Card JA
Freeman 1993), sekä vertailevan että
kausaalianalyysin mielessä. Lähestyn
tätä kuitenkin eri näkökulmasta. Käytän
hyväkseni kansantalouden tilinpidon
määritelmiä tarkastellakseni sitä, mitkä
tekijät kirjanpidollisessa mielessä selittävät Ruotsin ja Suomen eroa talouskasvussa. Tällainen kasvutekijöiden
tarkastelu, kasvutilinpito (engl. growth
accounting), ei selitä kasvun eroja syyseuraus-mielessä, mutta se auttaa meitä
ymmärtämään mistä tekijöistä maiden
väliset erot kumpuavat.
Aloitetaan kuitenkin tarkastelemalla vertailukelpoisten lukujen valossa
talouskasvua ja työllisyyden kehitystä

MARKUS JÄNTTI korostaa, ettei politiikan
avulla ole helppo vaikuttaa Ruotsin ja Suomen
talouskasvun eroon, koska tuottavuuskasvun ja työn
tarjonnan eroja ei välttämättä ymmärretä hyvin.
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Suomessa ja Ruotsissa. Kuvioissa 1 ja 2
näkyy henkeä kohti laskettu bruttokansantuote (bkt per capita) ja työllisyysaste (eli työllisten määrä jaettuna työvoiman koolla) Ruotsissa ja Suomessa
vuodesta 1980 vuoteen 2019. Suomi on
kieltämättä molempien suhteen ollut
Ruotsia pääasiassa jäljessä, mutta erityisen silmiinpistävää on ollut Suomen
bruttokansantuotteen jääminen jälkeen
2010-luvun alkupuoliskolla – mikä lienee Ruotsin ja Suomen välisiä eroja koskenutta keskustelua innoittanut.
Kuvioista voi kuitenkin poimia muutakin. Yksi seikka on, että Ruotsia ja Suomea kohtasi samaan aikaan kaksi isoa
shokkia, 1990-luvun alussa ja vuonna
2008 finanssikriisissä, mikä näkyy niin
bkt:ssa kuin työllisyysasteessakin. Molemmat shokit olivat bkt:ssa mitattuina
Suomessa syvemmät. Mutta 1990-luvun
alun lama oli työllisyydessä mitattuna
huomattavan syvä Suomessa, kun taas
finanssikriisin myötä työllisyys laski
Suomessa käytännössä yhtä paljon kuin
Ruotsissa ja kehittyi aluksi jopa sitä pa-

MARKUS
JÄNTTI
Markus Jäntti toimii kansantaloustieteen professorina Tukholman yliopiston Institutet för social forskningissa (SOFI). Hänellä on valtiotieteen
tohtorin tutkinto (kansantaloustiede)
Åbo Akademista. Hän osallistuu Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston TITA2-nahkkeeseen
(”Tackling Inequality in Times of
Austerity”). Hän tutkii nykyään myös
lapsiköyhyyttä ja työmarkkinoita rikkaissa maissa sekä sukupolvien välistä
tuloliikkuvuutta. Hän on työskennellyt myös julkistalouden professoria
Helsingin yliopistossa ja VATTissa
(2015-2017) sekä kansantaloustieteen professorina Åbo Akademissa
(2003-2009) ja Tampereen yliopistossa (2000-2003).
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TIETOLAATIKKO

Merkitään bruttokansantuotetta symbolilla Y. Sen vertailut maiden välillä on tapana
suhteuttaa väkilukuun N. Lisäksi merkitään H = kansantalouden työtunnit, E = työntekijöiden määrä, L = työvoima (= työlliset + työttömät) ja N = väestö.
Bkt per capita eli henkeä kohti Y/N voidaan ilmaista eri tekijöiden tulona: bkt per
työtunnit kertaa työtunnit per työntekijä kertaa työllisten osuus työvoimasta kertaa
työvoiman väestöosuus, kuten yhtälössä (1) on tehty:
(1) Y/N ≡ Y/H × H/E × E/L × L/N.
Identiteetin merkki ≡ on tässä paikallaan, koska oikean puolen kertolaskut suorittamalla saadaan aina vasen puoli riippumatta muuttujien saamista lukuarvoista.
Tämä tapa esittää bkt per capita on hyödyllinen, kun halutaan ymmärtää talouskasvun lähteitä. Yllä oleva multiplikatiivinen relaatio nimittäin on mahdollista ilmaista
summana ottamalla yhtälön molemmilta puolista luonnollinen logaritmi. Merkitään
isojen kirjainten logaritmeja vastaavilla pienillä kirjaimilla:
(2) y–n ≡ (y–h) + (h–e) + (e–l) + (l–n)
Nyt bkt per capitan muutos vuodesta toiseen eli henkeä kohti laskettu talouskasvu
voidaan ilmaista yhtälön (2) osatekijöiden muutosten summana:
(3) ∆ (y–n) ≡ ∆ (y–h) + ∆ (h–e) + ∆ (e–l) + ∆ (l–n)
Tässä symboli ∆ (z–x) merkitsee muuttujien z ja x erotuksen muutosta vuodesta toiseen.
Luonnollisen logaritmin muutos on vakiintunut tapa mitata jonkin muuttujan kasvuvauhtia.
Ottamalla vielä toinen erotus eli vähentämällä yhtälön (3) Ruotsille lasketuista arvoista
Suomen vastaavat saadaan maiden väliset erot kussakin tekijässä kuten päätekstin yhtälössä.

remmin. Työllisyys kehittyi Ruotsiin
nähden epäedullisesti vasta vuoden 2012
jälkeen, mutta se lähti jo 2015 nopeaan
nousuun ja on näissä luvuissa sen kanssa
samalla tasolla vuonna 2019.
Myös henkeä kohti laskettu bkt on
Suomessa vuodesta 2015 lähtien noussut
verrattain nopeasti, mutta ero on näiden
lukujen valossa vielä varsin suuri. Syynä
on Suomen bkt:n aleneminen vuodesta
2011 vuoteen 2015, jona aikana Ruotsin
bkt jo lähti nousuun, eikä Suomen vuonna 2015 alkanut kasvu ole kuronut eroa
umpeen.
Näiden lukujen tarkastelu ei kerro,
mistä Ruotsin ja Suomen väliset erot johtuvat. Politiikan kannalta olisi hyvä tietää
mitkä tekijät selittävät kausaalisessa mielessä Ruotsin nopeampaa talouskasvua,
mutta yhtä tai muutamaa tekijää ei kuitenkaan ole ihan helppo löytää. Vähemmän vaativa hanke on tarkastella, mitkä
tekijät kasvutilinpidon merkityksessä

ovat sellaisia, että niissä näkyy huomattavia eroja maiden välillä.
KASVUN OSATEKIJÄT

Kahden maan, tässä tapauksessa Ruotsin
ja Suomen talouskasvun erot on mahdollista ilmaista tai hajottaa osatekijöidensä
ajan yli tapahtuvien muutosten summana. Keskityn tässä tuottavuuden, työvoiman ja väestön kehitykseen sellaisina
osatekijöinä. Lähteenä käytän OECD:n
julkaisemia, vakiohintaisia ja ostovoimakorjattuja bkt-sarjoja ja kansantalouden
tilinpidon sekä työvoimatutkimuksen
työvoimaa sekä väestöä kuvaavia sarjoja
(lähteet: ks. kuvioiden alaviitteet). Tässä ei ole tarkoitus verrata maiden kokemuksia koronapandemian aikana, joten
päätän tarkastelun vuoteen 2019.
Tällaisia hajotelmia on mahdollista
tehdä monella eri tavalla. Jos fokus olisi
valuuttakurssissa ja hintojen kehityksessä, voisi olla mielenkiintoista tarkastella

ERITYISEN SILMIINPISTÄVÄÄ ON SUOMEN JÄÄMINEN JÄLKEEN
RUOTSISTA BRUTTOKANSANTUOTTEEN KASVUSSA
2010-LUVUN ALKUPUOLISKOLLA.

Ideana on ilmaista ero Ruotsin ja Suomen talouskasvussa eri vuosina – tai
kumulatiivisesti jollakin ajanjaksolla
– tuottavuuserojen, työntekijää kohden tehtyjen tuntien, työllisyysasteen
ja työvoima-asteen muutosten erojen
summana. Jokainen ero on laskettu
vähentämällä Ruotsin luvusta Suomen
vastaava, joten positiivinen luku kertoo
muutosten kyseisessä suureessa olleen
Ruotsissa suurempia kuin Suomessa ja
negatiivinen taas päinvastoin.
Hajotelman termeillä on selkeät,
politiikkarelevantit tulkinnat. Erot talouskasvussa ovat keskustelun kohde ja
mittaavat eroja elintason muutoksessa.
Pitkässä juoksussa tuottavuuden kehitys
on keskeisessä asemassa bruttokansantuotteen kehityksessä, ja bkt työtuntia
kohden on tärkeä, joskin verrattain yksinkertainen, tuottavuuden mittari.
Työllisyyden osalta tehdyt työtunnit
per työntekijät kertoo työllisten käytön
intensiivisyydestä ja työllisten osuus työvoimasta mittaa työvoiman käyttöastetta
(eli on yhtä kuin 1 miinus työttömyys).
Työvoima suhteessa väestöön taas mittaa
sitä, kuinka suuri osuus väestöstä kuuluu
työvoimaan. Voisi olla mielenkiintoista
suhteuttaa työvoima työikäiseen väestöön, eli laskea työvoimatutkimuksen

kaneeseen kansainväliseen finanssi- ja
talouskriisiin päättyi sekä Ruotsissa että
Suomessa verrattain tasaisena 1990-luvun alusta jatkunut kasvun kausi, ja

Kuvio 1. Bruttokansantuotteen kehitys Ruotsissa ja Suomessa (per työntekijä;
vakiohintaiset ostovoimakorjatut luvut).
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ero talouskasvussa ≡ ero työn tuottavuuden muutoksessa + ero tuntien/työntekijä muutoksessa + ero
työllisyysasteen muutoksessa + ero
työvoima-asteen muutoksessa

työvoimaosuus ensin ja vasta sitten verrata työikäistä väestöä koko väestöön.
Olen valinnut hajotelman perusvuodeksi 2007 (ks. kuvio 1). Tuolloin al-
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Lähde: Kirjoittajan laskelmat OECD:n tietokannoista SNA_TABLE1, SNA_TABLE3 ja ALFS;
ks. http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SNA _TABLE1,
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SNA _TABLE3,
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ALFS_SUMTAB.

Kuvio 2. Työllisyyden kehitys Ruotsissa ja Suomessa.
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bkt:n lisäksi nimellisiä suureita, jolloin
olisi mahdollista tarkastella myös sekä
inflaation että kansainvälisen hintatason
roolia eroissa. Fokus tässä on kuitenkin
työmarkkinoissa, joten olen erottanut
talouskasvun osatekijät seuraavasti (ks.
oheinen tietolaatikko, jossa hajotelma on
johdettu analyyttisesti):
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"KESKEINEN SYY RUOTSIN NOPEAMMALLE KASVULLE
VUOSINA 2008–2014 OLI NOPEAMPI TUOTTAVUUDEN KASVU."

suomalainen keskustelu talouskasvun
tyrehtymisestä, ei vähiten suhteessa
Ruotsiin, alkoi.
Kuviossa 4 näkyy hajotelman tulos.
Ylin käyrä näyttää vuodesta 2008 lähtien kumulatiiviset muutokset. Vuosi 2007
on otettu lähtöpisteeksi, jossa kaikki erot
ovat nollia. Alemmissa käyrissä puolestaan näkyy miltä vuosimuutokset näyttävät kunkin osatekijän osalta.
Aloitetaan talouskasvusta eli eroista henkeä kohti lasketussa bkt:ssa. Finanssikriisin jälkeen Ruotsin kuviossa
1 näkyvä nopeampi bkt:n kasvu kumuloituu, saavuttaen huippunsa vuonna
2014, jolloin Ruotsin bkt oli kasvattanut
eroa Suomeen noin 12 prosenttia. Tuon
jälkeen Suomen talouskasvu kuitenkin
on suhteellisesti noussut kuroen eroa
umpeen, ja vuonna 2019 Ruotsin bkt:n
kasvu oli yhteensä noin 8 prosenttia
Suomen kasvua korkeampaa.
Keskeinen syy Ruotsin nopeammalle
kasvulle vuosina 2008–2014 oli nopeampi tuottavuuden kasvu, joka sekin

saavutti huippunsa vuonna 2014, jolloin se oli yhteensä noin viisi prosenttia
Suomen tuottavuuden kasvua nopeampaa. Suomen tuottavuus nousi vuosina
2016 ja 2017, mutta vuosina 2018 ja 2019
Suomen tuottavuuden nousu oli jälleen
Ruotsin vastaavaa alempana, vaikka
Suomen talous kokonaisuudessaan jatkoi eron kuromista umpeen.
Mitä tulee työvoimaan, niin Ruotsin
tehtyjen työtuntien kasvu työntekijää
kohden on pääosin ollut joko yhtä nopeaa kuin Suomessa tai hieman nopeampaa, ja kumulatiivisesti tämä tekijä on
aina positiivinen, mutta pieni suhteessa sekä talous- että tuottavuuskasvuun.
Työllisyysasteiden erot (tai käänteisesti
työttömyysasteiden erot) ovat toisaalta
ensin vuosina 2008–2013 pienentäneet,
sen jälkeen vuosina 2015–2019 kasvattaneet talouskasvun eroa. Nämäkin vaikutukset (laskennallisessa, ei kausaalisessa
mielessä) ovat olleet pieniä suhteessa talouskasvun eroihin. Sitä vastoin työvoiman väestöosuus, joka Ruotsissa kasvoi

Kuvio 3. Kasvuero Ruotsin ja Suomen välillä – kumulatiiviset tuottavuus-,
työllisyys- ja väestötekijät 2007–2019
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Lähde: Kirjoittajan laskelmat OECD:n tietokannoista SNA_TABLE1, SNA_TABLE3 ja ALFS;
ks. http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SNA _TABLE1,
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SNA _TABLE3,
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ALFS_SUMTAB.
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hieman Suomea nopeammin joka vuosi
2009–2014, on vaikutukseltaan samaa
suuruusluokkaa kuin tuottavuuskasvu,
vaikka se vuosina 2018 ja 2019 kääntyi
taas hieman kuromaan eroa umpeen.
Mitä näiden lukujen valossa voi sanoa
Ruotsin ja Suomen eroista? Verrattain
ilmeinen huomio on, että viimeisen vuosikymmenen ajan Ruotsin talouskasvu
tosiaan oli Suomen kasvua korkeampaa.
Toinen huomio on, että tärkeä ellei peräti keskeisin syy tälle erolla oli Ruotsin
nopeampi tuottavuuskasvu. On kuitenkin syytä pitää mielessä, että koko talouden tuottavuus, mitä tässä tarkastellaan,
on painotettu summa eri sektoreiden
tuottavuuksista.

Myös työvoiman osuus
väestöstä on Ruotsissa
kasvanut selvästi nopeammin
kuin Suomessa.
Yksityisten teollisuuden ja palveluiden
tuottavuuden kehityksen mittaaminen on
verrattain vakiintunutta. Julkiset palvelut sekä Ruotsissa että Suomessa tuottavat merkittävän osan bruttokansantuotteesta, mutta näiden osalta tuottavuus
johtuu pitkälti palkkatasosta. Tuottavuuserojen tarkastelun syventäminen
toimialatasolle ja sofistikoituneempien
tuottavuusmittarien käyttö olisi tärkeä
ensimmäinen askel tuottavuuden erilaisen kehityksen ymmärtämiseksi.
Työvoiman käytön (työtunnit työntekijää kohti) ja työllisyysasteen (työllisten osuus työvoimasta) erot eivät näiden
lukujen valossa näyttäisi olevan lupaava
erojen lähde. Sellainen sen sijaan on työvoiman väestöosuus. Tässä on hyvä erottaa toisistaan kaksi erilaista tekijää. Yksi
on väestön ikärakenne, jonka kehitykseen
politiikan vaikutusmahdollisuudet ovat
parhaimmillaankin kovin hitaat.

Se, missä määrin Ruotsin Suomea hitaammin ikääntyvä väestö vastaa Ruotsin
suhteellisesti paremmasta kehityksestä,
ei tästä selviä. Mutta kuten olen aiemmin
täällä kirjoittanut (Jäntti 2013), Suomen työvoimassa on muihin Pohjoismaihin nähden kaksi ryhmää, joiden työvoimaosuus on selvästi pienempi. Yksi on
perheenlisäysiässä olevat naiset ja toinen
on yli 50-vuotiaat miehet.

si tulkinta- ja määritelmäongelmien
uhallakin Ruotsi-Suomi-vertailuilla
on paikkansa.
Tulosteni valossa Ruotsin paremman
talouskehityksen syyt löytyvät kahdelta osa-alueelta: korkeammasta tuottavuuskehityksestä (bkt tehtyä työtuntia

Kuvio 4. Kasvuero Ruotsin ja Suomen välillä – erot tuottavuus-,
työllisyys- ja väestötekijöissä vuosittain 2008–2019

Perheenlisäysiässä olevien
naisten ja yli 50-vuotiaiden
miesten työvoimaosuudet ovat
Suomessa selvästi pienempiä
kuin Ruotsissa.

LOPUKSI

Ruotsin ja Suomen välisten vertailujen hyödyllisyys on avoin kysymys,
talouskasvuvertailut mukaan lukien.
Osaltaan niitä vielä vaivaavat pienet ja
usein varsin hankalasti selvitettävissä
olevat tilastointierot myös periaatteessa vertailukelpoisissa tilastoissa, kuten
pienten lasten äitien työssäoloa koskevia käytäntöjä koskeneet Ruotsi–Suomivertailut ovat osoittaneet (Kambur ja
Pärnänen 2017b).
Toisaalta Ruotsia kohtaavat varsin
samankaltaiset taloudelliset ja institutionaaliset shokit kuin meitä. Naapurimaan instituutiot ovat monelta
osin verrattain samankaltaisia kuin
omamme, ja niiden erot Suomeen verrattuina tunnetaan melko hyvin. Siellä
tehtävät politiikkamuutokset, mikäli
niillä on myönteisiä vaikutuksia, voivat hyvinkin olla Suomeen paremmin
soveltuvia kuin Etelä-Euroopassa tai
Pohjois-Amerikassa tehtävät. Sik-
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muihinkin Pohjoismaihin selittyy erilaisilla perhevapaalla olevien naisten
tilastointikäytännöillä (K ambur ja
Pärnänen 2017a, 2017b). Se, mikä
selittää jo hieman yli 50-vuotiaitten
suomalaisten miesten korkeampaa vetäytymistä työvoiman ulkopuolelle, on
taas asia, josta ei tietääkseni juuri ole
vertailevaa tutkimusta.

kohden) ja korkeammasta kasvuvauhdista väestön työvoimaosuudessa. Työn
tuottavuuden kehitystä (sinänsä ei pääasiassa Ruotsi-Suomi-vertailun kontekstissa) on äskettäin valaistu VM:n
julkaisemassa raportissa (Stenborg
et al. 2021). Pidemmällä aikavälillä
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Lähde: Kirjoittajan laskelmat OECD:n tietokannoista SNA_TABLE1, SNA_TABLE3 ja ALFS;
ks. http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SNA _TABLE1,
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SNA _TABLE3,
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ALFS_SUMTAB.
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RUOTSISSA ON ONNISTUTTU NOSTAMAAN ELÄKKEELLE JO
SIIRTYNEIDEN TYÖN TARJONTAA ENEMMÄN KUIN SUOMESSA.

Suomen heikkoa tuottavuuskehitystä
selittää elektroniikkateollisuutta kohdannut iso negatiivinen shokki; siitä
toipuminen eräänlaisena paluuna keskiarvoon saattaa selittää vuoden 2015
jälkeisen hieman myönteisemmän kehityskulun.
Ikärakenteen muutoksiin pitänee
suhtautua keskipitkällä aikavälillä eksogeenisinä eli käytännössä politiikan
vaikutusalueen ulkopuolisina (pois lu-

kien maahanmuuttopolitiikka, jota en
tässä ryhdy lähemmin ruotimaan).
Jäljelle jää se, kuinka suuri osuus työikäisestä väestöstä kuuluu työvoimaan
ja miten tuo suhde kehittyy yli ajan.
Pienten lasten äitien työn tarjontaa
on tässä lehdessä äskettäin käsitellyt
Kosonen (2020). Yli 50-vuotiaitten
miesten työn tarjontaa on Suomessa
toistuvasti pyritty nostamaan niin sanottua eläkeputkea leikkaamalla (ks.

esim. Alasalmi ym. 2020). Yksi keino,
jota ei Suomessa tietääkseni vielä ole
kokeiltu ja yksi harvoista, jossa Ruotsin
taannoisen oikeistohallituksen “työlinja” on selvästi osoittautunut nostaneen
työn tarjontaa, on eläkkeelle jo siirtyneiden työn tarjonnan kasvattaminen
(Laun 2012). Helppoa tämän osuuden
kasvattaminen tuskin on, poliittisesti
tai taloudellisesti. •
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Kuva
MAARIT KYTÖHARJU

Miksi uusi teknologia ei
ole tuottanut kestävämpää
talouskehitystä?*
Yritysten kannusteet ja korko vaikuttavat investointeihin ja teknologian kehitykseen. Koron lasku lisää yleensä investointeja,
mutta sen ollessa hyvin matala se ohjaa yrityksiä velkaantumaan myös esimerkiksi osakkeiden takaisinostoa varten. Korkotaso
on laskenut, kun maailmantalouden rahoitusylijäämät ovat hakeutuneet turvasatamiin. Sitä on laskenut myös varallisuusarvojen
työtuloja nopeampi nousu, kun varallisuuden noususta iso osa kanavoituu säästämiseksi. Seurauksena on ollut hidas tuottavuuden
ja työtulojen kasvu sekä velkaantumisen nousu tavalla, joka ei ole kestävää.

M

iksi uusi teknologia
ei nosta tuottavuutta ja reaalipalkkoja?
Mihin joidenkin varallisuuden kasvun
ja toisten velkaantumisen jatkuminen
johtavat? Taloustutkijat ovat löytäneet
yhteyksiä näiden kysymysten välillä. Samalla nykykehityksen jatkumisen riskit
ovat käyneet aiempaa selvemmiksi.
Näennäisesti ekonomistien näkemykset
uuden teknologian vaikutuksista ovat hyvin erilaiset. Suomen ekonomistikonetta1
vastaava IGM-paneeli esitti eurooppalaisille taloustutkijoille seuraavat väitteet:
1. Kun työmarkkinainstituutiot ja työpaikkakoulutus pidetään ennallaan, robottien ja tekoälyn kasvava käyttö lisää
todennäköisesti huomattavasti pitkäaikaista työttömyyttä kehittyneissä maissa.
2. Robottien ja tekoälyn lisääntyvä
käyttö tuottaa todennäköisesti riittävät
hyödyt, jotta niillä voitaisiin kompensoida menetykset työntekijöille, jotka häviävät menettäessään palkkansa.
54 T&Y

talous ja yhteiskunta

1 | 2021

Kuvioiden 1a ja 1b perusteella vastausten
hajonta on suuri. Sitä selittävät kuitenkin
eräiden vastausten perustelut. Esimerkiksi Jan Eechout on väitteestä 1 eri mieltä, koska hänen mukaansa ongelmana voi
olla, että automaation seurauksena palkat
ovat matalia tai että työ on epätyydyttävää, mutta se ei aiheuta pitkäaikaistyöttömyyttä. Tällöin työvoimaosuus voi
laskea. Agnés Bénassy-Quéré’n mukaan
vastaus väitteeseen 2 on teoriassa kyllä,
mutta työntekijät haluavat työpaikkoja,
eivät etuuksia. Automaatio aiheuttaa siis
ongelmia, jos se hävittää työpaikkoja luomatta enää uusia ja hyviä työpaikkoja.

”Automaatio aiheuttaa
ongelmia, jos se hävittää
työpaikkoja luomatta enää
uusia ja hyviä työpaikkoja.”
Amerikkalainen huippuyliopisto MIT
käynnisti vuonna 2018 laajan hankkeen työn tulevaisuudesta. Hanke tuotti

kokoavat raportit marraskuussa 2019
ja 2020 (Autor et al. 2019 ja 2020).
Hankkeen pontimena olleet ongelmat
tiivistää hyvin sen neuvoa-antavan elimen neuvonantajana toiminut Robert
Solow2. Hän näkee nykyisen talouskehityksen tuottavan vakavia yhteiskunnallisia jännitteitä. Solow painottaa tarvetta
ymmärtää ongelmien syyt, jotta voidaan
tehdä oikeita politiikkavalintoja.
Ekonomistit ovat hakeneet ongelmien
syitä seuraavista ilmiöistä: teknologian
vinoutuminen, kilpailun puute, aineettomien investointien vähyys, velkavetoinen
kysyntä ja rahoitusjärjestelmän epävakaus. Mikään näistä tuskin yksin selittää ongelmia. Ne voivat myös kärjistää toistensa
vaikutuksia.
TEKNOLOGIAN KEHITYS EI OLE LUONUT UUSIA TYÖTEHTÄVIÄ

MIT:n raportteihin on vaikuttanut ilmeisen paljon Daron Acemoglun ja Pascual
Restepon tutkimustyö. Se jakaa yritysten
teknologiapanostukset työtehtäviä syrjäyttävään ja uusia työtehtäviä luovaan

MARTTI HETEMÄKI varoittaa velka- ja
varallisuusvetoisen kasvun vievän kohti kriisiä,
jonka hoitokeinot ovat rajalliset.
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KOSKA TIETOTYÖTÄ ON PALJON JA SEN AUTOMATISOINTI ON HALPAA,
OVAT TYÖMARKKINAVAIKUTUKSET SUURIA.

teknologiaan. Acemoglu piti aiheesta
keväällä 2019 Yrjö Jahnsson-luennot ja
syksyllä 2020 Gorman-luennot.3
Gorman-luennoissa Acemoglu katsoo
työtehtäviä syrjäyttävää teknologiaa suosineen sen, että:
– Työmarkkinoiden jäykkyys lisää
kannustimia työvoimaa säästäviin
investointeihin.
– Työn korkea verotus pääoman verotukseen nähden vähentää työvoiman käyttöä.
– Yrityksen uusia työtehtäviä luovat
innovaatiot voivat tyypillisesti luoda myös muita yrityksiä hyödyttäviä
yleisiä ulkoisvaikutuksia, kun taas
työtä säästävät investoinnit hyödyttävät enemmän vain itse yritystä.
– Visio teknologiasta voi olla suuntautunut kustannussäästöihin uusien
innovaatioiden sijasta.
Acemoglun et al. (2020) USA:n verojärjestelmää koskevassa tarkastelussa optimaalinen järjestelmä lisäisi työllisyyttä
6 prosenttia ja työn tulo-osuutta puoli
prosenttiyksikköä nykyjärjestelmään
nähden. MIT:n edellä mainittu hanke
esittääkin työn verotuksen alentamista
suhteessa pääoman verotukseen.
Vaikka hypoteesi saa tukea myös Ranskan aineistolla tehdyssä tutkimuksessa, se

MARTTI
HETEMÄKI
Martti Hetemäki toimi vuoteen 2020
asti valtiovarainministeriön kansliapäällikkönä. Hänellä on valtiotieteen
tohtorin tutkinto (kansantaloustiede)
Helsingin yliopistosta.
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tuskin yksin selittää havaittua kehitystä,
joka on ollut erityisen ongelmallinen finanssikriisin jälkeen. Hypoteesi ei selitä
nähdäkseni hyvin sitä, miksi koneistuminen ja automaation eteneminen eivät
aiemmin johtaneet hitaaseen tuottavuuskasvuun ja työn tulo-osuuden laskuun,
vaikka silloinkin oli mm. verorakenteen
vinoumia ja työmarkkinajäykkyyksiä.

Verorakenne ja
työmarkkinajäykkyydet eivät
näytä selittävän 2010-luvun
heikkoa talouskehitystä.
Työtä säästävän teknologian hypoteesia
puoltaa se, että työn automatisointi on
ehkä aiempaa halvempaa. Tietotyössä
se on erityisen halpaa. Ensinnäkin tietotyötä automatisoivat algoritmit ovat
yleensä ei-kilpailevia hyödykkeitä, kun
taas teollisuusrobotti on kilpaileva tuotannontekijä, jota voi tyypillisesti käyttää
vain yhdessä paikassa.
Toiseksi algoritmit ovat teollisuusrobotteihin nähden halpoja hankkia ja
käyttää. Tietotyötä tekevät käyttävät jo
nyt hyvin kehittyneitä algoritmeja, vaikka se ei vielä ole johtanut tuottavuusloikkiin. Esimerkiksi jokainen Google-haku
on tuollaisen algoritmin käyttöä.
Tietotyö voi siis automatisoitua teollisuustyötä paljon nopeammin. Sen merkitys on myös suurempi, koska valtaosa
työllisistä tavalla tai toisella jakaa, käsittelee tai jalostaa tietoa. Käytännössä
työt, joita voi tehdä etänä, ovat tietotöitä.
Koronakriisi toimii nyt ehkä eräänlaisena
kiihdytyskaistana tietotyön automaatiolle.
Siirtyminen tietotyöstä esimerkiksi hoiva-, siivous- tai tarjoilutyöhön on kolmesta
syystä vaikeaa. Ensinnäkin se usein laskisi
palkkaa. Toiseksi koulutettu tietotyöntekijä halunnee tehdä koulutustaan vastaavaa
työtä. Kolmanneksi tietotyön vaihtoehdot
ovat yleensä fyysisesti raskaampia. Tieto-

työn automaation edetessä Acemoglun ja
MIT:n analyysien merkitys kasvanee.
KILPAILUN PUUTE HÄVITTÄÄ MYÖS
TYÖTÄ

Paljon huomiota saaneessa tutkimustyössään De Loecker ja Eechout (2020)
päätyvät tuloksiin, joiden mukaan yritysten hinnoittelumarginaalin mediaani
on globaalisti pysynyt suunnilleen ennallaan, mutta sen keskiarvo on moninkertaistunut. Korkean hinnoittelumarginaalin yritysten markkinaosuudet ovat
nousseet toimialojen sisällä. Markkinoiden keskittyminen ja hinnoittelumarginaalin kasvu selittävät De Loeckerin ja
Eechoutin tulosten mukaan työn tuloosuuden alenemista, matalan osaamisen
palkkojen laskua ja työmarkkinoiden dynamiikan heikkenemistä.
Hinnoittelumarginaalien mittaamiseen
liittyy paljon epävarmuutta, mutta myös
IMF:n (2019) tietojen mukaan yritysten
hinnoittelumarginaalit ovat nousseet maltillisesti 2000-luvulla kehittyneissä maissa. Tulosten mukaan näiden marginaalien
kasvu on rajoittunut alojen tuottavimpiin
ja innovatiivisimpiin yrityksiin.

Korkojen lasku suosii teoriassa
markkinajohtajayrityksiä, mikä
myös keskittää yritystoimintaa.
IMF:n havainnot tukevat teoreettista mallia, jossa Liu et al. (2020) tarkastelevat
korkotason laskun vaikutusta kilpailuun
ja tuottavuuteen. Korkotason laskun perinteinen vaikutus on, että se lisää sekä
markkinajohtajan että markkinaseuraajien investointeja. Tämän lisäksi sillä on
kuitenkin strateginen vaikutus. Markkinajohtajan liiketoiminnan nykyarvo kasvaa
hyvin suureksi korkotason lähestyessä
nollaa. Tällöin sen kannattaa investoida
aggressiivisesti säilyttääkseen asemansa.
Markkinaseuraajat ymmärtävät tämän,

minkä takia ne eivät lähde kilpailemaan
markkinaosuuksista. Koron lähestyessä
nollaa strateginen vaikutus dominoi perinteistä vaikutusta, minkä takia koron
lasku keskittää markkinaa ja heikentää
tuottavuuskasvua.

Kuvio 1a. Vastaukset väitteisiin 1, % vastanneista
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SIJOITTAJAN JA YRITYKSEN INFORMAATION EPÄSYMMETRISYYS RAJOITTAA AINEETTOMIA INVESTOINTEJA

Haskel ja Westlake (2017) käyvät
perusteellisesti läpi aineettomien investointien kehitystä ja sitä jarruttavia tekijöitä. Yritysten aineettomat investoinnit käsittävät investoinnit mm.
t&k-toimintaan, ohjelmistoihin, dataan,
koulutukseen, organisaatiopääomaan.
Teknologiayritysten aineeton pääoma
on tyypillisesti monikertainen niiden
kiinteään pääomaan verrattuna.
Aineettomiin investointeihin liittyy rahoittajan kannalta suurempi riski, koska
niiden vakuusarvo on yleensä matalampi
kuin aineellisten investointien. Myös sijoittajan informaation puute yritykseen
nähden korostuu tyypillisesti aineettomissa investoinneissa. Näistä syistä ne
rahoitetaan yleensä omalla pääomalla.
Tällöin aineettomia investointeja jarruttaa myös oman pääoman vierasta pääomaa
kireämpi verotus.
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Kuvio 1b. Vastaukset väitteisiin 2, % vastanneista
50

47

45

40

40
35
30
25

27
22

20
15
10
5
0

0
Vahvasti
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

Epävarma

Eri mieltä

Vahvasti
eri mieltä

Lähde: IGM, ks. https://www.igmchicago.org/surveys/robots-and-artificial-intelligence/ .

Kun korko on riittävän matala,
yritys velkaantuu esimerkiksi
osakkeiden takaisinostoa, ei
investointeja varten.
Aineettomien investointien tuottovaatimus on sitä korkeampi, mitä vähemmän
ne käyvät vakuutena, mitä kalliimpia
turvaavat vakuudet (safe assets) ovat,
mitä enemmän ne edellyttävät ulkoista
rahoitusta, mitä matalampi on reaalikorkotaso ja mitä riskittömämpi on osakemarkkinoiden odotettu tuotto. Nämä
tekijät ovat jo pitkään pitäneet aineettomien investointien tuottovaatimusta
korkeana. Käytännössä yritys voi tehdä
aineettoman investoinnin lähinnä tulorahoituksella tai pääomasijoituksella,
jonka tekee rahoittaja, joka on perehtynyt riittävästi hankkeeseen ja katsoo
sen riskikorjatun tuoton ylittävän vaih-

toehtoisen sijoituskohteen (esim. pörssiosake) odotetun tuoton.
Yleisemmin voidaan osoittaa, että
hyvin matala korko vinouttaa yrityksen
päätöksiä. Acharya ja Plantin (2020)
osoittavat, että koron ollessa riittävän
matala yrityksen kannattaa velkaantua osakkeiden takaisinostoja varten ja
välttää investointien vaiva. Saman vaikutuksen tuottaa myös investoinnin aiheuttama likviditeettiriski. Ensimmäinen
tulos seuraa moral hazard-ongelmasta ja
jälkimmäinen tulos seuraa investoinnin
tuoton rajallisesta vakuuskelpoisuudesta
(Holmström ja Tirole 2011).
VELKAVETOINEN KASVU VOI JOHTAA
VELKA-ANSAAN

Mianin et al. (2020) velkaantuneen
kysynnän mallissa velan kasvu vähen-

tää kokonaiskysyntää, koska se lisää
korkomenoja. Sen kriittinen oletus
on säästäjien lainanottajia korkeampi
säästämisalttius. Tällöin mitä varakkaampia säästäjät ovat suhteessa lainanottajiin, sitä suuremmaksi säästäminen muodostuu.

Kun velka-ansa kärjistyy,
se voi johtaa esimerkiksi
velkajärjestelyihin.
Talouspolitiikan elvytys lisää velkaantumista. Se lisää tulevia velanhoitokustannuksia, mikä vähentää tulevaa kysyntää.
Siksi velkaantumisen pitää jatkua, mikä
tuottaa mallissa velka-ansan. Korkojen
nousu ajaisi velalliset maksukyvyttöT&Y talous ja yhteiskunta
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TURVALLISTEN VELKAKIRJOJEN SUURI KYSYNTÄ ON AJANUT NIIDEN
JA SAMALLA MAAILMAN KORKOTASOA ALAS.

myyteen, kysynnän alas ja talouden
taantumaan.
Mian et al. näkevät ulospääsynä velkaansasta varallisuuden uudelleenjakamisen
tavalla tai toisella. Keinoina ovat lähinnä
velkajärjestelyt ja verotus. Amir Sufi tiivistää mallin hyvin selkeästi pitämässään
luennossa4. USA:n rikkaiden ylisäästöjen
kanavoituminen muiden amerikkalaisten velaksi selittää kuitenkin vain osan
USA:n velkaantumisesta. Valtaosa siitä
on rahoitettu globaalilla ylisäästöllä, josta Bernanke (2005) käytti nimeä ”global
saving glut”.
KANSAINVÄLISEN RAHOITUSJÄRJESTELMÄN EPÄTASAPAINO ILMENEE
YHDYSVALTOJEN ULKOISENA VELKAANTUMISENA

USA:n varallisuuden ja velkaantumisen
epätasapainosta valtaosa on kansainvälistä perua. ”Saving glut”-puheessaan Bernanke (2005) viittasi USA vaihtotaseen
alijäämän kasvaneen 530 miljardiin dollariin vuonna 2003.5 Vuosina 2003–2020
USA:n kumulatiivinen vaihtotaseen alijäämä on ollut OECD:n Economic Outlookin tietojen mukaan 9 360 miljardia
dollaria, joka on vajaa 50 prosenttia suhteessa USA:n vuoden 2020 arvioituun
bruttokansantuotteeseen.
USA:n kyky velkaantua perustuu dollarin asemaan reservivaluuttana. USA:n
liittovaltion velkakirjat ovat olleet turvasatama, jonne rahat voi parkkeerata. Kun
pankit ja sijoittajat pitävät varojaan dollarimääräisissä velkapapereissa, voi USA
velkaantua edullisesti. Sen myös pitää velkaantua, jotta dollarilikviditeettiä riittää
maailmantalouden tarpeisiin. Kun USA:n
talous kasvaa hitaammin kuin muu maailmantalous, jonka dollarilikviditeetin tarve
lisääntyy sen kasvun tahdissa, on USA:n
laskettava liikkeelle dollarivelkaa paljon
nopeammin kuin sen talous kasvaa. Ennen
pitkää USA:n velkaantuminen aiheuttaa
kestämättömän paineen dollaria kohtaan
samalla lailla kuin se aiheutti 1920-luvul58 T&Y
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la paineen puntaa kohtaan, kun punta oli
maailman reservivaluutta. Tämä on tiivistettynä ns. Triffinin dilemma (ks. Farhi
ja Maggiori 2018).
ILMIÖIDEN VÄLINEN YHTEYS

Yllä kuvattujen ilmiöiden (teknologian
vinoutuminen, kilpailun puute, aineettomien investointien vähyys, velkavetoinen
kysyntä, rahoitusjärjestelmän epävakaus)
yhteinen nimittäjä on yritysten päätöksiin
vaikuttavat tekijät. Tekijöistä tärkein on
informaation epäsymmetriat ja niistä
johtuva turvallisen sijoituskohteen tarve.
Käytännössä vain valtion velka, jonka takana on verotusoikeus, on tällainen kohde.
Globaalitaloudessa turvallinen sijoituskohde on USA:n valtion velkakirja.
Se on likvidi, USA:n liittovaltion luottokelpoisuus on ollut vielä riittävän hyvä
ja velkakirja on dollarimääräinen. Sitä
liikkeelle laskemalla USA on tarjonnut
kaikkialla ja kaikissa tilanteissa käypää
likviditeettiä omaan ja maailmantalouden tarpeisiin. Dollarilikviditeetin tarve
on kasvanut kriiseissä. Näin oli Aasian
kriisissä 1990-luvun lopussa, niin oli
globaalissa finanssikriisissä 2008–2009
ja niin on ollut koronakriisissä. Kahdessa jälkimmäisessä USA:n keskuspankki
on lainannut dollarilikviditeettiä muille
keskeisille keskuspankeille paitsi Kiinan
keskuspankille.
USA:n liittovaltion velkakirjojen kysyntä on ollut suurta kahdesta syystä. Ensinnäkin, kuten Holmström ja Tirole
(1998) osoittivat, kun koko talouden tasolla on häiriöitä, tarvitsee yksityinen sektori
ulkopuolista turvallista likviditeettiä, jota
se käyttää omien vakuuksiensa täydentämiseen investointien rahoittamiseksi. Caballero et al. (2017) avaavat selkeällä
tavalla tämän ns. safe asset-kirjallisuuden
sekä Holmströmin ja Tirolen (1998)
likviditeetin kysyntämallin sen taustalla.
Toiseksi säästöt tarvitsevat turvallisen
parkkipaikan. Finanssikriisin taustalla
olivat muiden maiden ylijäämät, jotka löy-

sivät parkkipaikan USA:n asuntolainoista.
Turvallisten velkakirjojen suuri kysyntä
on painanut niiden ja samalla maailman
korkotasoa alaspäin.
Turvallisen vakuuden hinta on noussut
valtion velkakirjojen hintojen noustua.
Tämä ja yleinen epävarmuus ovat todennäköisesti vähentäneet etenkin pitkäjänteisiä uutta luovia aineettomia investointeja. Kun velkaa on käytetty nykyisen
yrityskannan ostoon, ei investointeihin,
on seurauksena ollut myös yrityskentän
keskittyminen, hinnoittelumarginaalien
kasvu, osakehintojen nousu ja varallisuuden kasautuminen.
Ilmiöt myös vahvistavat helposti toistensa vaikutuksia. Turvallisen sijoituskohteen kysyntä sekä parkkipaikkana
että vakuutena on painanut niiden korot
käytännössä niiden efektiiviselle alarajalle
eli lähelle nollaa tai jopa sen alle. Tämä on
saanut aikaan tuottojen hakemisen riskipitoisista kohteista (search for yield), mikä
on taas kaventanut riskipreemioita sekä
lisännyt valtavasti heikkolaatuisten yrityslainojen määrää. Tämän voi nähdä olevan
osa Mianin et al. (2020) velkaantuneen
kysynnän mallin ilmiötä.

Matalat korot ovat johtaneet
tuottojen hakuun muun muassa
heikkolaatuisista yrityslainoista.
Bernanken (2016) mukaan on epätodennäköistä, että Fed pyrkisi määrittämään
pitkien korkojen tason. Riskinä olisi, että
se voisi joutua ostamaan suuria määriä arvopapereita, jopa koko tietyn maturiteetin
arvopaperikannan. Tähän liittyisi huoli
Fedin taseen hallinnan menetyksestä.
Koronakriisin alussa Fedin oli kuitenkin
tehtävä erittäin suuria USA:n liittovaltion velkakirjojen ostoja niiden korkojen
vakauttamiseksi. Fed ryhtyi tukitoimiin
myös osavaltioiden ja yritysten velkakirjojen korkojen pitämiseksi matalina.

USA:n kevään 2020 velkamarkkinoiden häiriö oli uusi ilmiö. Niiden informaatiosensitiivisyys lieneekin kasvanut
Holmströmin (2015) tarkoittamassa
mielessä. Jossain vaiheessa vastaan voi
tulla tilanne, jossa Fedin USA:n liittovaltion pitkäaikaisten velkakirjojen ostojen
lisääminen ei enää laske niiden korkoja,
koska tämä likviditeetin lisäys nostaa
inflaatio-odotuksia. Tilanne tuo mieleen kiinteää valuuttakurssia puolustavan keskuspankin, jolla on rajallinen valuuttavaranto. Inflaatio-odotusten nousu
muodostaisi nyt rajoitteen keskuspankin
kyvylle kontrolloida pitkiä korkoja.
Jos likviditeetin lisäys ja valtion velkaantuminen asettavat keskuspankin ja
valtion sulautetun taseen kestävyyden
kyseenalaiseksi, keskuspankin likviditeetti voi muuttua informaatiosensitiiviseksi. Tämä asettaa myös rajan uuden
rahateorian (MMT) mukaiselle valtion
mahdollisuudelle velkaantua rajattomasti lainaamalla keskuspankista. Kun
raja on ylitetty, keskuspankin yritys
pitää valtion velanoton hinta matalana
vain lisäisi sijoittajien pakoa osakkei-

siin ja muihin inflaatiolta suojattuihin
kohteisiin.
Tämän politiikan suurin vahinko olisi kuitenkin siinä, että se tekisi kaikista
nimellisarvoisista veloista informaatiosensitiivisiä riippumatta velkojien luottokelpoisuudesta. Näissä oloissa yritysten ja rahoituslaitosten olisi vaikea uusia
velkojaan samalla, kun keskuspankin likviditeetin lisäys kriisin patoamiseksi vain
pahentaisi sitä.

Velkavetoinen, varallisuusarvoja nostava kehitys ei ole kestävää. Mitä pidempään se jatkuu, sitä suurempi on riski
kriisistä, jonka hoidossa talouspolitiikan
liikkumavara ei ole enää rajaton. •

Viitteet
* Kiitän Juhana Hukkista, Jukka Mattilaa,
Niku Määttästä ja Heikki Taimiota hyvistä
kommenteista. Vastaan luonnollisesti yksin

LOPUKSI

Teknologinen kehitys ei ole annettua, vaan sen luonteeseen vaikuttaa
yritysten rahoituksen rajoitteet ja
kannusteet samoin kuin esimerkiksi
verotuksen rakenne. Siihen vaikuttaa
myös tuloerojen kasvu, jos se synnyttää
säästöylijäämää, joka alentaa korkotason tasolle, joka ajaa yrityksiä lyhytnäköisempiin ja vähemmän riskipitoisiin
päätöksiin. Yhteiskunnan kannalta olisi
toivottavaa, että yritysten panostukset
kohdistuivat tuottavuutta kohottaviin
innovaatioihin, jotka synnyttävät uusia
työtehtäviä.

kirjoitukseen sisältyvistä näkemyksistä ja
mahdollisista virheistä.
1 Ks. http://www.ekonomistikone.fi/ .
2 Vuoden 1987 talousnobelisti Robert Solow’n
puheenvuoro: https://youtu.be/Fv177H0xiMk .
3 Acemoglun Gorman-luennot: https://www.
youtube.com/watch?v=TxRd2VcRd-Q ja https://
www.youtube.com/watch?v=MbT7XbEmhIg .
4 Amir Sufin luento: https://www.uio.no/
om/aktuelt/arrangementer/andre/2020/narsprekker-den-norske-boligboblen.html .
5 Vaihtotase on kansantalouden säästämisen ja
investointien erotus, kansantalouden sektorien
rahoitusjäämien summa ja myös kauppataseen sekä
muiden kansantalouden ulkoisten taseiden summa.
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Kuva
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Lisääkö teknologinen
kehitys työmarkkinoiden
polarisaatiota?

P

olarisaatio puhuttaa.
Politiikka on polarisoitunutta, keskustelu on
polarisoitunutta, kansa
on polarisoitunut ja työmarkkinat ovat polarisoituneet. Työn
taloustieteilijänä olen tutkinut näistä
viimeisintä, työn polarisaatiota. Polarisaatiota on taloustieteessä selitetty monella tekijällä: markkinoiden
kansainvälistymisellä, työntekijän
aseman heikentymisellä, regulaation
vähenemisellä ja ennen kaikkea teknologisen kehityksen aiheuttamalla
murroksella.
Työn polarisaation tutkimus syntyi
tarpeesta selittää 1980-luvun alussa
Yhdysvalloissa alkanut palkkaerojen
kasvu. Toisen maailmansodan jälkeiset vuosikymmenet olivat olleet yhteisen kasvun aikaa, jolloin kaikkien palkat ja elintaso nousivat. Tämä yhteisen
kasvun aika päättyi 80-luvulla, ja tänä
päivänä vailla yliopistotutkintoa oleva
amerikkalainen ansaitsee keskimäärin yhtä paljon kuin 40 vuotta sitten.
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Samaan aikaan korkeasti koulutettujen
tulot ovat jatkaneet kasvuaan.
Tuloerojen kasvua selittämään muodostui teoria taitoja korostavasta teknologisesta kehityksestä. Sen mukaan
teknologinen kehitys tekee korkeakoulutetuista työntekijöistä aiempaa tuottavampia ja samalla korvaa vähemmän
koulutettuja työntekijöitä automaation
myötä.
Robotit ja tietokoneet korvaavat
etenkin keskiluokkaisia töitä, jotka ovat
aiemmin olleet saavutettavissa vähäisellä koulutuksella ja ovat tarjonneet
hyvän palkan ja vakaan työsuhteen.
Tällaisia rutiininomaisia suoritteita
sisältäviä töitä, joita koneen on helpompi automatisoida, ovat esimerkiksi
kokoonpanijat tehtaissa sekä kirjurit,
sihteerit ja kirjanpitäjät toimistoissa.
Koneiden on taas vaikeampi korvata
vaihtelevia työtehtäviä, jotka vaativat
ihmiselle luontaista ongelmanratkaisukykyä, luovuutta ja sosiaalista kanssakäymistä. Näitä ammatteja löytyy
palkkajakauman molemmista päistä:
talonmiehet, vahtimestarit ja siivoojat; asiantuntijat, ohjelmistokehittäjät
ja johtajat. Tämä kehitys johtaa työmarkkinoiden polarisoitumiseen, jossa keskiluokkaiset työpaikat häviävät
ja työvoima jakautuu huipputuottaviin
asiantuntija-ammatteihin ja matalapalkkaisiin palveluammatteihin.

Taitoja korostava teknologinen
kehitys suosii ammatteja
palkkahaitarin molemmista
päistä.
Teoria on myös aina herättänyt kritiikkiä. Samaan aikaan kun palkkaerot
lähtivät kasvuun, myös ammattiliittojen
asema heikkeni ja minimipalkat laskivat Ronald Reaganin presidenttikaudella. Lisäksi monet murroksen yhteydessä puhutut teknologiset innovaatiot
— kuten tietokoneiden yleistyminen
työpaikoilla — tapahtuivat jo ennen
palkkaerojen kasvua.
Teknologiasta ja sen vaikutuksista puhuttaessa on tärkeää määritellä
tarkkaan mitä teknologiaa tarkoittaa.

Onko kyse roboteista tehtaalla, tekoälystä vai internetin tuomista mahdollisuuksista? Onko syytä olettaa, että
erilaiset teknologiat vaikuttavat työmarkkinoihin samalla tavalla ja hyödyttääkö teknologinen kehitys väistämättä korkean taitotason työntekijöitä
enemmän?
Näin ei välttämättä ole, ja vaikutukset
riippuvat aina itse teknologiasta. Esimerkiksi teollisen vallankumouksen
alettua Englannissa 1800-luvun alussa
kehityksen vastustajat, luddiitit, olivat
pääasiassa taitavia käsityöläisiä, jotka
vastustivat langan ja kankaan tuotannon automatisointia koneilla. Tällöin
kyse oli nimenomaan tuotantohintojen
tippumisesta ja tiettyjen taitojen arvostuksen heikentymisestä.
Nykyisessäkään teknologisessa murroksessa ei ole selvää, että se suosisi
yksinomaan korkeasti koulutettuja.
Vaikka uusien innovaatioiden kehittäjät
ovat tyypillisesti korkeakoulutettuja,
myös muut voivat hyötyä innovaatioista. Esimerkiksi tuotantolaitoksissa
koneet hyvin harvoin täydellisesti korvaavat työntekijöitä, vaan ainoastaan
yksittäisiä tehtäviä.
Näin ollen työnteosta tulee tehokkaampaa ja turvallisempaa koneiden
ansioista, mutta ihmistä tarvitaan
edelleen koneen käyttöön ja huoltoon.
Tutkimus osoittaakin, että uusiin koneisiin ja robotteihin investoivat yritykset yleensä lisäävät työntekijöiden
määrää ja kasvattavat tuotantoaan.
Työmarkkinoiden polarisaatiota on
tutkittu myös Suomessa. Vaikka keskituloisissa ammateissa työskentelevien
määrä on vähentynyt viime vuosikymmenten aikana, tuloerojen kasvu on
ollut hyvin pientä esimerkiksi Yhdysvaltoihin verrattuna. Tutkimus on myös
osoittanut, että toisen asteen ammattikoulutus antaa edelleen hyvät edellytykset työmarkkinoilla pärjäämiseen.
Yhteiskunnallisesti suurin haaste
ovat vain perusopetuksen varassa olevat, joiden asema työmarkkinoilla on
heikentynyt. Onkin tärkeää, että entistä
harvempi jäisi vain peruskoulun varaan
vaan saisi koulutuksen ja taitoja, jotka
myös tulevaisuudessa ovat arvokkaita
työmarkkinoilla.

Tarvitseeko työn polarisaatiosta
Suomessa siis olla huolissaan? Vaikka
Suomessa onkin päästy melko vähällä,
se ei tarkoita etteikö polarisaatio voisi
voimistua tulevaisuudessa. Toisaalta
polarisaatio ei myöskään ole väistämätön luonnonlaki vaan ilmiö, joka riippuu tulevista innovaatioista ja niiden
vaikutuksista työmarkkinoihin. Siksi
joustavilla koulutusratkaisuilla ja yhteiskunnan tuilla voidaan varmistaa,
että työn polarisaatiosta ei tule yhteiskunnallinen ongelma Suomessa jatkossakaan. •

AAPO
KIVINEN
Aapo Kivinen on nuorempi tutkija
Palkansaajien tutkimuslaitoksessa
ja tohtorikoulutettava (taloustiede)
Aalto-yliopistossa. Hänen tärkeimpien tutkimushankkeidensa aiheet
ovat: koneiden vaikutukset taitojen
kysyntään Suomessa, 1970-luvun rakennemuutos ja maaltamuutto sekä
taloudellisen aseman periytyminen.
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Johtava tutkija
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Caj Södergård
Tutkimusprofessori
VTT
caj.sodergard@vtt.fi

Tekoälytaitojen kysyntä
työmarkkinoilla
työpaikkailmoitusten valossa*
Tekoälyn soveltamisen on ennustettu kasvattavan huomattavasti bruttokansantuotetta. Suomessa tartuttiin vuonna 2017 tähän
mahdollisuuteen mm. laatimalla kansallinen tekoälystrategia ja käynnistämällä sitä tukeva tutkimusohjelma. Tässä artikkelissa
tarkastellaan tekoälyyn ja laajemminkin tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien osaamisten kysyntää Oikotie.fi-palvelussa
ilmestyneiden työpaikkailmoitusten valossa. Tuloksia myös verrataan kansainvälisiin tuloksiin. Tutkimusaiheena tekoäly on
kärjessä, mutta rekrytoinneissa se jää selvästi perinteisempien tietotekniikkataitojen kysynnän jälkeen. Tekoälyosaamisen kysyntä
on kuitenkin kasvattanut osuuttaan tieto- ja viestintätekniikkaan kohdistuvassa ilmoittelussa.

T

ieto- ja viestintätekniikan
(ICT) soveltaminen on
nostanut Suomessa työn
tuottavuutta ja sen kautta
henkilöä kohti laskettua
bruttokansantuotetta. Tämä käy ilmi,
kun tarkastellaan Suomen investointeja
ICT:n laitteisiin, ohjelmistoihin ja tietokantoihin. Nämä investoinnit ovat vain
alle viidesosan kaikista investoinneista,
mutta ne ovat lisänneet työn tuottavuutta enemmän kuin kaikki muut investoinnit yhteensä (Pohjola 2020).
Viimeisten 10 vuoden aikana työn
tuottavuus on kuitenkin ollut Suomessa
kilpailijamaita matalampi – ero Ruotsiin
ja Saksaan oli 10 prosenttia vuonna 2018.
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Suomi ei ole hyötynyt kilpailijamaiden
tavoin teknologian kehityksestä, koska
T&K-investoinnit ovat vähentyneet ja
ICT-investointien kasvu on hidastunut
(Lemola 2020). Esimerkiksi vuonna 2018
ICT-investointien osuus kaikista tuotannollista investoinneista oli vain noin
puolet Ruotsin vastaavasta osuudesta.
Teknologian murros tarjoaa uuden mahdollisuuden Suomelle, ja tekoäly on siinä
keskeinen teknologia (Pohjola 2020).
SUOMEN AI-KYVYKKYYS

Suomi laati vuonna 2017 ensimmäisenä
maana tekoäly- eli AI-strategian (TEM
2017), ja Business Finland käynnisti mittavan tekoälyn ja alustatalouden tutki-

musohjelman. Innoittajina olivat paljon
julkisuutta saaneet ennusteet tekoälyn
mullistavasta vaikutuksesta kansantalouteen. Työ- ja elinkeinoministeriö
(TEM) (2017) ennakoi, että soveltamalla
tekoälyä bkt:n vuosittainen kasvu voisi
vuoteen 2030 mennessä lisääntyä 0,8
prosentista 3 prosenttiin.

”Suomi ei ole hyötynyt
kilpailijamaiden tavoin
teknologian kehityksestä.”
Accenture ennusti samaan aikaan, että
työn tuottavuus voisi vuonna 2035 olla

Kuva
Maarit Kytöharju

ASTA BÄCK ja CAJ SÖDERGÅRD toteavat,
että vuonna 2017 tekoälyn hyödyntämisen
vauhti kiihtyi Suomessa niin tutkimuksessa kuin
työpaikkailmoituksissakin näkyvän kysynnän osalta.
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TEKOÄLYN MENESTYKSELLINEN SOVELTAMINEN VOISI
NOPEUTTAA SUOMEN TALOUSKASVUA JOPA KAHDELLA
PROSENTTIYKSIKÖLLÄ VUODESSA.

ASTA
BÄCK
Asta Bäck on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon (graafinen tekniikka)
Teknillisessä korkeakoulussa (nykyään Aalto-yliopisto). Hän toiminut
VTT:ssä aiemmin myös tutkijana, erikoistutkijana ja tiiminvetäjänä. Hänen
tärkeimmät nykyiset tutkimushankkeensa ovat: Digital Disruption of
Industry (DDI), johon tämä artikkeli
liittyy, Addressing productivity paradox with big data: implications to policy making (BIGPROD) ja Building
European Communities’ Resilience
and Social Capital (BuildERS).

CAJ
SÖDERGÅRD
Caj Södergård on suorittanut tekniikan
tohtorin (tietotekniikka) tutkinnon Teknillisessä korkeakoulussa (nykyään Aalto-yliopisto). Hän nykyään VTT:n digitaalisten palvelujen tutkimusprofessori,
ja hän sai vuonna 2020 VTT Awardin.
Hän on aiemmin työskennellyt Decon
Oy:ssä konenäköjärjestelmien suunnittelijana sekä VTT:ssä tutkijana, erikoistutkijana, jaosto- ja ryhmäpäällikkönä,
osaamiskeskuksen johtajana ja yksikön
varajohtajana. Hänen tärkeimmät nykyiset tutkimushankkeensa ovat Digital
Disruption of Industry (DDI), johon
tämä artikkeli liittyy, AI Empowered
Scientist - design of new biomaterials in minutes instead of years, FCAI
- Finnish Centre for AI sekä DAIRO
- European Data, AI and Robotics
Association.
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Suomessa 36 prosenttia korkeampi, jos
tekoälyä sovelletaan menestyksellisesti verrattuna siihen, ettei alaan panostettaisi (Purdy ja Daugherty 2017).
Näin Suomen vuotuinen bkt-kasvu saisi
kahden prosenttiyksikön lisäyksen, mikä
olisi tutkituista 12 teollisuusmaista toiseksi eniten. Kehitys toisi Suomen bruttokansantuotteeseen 20 miljardin euron
kumulatiivisen lisän vuoteen 2023 mennessä työllisyyden kasvaessa 5 prosenttiyksikköä (Microsoft ja PWC 2018).
Vuotta kohti se olisi 3,3 miljardia euroa
(McKinsey 2017).
Ovatko ennusteet toteutumassa? Tekoälyn tutkimusaktiviteetti on kasvanut
Suomessa muun muassa Business Finlandin tekoälyohjelman ja kansallisen
lippulaivan, Suomen Tekoälykeskuksen (FCAI) ansiosta, mutta rekrytoivatko suomalaiset yritykset tekoäly- ja
digitalisaatio-osaajia? Näitä kysymyksiä
tarkastellaan tässä artikkelissa.

lukumäärien kasvun aikaa. Suurin määrä työpaikkailmoituksia, hieman yli 90
000, oli aineistossa vuonna 2019. Koko
tarkasteluajanjaksolla suurin kasvuhyppäys ilmoitettujen työpaikkojen lukumäärässä, yli 20 000 työpaikkaa, tapahtui vuonna 2017. Reipas kasvu jatkui
myös 2018 ja loiventui tultaessa vuoteen
2019. Vuosi 2017 oli myös bkt:n osalta
tarkastelujakson ripeimmän kasvun aikaa; sen jälkeen vuosittainen kasvu on
ollut pienempää.

SUOMALAINEN TYÖPAIKKA-AINEISTO

Kuvio 1 havainnollistaa ryhmien ja käsitteiden suhteita toisiinsa. Tekoäly tunnistettiin aineistosta suorin maininnoin
(tekoäly, keinoäly, artificial intelligence)
ja siihen liittyvien sovellusten, kuten
konenäkö, menetelmien, kuten syväoppiminen, ja työkalujen, kuten Tensorflow, mainintojen avulla. Tekoälyyn
sisällytettiin myös autonomiset laitteet
ja ohjelmistorobotiikka, vaikka kaikki
ohjelmistorobotiikan toteutukset eivät
sisälläkään tekoälyä.
Datan osalta ilmoituksia haettiin datan keräämiseen, prosessointiin ja varastointiin liittyvien termien avulla. Digitalisaatioon liittyviä ilmoituksia haettiin
termillä digitalisaatio.
Neljäs ryhmä koostui yleiskäyttöisiä
ICT-teknologioita kuvaavista sanoista. Ilmoitus liitettiin yllä kuvatussa
järjestyksessä siihen ryhmään, jonka
termejä siitä ensimmäiseksi löytyi. Esimerkiksi jos ilmoituksessa mainittiin

Kehitystä yritysten tekoälytaidoissa on tapahtunut; tekoälyä päivittäisessä toiminnassa soveltavia yrityksiä oli syksyllä 2020
Suomessa 1 240 eli yli kolminkertaisesti
verrattuna vuoteen 2017 (FAIA 2020). Toisaalta tämä on vain 3,1 prosenttia kaikista
Suomen yli 4 henkeä työllistävistä yrityksistä. Start-upeja oli vuoden 2020 lopussa
noin 400, ja noin 50 tulee lisää vuodessa.
Voidaksemme paremmin ymmärtää
suomalaisten yritysten tekoälyaktiivisuutta tarkastelemme rekrytointiaktiivisuutta Oikotie Oy:n Työpaikat-palvelun
ilmoitusaineistossa, johon saimme pääsyn tutkiaksemme taitojen ja osaamisen
kysynnän muutostrendejä. Tarkasteluajanjaksomme ulottuu vuodesta 2013
vuoteen 2019. Rajasimme vuoden 2020
pois tarkastelusta, koska se oli pandemian takia poikkeuksellinen.
Tarkasteltu ajanjakso ja erityisesti sen
jälkipuolisko oli avoimien työpaikkojen

SANASTO

Saadaksemme kuvan tekoälyyn ja sen
edellyttävään tietotekniikkaan liittyvien
osaamisten kysynnästä määrittelimme
sanastot seuraavalla ryhmittelyllä:
–
–
–
–

Tekoäly
Digitalisaatio
Data
Muu ICT.

koneoppiminen ja Linux, niin ilmoitus
luokiteltiin Tekoäly-ilmoitukseksi, eikä
ryhmään Muu ICT, johon Linux on yhdistetty.
Tekoälyyn liittyvän sanaston kehittämisessä hyödynnettiin mm. EU:n High
Level Expert Groupin raporttia (EU
2019). Siinä tekoäly on jaoteltu seuraavasti: automaattinen toiminta, menetelmät ja työkalut, päättely, oppiminen ja
ympäristön aistiminen. Tekoälysovellusten kehittäminen vaatii dataa, joten
datan kerääminen ja varastointi ovat
välttämättömiä edellytyksiä tekoälyn
hyödyntämiselle.
Kuviossa 2 nähdään osaamisten hakemisessa käytettyjä termejä niiden
yhteisesiintymisten pohjalta muodostettuna verkostona vuoden 2019 ilmoitusten osalta. Ilmoituksia oli suomeksi
ja englanniksi, joten termit määriteltiin
molemmilla kielillä ja samaa tarkoittavat yhdistettiin. Verkoston keskiössä
on datan varastointi, joka kattoterminä
sisältää erilaisia datan tallentamiseen
liittyviä termejä. Se ei kuitenkaan sisällä nimeltä mainittuja tietokantoja, jotka
haettiin Wikipediasta löytyvien listaus
ten pohjalta ja ryhmiteltiin SQL- ja
NoSQL-tietokantoihin. Myös pilvipalveluita tarjoavat AWS ja Azure on mainittu
erillisinä. Yleisimmin mainitut ja eniten
toisiinsa liittyvät termit ovat verkoston
keskellä. Web-sovellusten kehittämiseen
liittyvät termit ovat ryhmittyneet kuvion
vasempaan alakulmaan ja data-analyysiin
ja tekoälyyn liittyvä termit yläoikealle.
TEKOÄLY- JA ICT-OSA AMISTEN KYSYNTÄ

Kuvio 3 näyttää yllä kuvatulla tavalla luokiteltujen ilmoitusten määrät ja
osuudet tarkastelujaksolla. Digitalisaatioon liittyvän osaamisen kysyntä alkaa
näkyä aineistossa vuodesta 2016 lähtien;
tekoälyyn liittyvän osaamisen kysyntä
kiihtyi vuonna 2017. ICT-osaamisille
on absoluuttisissa ilmoitusmäärissä
selvää kasvua, mutta tarkasteltaessa
näiden ilmoitusten osuutta koko ilmoitusaineistosta nähdään kasvun jääneen
jälkeen kokonaiskasvusta. Tekoälyyn
liittyvä kysyntä on kuitenkin kasvanut
samassa suhteessa koko ilmoituskannan
kanssa. Tästä onkin seurannut muutos

Kuvio 1. Tekoälyn ja digitalisaation ryhmittely ja esimerkkejä tekoälyyn liittyvistä hakutermeistä.
Menetelmät,
työkalut

Tekoäly,
koneoppiminen

Ohjelmistorobotiikka,
chatbotit

AI (Tekoäly)
Digitalisaatio
Datan keruu,
prosessointi ja varastointi

Muu ICT

Kuvio 2. Osaamisvaatimuksia ja niiden välisiä yhteyksiä vuoden 2019 ilmoitusten
perusteella; mukana ovat eniten mainintoja saaneet termit (solmujen värit vastaavat
kuvassa 1 käytettyjä).kutermeistä.
Massadata

Apache

Koneoppiminen
IoT

REST API

Scala

Microservices

AWS
NoSQL-tietokannat
JSON

SQL-tietokannat

Tekoäly

Digitalisaatio

Linux

Datan varastointi

CI/CD

Azure
Agile

Node.js

Git

C#

JavaScript

XML

Scrum

Testiautomatio

Java

React

Open Source

Datatiede

Python

Devops

Docker

Datan käsittely

Ohjelmistorobotiikka

Jira

PHP
Jenkins

Kubernetes
Angular
HTML

Ansible

CSS

.NET

Front-end

tarkasteltujen ilmoitusten keskinäisissä osuuksissa: vuonna 2015 tekoälyyn
liittyvien ilmoitusten osuus oli vain 4
prosenttia, mutta vuonna 2019 se oli jo
lähes 11 prosenttia.

Data- ja Muu ICT -ryhmiin kuuluvissa ilmoituksissa tyypillisimmät tehtävänimikkeet olivat ohjelmistokehittäjä
ja -suunnittelija sekä ICT-alueeseen
liittyvät asiantuntija- ja arkkitehtiniT&Y talous ja yhteiskunta
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Kuvio 3. Tekoäly- ja ICT-osaamista hakevien ilmoitusten absoluuttiset lukumäärät (vasen kuvio) ja näiden ilmoitusten prosentuaalinen osuus kaikista
ilmoituksista (oikea kuvio) vuosina 2013–2019.
Koko aineisto (lukumäärät)
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Tekoälyyn liittyvän osaamisen
kysynnän kasvu kiihtyi vuonna
2017, ja vuonna 2019 sen osuus
ICT-osaamisen kysynnästä oli
jo 11 prosenttia.
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Kuvio 4. Tekoälyosaamisiin liittyvät maininnat tekoälyyn liittyvissä ilmoituksissa. Kattotermin ‘tekoäly’ esiintyminen esitetty viivana, muut kumulatiivisina
pylväinä.
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Kuvio 5. Ilmoitusten jakaumat Informaatio- ja viestintä- ja Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta -toimialoilla.
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mikkeet. Tekoälyryhmässä on paljon
näitä samoja nimikkeitä, mutta erityisesti viimeisinä vuosina kärkeen on
noussut data scientist eli datatieteilijä.
Digitalisaatio-ryhmä poikkeaa muista:
yleisiä nimikkeitä ovat projektipäällikkö
ja toimitusjohtaja.
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Ammatillinen, tieteellinen ja
tekninen toiminta
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Kuviossa 4 esitetään tekoälyilmoitusten
osaamisvaatimukset. Yhdessä ilmoituksessa on voitu mainita useita kartoitettuja termejä ja ne ovat mukana erillisinä. Termit tekoäly ja koneoppiminen
mainitaan usein samassa ilmoituksessa.
Koneoppimisen ja ohjelmistorobotiikan
osaamisen kysyntä on kasvanut selvästi.
Regressioanalyysi on perinteisempi menetelmä, jonka kysyntä on pysynyt tasaisena. Konenäkö saa sovellusalueista
eniten mainintoja.
TEKOÄLY- JA DIGITALISA ATIO-OSA AMISTEN KYSYNTÄ ERI TOIMIALOILLA

Päätoimialojen kysynnän mittariksi
valittiin tunnistettujen ryhmien työpaikkailmoitusten osuus kaikista kunkin toimialan yritysten ilmoituksista.
Aineistossa ovat mukana vain ne ilmoitukset, joissa yritys ilmoitti työpaikasta
itse eikä käyttänyt rekrytointiyritystä.
Informaatio- ja viestintätekniikka ja
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen
toiminta -toimialat tarjoavat ICT-tuotteita ja palveluita muille toimialoille.
Odotetusti Informaatio- ja viestintätoimiala on ollut aktiivisin tekoäly- ja
digitalisaatio-osaamisten rekrytoija.
Tekoälyyn, robotiikkaan ja digitalisaatioon liittyvien ilmoitusten osuus kasvoi
selvästi vuonna 2016, ja näiden osaamisten osuus kasvaa sen jälkeisinä vuosina.
Hieman yllättäen Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta -toimialalla
tekoäly- ja digitalisaatio-osaamisten
kysyntä näkyy vasta 2019.
Kuvioon 6 on valikoitu kahdeksan
toimialaa, joissa on ollut eniten kohde-

alueen kysyntää. Toimialojen välillä on
huomattavia eroja osaamisen kysynnän
muutoksissa ja painotuksissa. Rahoitusja vakuutustoimialat ovat rekrytoineet
erityisesti digitalisaatioon liittyen jo
vuodesta 2015 alkaen ja viime vuosina
myös lisääntyvästi myös tekoälyyn.
Toinen aikainen toimiala on Taide,
viihde ja vapaa-aika, jonka kysyntä
liittyy peleihin. Sähkö- ja kaasuhuolto
erottuu toimialana, jossa erityisesti digitalisaatioon liittyvä rekrytointi on ollut tasaisessa kasvussa. Koulutus, joka
tässä yhteydessä tarkoittaa pääasiassa
korkeakouluja, on hakenut verrattain
aktiivisesti tässä tarkasteluja tekoälyyn
ja digitalisaatioon liittyviä osaamisia.

”Informaatio- ja
viestintätoimiala on ollut
aktiivisin tekoäly- ja
digitalisaatio-osaamisten
rekrytoija.”
Kaupan alalla suurin rekrytointiaktiivisuus ajoittui vuosille 2015–2017.
Teollisuuden osalta kasvua digitaalisten
taitojen kysynnässä ei ole ollut. Teollisuus on hakenut jo alkuvaiheessa tekoälyosaamisia, mutta kysynnän huippu
oli jo vuonna 2017. Tämä on sopusoinnusta tuoreen Teollisuuden digitaalinen
murros-projektin politiikkasuosituksen
kanssa (Ailisto 2021).
KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA

Slovenialaisen Josef Stefan instituutin
kehittämä AI Bench Observatory-ohjelmisto1 erottaa luonnollisen kielen analyysilla tekoäly- ja massadata -aiheisiin
liittyviä termejä. Dataa on kerätty ja
analysoitu kuukausittain heinäkuusta
2017 heinäkuuhun 2020. Työpaikkailmoitukset ovat Adzuna-palvelusta 2 ,
jossa niitä on 15 maasta, ei kuitenkaan
Suomesta.
Aineisto näyttää, että tekoäly (Artificial Intelligence) on globaalisti ollut
jo 3 viimeistä vuotta johtava termi alan
tieteellisissä artikkeleissa. Tekoälyaiheisia julkaisuja on löydetty peräti
210 000 kappaletta! Koneoppiminen
(Machine Learning) on toiseksi yleisin
aihe. Tekoäly on yleisin kuvaava termi

Kuvio 6. Ilmoitusten jakaumat valituilla päätoimialoilla suhteessa alan työpaikkailmoitusten kokonaismäärään.
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SUOMESSA ON EU-MAIDEN ENITEN TARJONTAA KORKEAN
TEKNOLOGIAN OSAAJISTA, MUTTA SUOMALAISET YRITYKSET
REKRYTOIVAT HEITÄ TOISEKSI HEIKOITEN.

myös GitHub-palveluun tallennetuissa
avoimissa ohjelmistoissa (8 100 ohjelmistoa). Työnhakuilmoituksissa tekoäly
on sen sijaan suhteellisen harvinainen
esiintyen vain noin 100 000 ilmoituksessa; hallitsevia termejä ovat infrastructure (7,1 miljoonaa), database (6,3 miljoonaa), relational dbms (5,8 miljoonaa) ja
industry (800 000) (kuvio 7).

Globaalisti tekoäly on
ollut jo 3 viimeistä vuotta
tutkimusjulkaisuissa
yleisin tietotekniikkaan
liittyvä termi mutta yhä
suhteellisen harvinainen
työnhakuilmoituksissa.
Toisena kansainvälisenä vertailukohtana voidaan mainita EU:n rahoittama
Advanced Technologies for Industry

-hanke 3, joka on kerännyt tietoa kehittyneiden teknologioiden hyödyntämisestä EU-maissa. Osaamisen kysynnän
ja tarjonnan arvioimisen lähteenä on
hankkeessa käytetty LinkedIn-palvelun
työpaikkailmoituksia ja henkilöiden
osaamisprofiileja. Aineiston perusteella
Suomi on Euroopan kärkimaa korkean
teknologian osaajien tarjonnassa (EU
2020, 42), mutta yritysten rekrytointiaktiivisuus on EU-maista toiseksi
heikointa 4.
YHTEENVETO JA PÄ ÄTELMIÄ

Tarkastellun aineiston perusteella voidaan päätellä, että yritysten tekoälyyn
liittyvä rekrytointitahti on ollut suhteellisen verkkainen. Vuonna 2017 nähtiin
selvä hyppy rekrytointiaktiivisuudessa,
minkä jälkeen kasvuvauhti on tasoittunut ja seurannut yleistä ilmoitusmäärän
kasvua. Tekoäly on kuitenkin kasvattanut osuuttaan tietotekniikkaan liitty-

vissä työpaikkailmoituksissa; tarkasteluvälimme alussa sen osuus oli vain
muutama prosentti, mutta vuonna 2019
se oli jo runsaat 10 prosenttia. Suunta
on siis oikea. Huomattavia ovat myös
toimialojen väliset suuret erot.

Vuonna 2017 nähtiin selvä
hyppy tekoälyyn liittyvässä
rekrytointiaktiivisuudessa,
minkä jälkeen kasvuvauhti on
tasoittunut ja seurannut yleistä
ilmoitusmäärän kasvua.
Oikotien työpaikkailmoitusten perusteella nähty tilanne vastaa kansainvälisiä AI Bench Observatoryn tuloksia.
Yrityksien rekrytoinneissa painottuvat
tämän päivän “arkiset” ICT-projektit,
joissa ICT-infra ja tietokannat ovat keskeisiä elementtejä. Aukko tutkimuksen

Kuvio 7. Tekoäly on yleisin julkaisujen aihe (x-akseli), mutta suhteellisen harvinainen termi työpaikkailmoituksissa (y-akseli).

Lähde: AI Bench Observatory.
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TEKOÄLYN TUTKIMUKSEN JA OSAAMISEN JA TOISAALTA YRITYSTEN
REKRYTOINTIEN VÄLINEN VIIVE ON YKSI TODENNÄKÖINEN SELITYS
TUOTTAVUUDEN TÄHÄNASTISELLE HEIKOLLE KEHITYKSELLE.

ja teollisuuden välillä on selkeä: tutkijat
kirjoittavat artikkeleita ja tuottavat ohjelmistoja aiheista, joihin liittyvää osaamista yritykset rekrytoivat vasta vuosien
päästä. Myös Advanced Technologies for
Industry -hankkeen tulokset kertovat
suomalaisten yritysten heikosta rekrytointiaktiivisuudesta.
Tuloksia tarkasteltaessa on tiedostettava, että Oikotien työpaikkailmoitukset
ovat tärkeä, mutta kuitenkin vain yksi
monista yritysten käyttämistä rekrytointikanavista. Tekoälyosaaminen on
uutta, ja esimerkiksi korkeakouluista
valmistuvat löytävät usein ensimmäiset
varsinaiset työpaikkansa harjoittelu- ja
opinnäytetyöpaikkojen kautta. Myös

alan osaajien verkostot toiminevat rekrytointikanavina. Uskomme kuitenkin,
että käytetty aineisto kuvastaa alueen
kehitystrendejä.
Tässä artikkelissa todettu ajallinen viive tutkimustulosten ja yritysten rekrytointien välillä on yksi todennäköinen syy
niin sanottuun tekoälyn tuottavuusparadoksiin. Se kuvaa sitä, että Euroopassa ja
Yhdysvalloissa viime vuosien teknologiset läpimurrot eivät ole näkyneet tuottavuustilastoissa viimeisten kymmenen
vuoden aikana, toisin kuin aikaisemmin.
Tarvitaan nykyistä läheisempää yhteistyötä tekoälytutkimuksen ja soveltamisen
välillä yrityksissä tuottavuuden edistämiseksi. •

Viitteet

* Artikkelin pohjana oleva tutkimus on tehty
Digital Disruption of Industry (DDI) -projektissa. Kiitämme Strategisen Tutkimuksen
Neuvostoa projektin rahoituksesta ja Oikotie
Oy:tä aineistosta.
1 Ks. http://aibench.ijs.si/n .
2 Ks. https://www.adzuna.com/ .
3 Ks. https://ati.ec.europa.eu/ .
4 Ks. https://ati.ec.europa.eu/data-dashboard/
country .
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Palkansaajien keskusjärjestöjen
pääekonomistit samoilla linjoilla
– Ilkka Kaukorannan, Patrizio Lainan ja
Pasi Sorjosen haastattelu
Akavan, STTK:n ja SAK:n pääekonomistit ovat yllättyneet hyvästä työllisyyskehityksestä koronakriisin
aikana. Paikallisen sopimisen lisäämisestä palkkojen osalta tuskin olisi paljon apua, mutta se soveltuisi
esimerkiksi etätyön ja työaikojen järjestelyyn. Työvoimakustannusten leikkausten sijasta nyt tarvitaan
talouskasvua, johon tuottavuuden nousun vauhdittaminen on ainakin yhtä tärkeä keino kuin
työllisyysasteen nostaminen. Vaikeuksissa olevien yritysten tukeminen voi olla haitallista tuottavuuskasvun
kannalta mutta koronakriisissä aiheellista joissakin tapauksissa. Työnantajien ja palkansaajien
voimasuhteiden muutokset eivät jää pysyviksi, ja työnantajien palkkakoordinointiin ja muihin siirtoihin
palkansaajajärjestöt voivat reagoida omilla vastatoimillaan.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan
viime joulukuussa työllisiä oli 74 000 vähemmän
ja työttömiä 48 000 enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Työllisyysasteen 70,7 prosenttia on 2,3 prosenttiyksikköä alempi kuin vuotta
aiemmin, ja 7,8 prosentin työttömyysasteessa oli
nousua 1,8 prosenttiyksikköä. Trendiluvut olivat
vastaavasti 71,8 ja 8,2 prosenttia. Työvoiman ulkopuolella oli 23 000 henkeä enemmän kuin vuotta
aikaisemmin. Voidaanko tilannetta pitää jossain
mielessä yllättävänä? Kuinka suuri vaikutus siihen on ollut työmarkkinajärjestöillä?
Kaukoranta: Kyllä tämä kehitys on minut yllättänyt positiivisesti. Odotin ja pelkäsin syvempää ja pidempää kriisiä kuin mitä finanssikriisistä tuli, mutta tämä näyttää nyt paljon paremmalta. Varmasti
osaselitys on onnistunut talouspolitiikka. Virheistä
on opittu, ja nyt on ymmärretty elvyttää ja annettu
näkymää, että se myös jatkuu. Hyvää kehitystä selittää myös Suomen verrattain hyvä epidemiatilanne,
mihin varmasti on vaikuttanut se, että täällä on aika
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hyvin luotettu viranomaisiin ja noudatettu suosituksia. Esimerkiksi etätyö on Suomessa yleisempää
kuin useimmissa vertailumaissa.
Laina: Kyllähän luvut ovat olleet melko yllättäviä.
En olisi uskonut, että tällaisessa globaalissa pandemiassa pärjätään näin hyvillä luvuilla. Kriisinhoidossa on onnistuttu, toisin kuin vaikkapa eurokriisin hoidossa.
Toki sillä työmarkkinajärjestöjen ratkaisulla
keväällä, että alennettiin työeläkemaksuja noin
miljardilla ja lyhennettiin lomautusaikojen neuvotteluprosessia – josta tuli toinen miljardi – on
ollut merkittävä vaikutus yritysten pärjäämiseen
tässä kriisissä ja ylipäätään luottamuksen ylläpitämiseen. Pitää myös muistaa työttömyysturvan
parannukset, jotka ovat pitäneet yllä kansalaisten
luottamusta ja kulutusta.
Sorjonen: Työmarkkinajärjestöillä oli erittäin iso
rooli. Se, että lomautusmenettelyä nopeutettiin, oli
todella tärkeää. Se näkyy siinä, että lomautusten mää-
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rä nousi välittömästi 164 000:en, kun ne
olivat ennen kriisiä joitakin tuhansia. Yritysten kustannukset pienenivät. Vältettiin
se, että olisi tullut hyvin nopeasti paljon
irtisanomisia. Tuli paljon säästöjä myös
sitä kautta, että kun ei tule irtisanomisia,
niin ei tule myöskään pakkoa palkata ihmisiä uudestaan töihin sitten kun tilanne
näyttää paremmalta. Kaikki voittivat.

Työmarkkinajärjestöjen
sopimuksilla
lomautusjärjestelyistä
on ollut suuri vaikutus
odotettua myönteisempään
työllisyyskehitykseen.
Työvoimatutkimuksen luvut olivat syksyllä niin yllättävän myönteisiä, että tuli
heti mieleen, onko siellä erityisen paljon
satunnaisvaihtelua mukana. Joulukuun
paljon maltillisemmat havainnot puoltavat tätä ajatusta, sillä niiden myötä trendiluvut loiventuivat. Minusta on edelleen
hämmästyttävää, että työvoima olisi kasvanut näissä oloissa. Olisin kuvitellut,
että osa työttömiksi jääneistä ihmisistä
katoaa kokonaan pois työvoimasta, mutta
nyt työvoima on ainakin hetkellisesti jopa
kasvanut.
Meillähän oli joulukuussa 78 000 ihmistä lomautettuina kokoaikaisesti, ja
sen päälle ovat mainitsemasi työttömät,
eli kyllähän meillä on paljon ihmisiä
työn ulkopuolella tällä hetkellä.
Monet yritykset ja kunnatkin ovat talousvaikeuksissa, ja työllisyystilanne
voi vielä heikentyä mm. konkurssien
lisääntymisen myötä. Työnantajat ovat
vaatineet paikallisen sopimisen lisäämistä yhdeksi ratkaisukeinoksi. Olisiko
siitä apua erityisesti tässä tilanteessa?
Sorjonen: Paikallinen sopiminen on tietysti tärkeä osa muuta sopimista, työ- ja
virkaehtosopimuksia. Sillä voidaan saavuttaa tarpeellista joustavuutta työpaikoille. En tiedä, onko olemassa vankkoja
tutkimustuloksia siitä, millaisia vaikutuksia paikallisella sopimisella on vaikkapa työllisyyteen. Onko siitä olemassa
jotain tutkimusnäyttöä? En tiedä, mutta
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minun kutinani on, että tutkimusasetelma väistämättä on aika vaikea, kun pitäisi
määritellä, mitä paikallinen sopiminen
käytännössä tarkoittaa.
Kaukoranta: En usko, että paikallisella
sopimisella olisi tuollaisessa kontekstissa
kovin suurta vaikutusta. Tosiaan tutkimusnäyttöä sen työllisyyshyödyistä on
aika heikosti saatavilla. Jos katsotaan,
miten työllisyys on esimerkiksi Yhdysvalloissa kehittynyt, missä on hyvin
vähän alakohtaisia työehtosopimuksia
ja sopiminen on hyvin paikallista, niin
sielläkin kriisi näkyi nimenomaan työttömyydessä.
Toinen periaatteellinen kysymys on,
että jos tulee vaikeuksia, niin kenen
kuuluu kantaa taakka niistä. Kun yrityksen kannattavuus heikkenee, niin
tällaisessa kriisissä periaatteessa voi
olla niin, että vuokranantaja joustaa
antamalla vuokrahelpotuksia. Yrittäjäriski saattaa toteutua sillä tavoin, että
voitot pienenevät, yritys velkaantuu tai
yritys joutuu hakemaan ulkopuolista
pääomasijoitusta ja vanhojen omistajien omistusosuus liudentuu. Tai voi
olla, että velkojat joutuvat leikkaamaan
ja velkasaneerauksen myötä antamaan
anteeksi joitakin velkoja. Tai sitten vaihtoehto on, että palkansaajat joustavat
suostumalla palkanleikkauksiin.
Mielestäni ei ole mitenkään selvää,
että se olisi oikeudenmukaisempaa, jos
nimenomaan palkansaajapuoli joustaisi nykyistä enemmän. Nimellisten palkkojen jäykkyys on sellainen universaali
tosiasia, mikä ei liity vain Suomen sopimusjärjestelmään, vaan se näkyy kaikkialla. Kriiseissä työttömyys joustaa
eivätkä palkat alene.

Paikallinen sopiminen muista
asioista kuin palkkojen
leikkauksista voi koronakriisin
myötä lisääntyä.
Laina: Näen vähän samalla tavalla ja
myös niin, että varsinkin tällaisen yllättävän kriisin akuutissa vaiheessa paikalliseen sopimiseen olisi ollut varmaankin
mahdollisuuksia ja ehkä syytäkin alakoh-

taisesti ja jopa yrityskohtaisesti. Sitähän
voidaan tehdä monella tavalla, esimerkiksi sopia työajoista tai jostain muusta,
mikä voi olla paljon järkevämpääkin.
Meillähän se hoidettiin käytännössä kansallisella sopimisella niin, että työmarkkinajärjestöt tekivät työeläkemaksujen
alen ja lomautusten nopeuttamisen, mikä
mielestäni on ollut tehokkaampi keino.
Mutta ehkä nyt alkaa olla jo myöhäistä.
Nythän meillä alkaa olla näkymää, että
talous alkaa kasvamaan tänä vuonna.
Sorjonen: Paikallinen sopiminenhan
liittyy moneen muuhunkin asiaan kuin
vain palkkoihin. Voisin kuvitella, että
tämän koettelemuksen jälkeen paikallista sopimista lisätään taatusti erittäin
paljon liittyen työaikoihin, siihen missä
työtä tehdään ja muihin töiden järjestämiseen liittyviin asioihin.
SUOMEN KUSTANNUSKILPAILUKYKY
ON HYVÄLLÄ TASOLLA

VM:n yhteydessä toimiva mutta riippumaton tuottavuuslautakunta julkaisi
viime joulukuussa 2. raporttinsa (Stenborg ym. 2020), jossa se mm. arvioi Suomen kustannuskilpailukyvyn olevan
lähellä pitkän aikavälin keskiarvoaan.
Mikä on teidän arvionne? Olisiko nyt
tarvetta sisäiselle devalvaatiolle eli
työvoimakustannusten alentamiselle?
Kaukoranta: Kyllä minä yhdyn tuottavuuslautakunnan arvioon siitä, että
kustannuskilpailukyky näyttää olevan
sopivalla tasolla. Toki epävarmuus on
isoa aina, ja koronakriisi varmasti korostaa sitä, mutta juuri nyt en näe mitään
tarvetta sisäiselle devalvaatiolle. Toki on
tärkeää, että säilytetään sellaiset institutionaaliset rakenteet, jotka tarvittaessa
myös kykenevät tuon tyyppisiin asioihin.
Laina: En minäkään näe, että tällä
hetkellä olisi minkäänlaista tarvetta
sisäiselle devalvaatiolle. Jos katsotaan
nimenomaan kriisinaikaista kehitystä,
niin Suomen asemahan on nimenomaan
päinvastainen. Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut nopeammin kuin
kertaakaan aikaisemmin ainakin parin
vuosikymmenen aikana. Sen aikaa kun

on oltu eurossa se ei ole niin nopeasti
parantunut. Se selittyy paljolti sillä, että
meidän bkt:mme on laskenut vähemmän
kuin monissa muissa maissa.

Sisäiselle devalvaatiolle ei ole
nyt mitään tarvetta.
Sehän ei vielä kauheasti kerro siitä, mikä
kriisin jälkeen lopputulos tulee olemaan.
Mutta jos se menee niin kuin tällä hetkellä näyttää, että Suomen bkt laskee vähemmän kuin muissa maissa, niin Suomi
selviää vähän pienemmillä vaurioilla, ja
meidän kustannuskilpailukykymme itse
asiassa vahvistuu kriisin seurauksena.
Sorjonen: Nyt eletään kriisiaikaa. Mielestäni kysymys ei oikeastaan ole tällä
hetkellä ajankohtainen. Jos katsomme
tästä taaksepäin, niin meidän bkt:mme
on reaalisesti suurin piirtein samalla tasolla kuin se oli 13 vuotta sitten,
ja luultavasti henkeä kohti laskettuna
se on jopa matalampi kuin silloin. Minusta kaikkein paras tapa tällä hetkellä
olisi se, että kiinnitetään vain enemmän
huomiota talouden tulevaan kasvupotentiaaliin ja yritetään vahvistaa sitä.
Jos siinä onnistutaan, niin se tarkoittaa
sitä, että annetulla palkkakehityksellä
periaatteessa yksikkötyökustannusten
kehitys on suotuisampaa. Kasvupotentiaali pitää vain saada ylös.
Tuottavuuslautakuntakin nosti esiin
äsken mainitsemasi lomautukset. Verrattuna muihin euromaihin Suomella
on sellainen erityinen keino alentaa
yritysten palkkakustannuksia. Se on
ollut tässä yhtenä syynä, miksi meillä
yksikkötyökustannukset eivät ole nousseet niin jyrkästi kuin monissa muissa
maissa.
Sorjonen: Ilkka otti äsken esille jenkit.
Kuinka monta miljoonaa työtöntä tuli
lisää Jenkeissä välittömästi, kun kriisi
paukahti päälle? OK, yritysten työvoimakustannukset tulivat alas, mutta samalla
tietenkin sitten ihmisten tulot romahtivat. Mitä se tarkoitti yksityiselle kulutukselle jne.?

Kaukoranta: Vielä näistä lomautuksista se, että tosiaan siitä saatu etuhan on
tilapäinen. Mutta samaan aikaan on huomattava, että se on pysyvä rakenteellinen
ominaisuus. Voisin kuvitella, että yritykset kyllä näkevät, että vaikka tämä kriisi
on ohimenevä, niin maailmassa tulee uusiakin kriisejä. Suomen lomautusjärjestelmä on aika yritysystävällinen tietyissä
kriiseissä, millä on sitten tietty vaikutus
ehkä Suomen houkuttelevuuteen.
SOPIMUSTOIMINTAA KOORDINOIDAAN PUOLIN JA TOISIN

Työnantajat ovat irtisanoutuneet keskitetyistä sopimuksista, joten vain liittokohtainen ja paikallinen sopiminen
on mahdollista. Tosin työnantajapuoli
on kuitenkin edelleen koordinoinut
voimakkaasti näitä kierroksia. Miten
palkansaajajärjestöjen kannattaa toimia tällaisessa sopimusjärjestelmässä?
Laina: Tämä onkin vaikea kysymys.
Sehän riippuu aika paljon siitä, miten
työnantajat siihen suhtautuvat. Jos
siellä lähdetään siitä, että nimenomaan
koordinoidaan tiukasti, niin se tarkoittaa myös sitä, että palkansaajapuolellakin pitää koordinoida tiukasti. Pitää
lisätä yhteistyötä ja esimerkiksi tukea
toisia liittoja jne.
Mutta sitten halutaan hajauttaa, ja ainakin on perusteltu sitä, että kaivataan
nimenomaan alakohtaista sopimista. Tavallaan työnantajapuolen sanat ja teot
ovat ristiriidassa. Kovasti halutaan viedä
tätä liitto- ja paikallistasolle, jotta saadaan nimenomaan ala- ja yrityskohtaista
sopimista enemmän, mutta käytännössä sitten kuitenkin työnantajapuolella
koordinoidaan tiukasti ja halutaan samoja korotuksia kaikille.

Työnantajat ajavat
liittokohtaista ja paikallista
sopimista mutta samalla
koordinoivat palkankorotuksia.
Jos mennään hajauttamismalliin, niin siinä tietenkin vaaditaan paljon vahvempaa
oman alan edunvalvontaa. Se tarkoittaa

myös kansantalouden tasolla, ettei meillä
ole kauhean hyvää toimenpiteiden koordinaatiota vaikkapa kustannuskilpailukyvyn osalta. Meillä ei ole enää mitään yhteisiä työkaluja, millä voidaan kohentaa
sitä tarvittaessa. Se on tietenkin vähän
harmi ja voi heikentää Suomen kansantalouden pärjäämistä jatkossa.
Sorjonen: Keskusjärjestöt varmasti voivat yrittää ainakin kehittää sopimus- ja
työmarkkinajärjestelmää. Sen lisäksi ne
voivat koordinoida asioita ja tuottaa dataa
omille jäsenjärjestöilleen, jotta ne voivat
hoitaa neuvottelutehtävän itse paremmin.
Kaukoranta: Työnantajien päätös luopua keskitetyistä sopimuksista ei muuttanut ainakaan minun analyysiani siitä, että
koordinoitu työehtosopiminen on palkansaajien etu, ja uskon, että se on myös
koko yhteiskunnan etu. Sitä kohti on
syytä pyrkiä, ja käytännössä se varmasti
tarkoittaa sitä, että palkansaajapuolella
pitää omaa koordinaatiota entisestään
tiivistää ja sitä kautta hakea kaikille jäsenille hyvä, ostovoimaa turvaava ja sitä
kasvattava ratkaisu.
Työmarkkinaneuvotteluissa on aina
jonkinlainen pelitilanne. Eikös ole ihan
luontevaa, että kun on kaksi osapuolta,
niin jos toinen tiivistää omaa koordinaatiotaan, niin siihen vastataan sitten omalla koordinaatiolla? Kuitenkin
vaikka työnantajapuolella on ollut tällaista halukkuutta jo pitkään, niin he
ovat kuitenkin taipuneet keskitettyihin
sopimuksiin kilpailukykysopimuksen
tai jonkun muun vastaavan nimellä,
kun tupoa ei saa enää lausua nimeltä.
On ollut tällaista pragmaattisuutta
kuten kolmikannan historiaa työnantajanäkökulmasta kartoittanut, vuosi
sitten ilmestynyt kirja ”Loputtomat
kihlajaiset” (Wuokko ym. 2020) katsoo. Kirjan T&Y:ssä arvioinut Pekka
Sauramo (2020) arveli kuitenkin, että
viimeaikainen voimasuhteiden muutos
työnantajien hyväksi on vähentänyt tällaisia taipumuksia. Voimasuhteen muutos johtuu globalisaatiosta, pääomaliikkeiden vapauttamisesta, EMUsta ym.
syistä. Miten te näette tämän tilanteen
ja sopimustoiminnan tulevaisuuden?
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Sorjonen: Ensimmäinen reaktio on,
että on vaikea nähdä voimasuhteiden
muuttuneen jotenkin pysyvästi. Järjestelmähän elää ajassa, ja niin sen täytyykin.
Molemmat puolet voivat edelleen esittää
uusia avauksia ja ideoita siitä, miten järjestelmää voitaisiin muuttaa paremmaksi. Kaiken kaikkiaan ei mitään isoa keikahdusta ole varmaankaan tapahtunut.
Kaukoranta: Minä näen tämän vähän
eri tavalla. Mielestäni analyysi työnantajien pragmaattisuuden vähentymisestä
on oikea. Sanoit, että työmarkkinaneuvotteluissa on kyse pelistä. Mielestäni
olemme pelanneet pitkään vakiintuneilla pelisäännöillä, ja niiden pelisääntöjen
puitteissa on pyritty pragmaattisiin lopputuloksiin. Mutta nyt tämä työnantajien
tietynlainen radikalisoituminen, missä he
pyrkivät luopumaan olemassa olevista rakenteista ja luomaan jotain ihan uutta,
voi vaatia vähän suurempaa strategista
muutosta myös palkansaajapuolella. Voi
olla, että työnantajapuolen radikalisoituminen edellyttää, että myös palkansaajapuoli tavallaan radikalisoituu.
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Se on aika iso mullistus. Se vaatii
muutosta toimintatavoissa ja ehkä myös
johdossa ja henkilöstössä. Meillä on
vuosikymmenien perinne pragmaattisuudesta, ja jos tulevaisuus on sellainen,
että tarvitaan enemmän agitaattoreita
kuin pragmaatikkoja, niin voi olla, että
sellaiseen suuntaan tullaan kehittymään. Kovasti toivoisin, että tällaiseen
repivään riitaan ei lähdettäisi, vaan pyrittäisiin ylläpitämään tätä vakaata sopimusjärjestelmää, joka on ollut kuitenkin
Suomen vahvuus.

Työnantajien
radikalisoituminen
sopimustoiminnassa voi johtaa
myös palkansaajapuolen
radikalisoitumiseen.
Laina: Minä näen aika samalla tavalla.
Tällainen radikalisoituminen voi olla
aikamoinen riski työnantajapuolella.
Jos katsotaan kuitenkin eteenpäin, niin
näkisin niin, että työnantajilla voi olla

tässä hieman huono ajoitus. Tämä olisi
kannattanut tehdä jo pari vuosikymmentä sitten silloin kun lähdettiin työntekijöiden oikeuksien ja neuvotteluaseman
heikentämiseen.
Ehkä tällä hetkellä alkavat tuulet puhaltamaan toiseen suuntaan. Se, että
tässä vaiheessa radikalisoituu, voi itse
asiassa olla haitallista työnantajien näkökulmasta. Esimerkiksi Goodhart ja
Pradhan (2020)1 kirjoittivat ikääntymisestä, että kun se alkaa globaalilla tasolla, niin työntekijöiden neuvotteluvoima
kasvaa, mikä tarkoittaa palkkakehitystä
positiivisempaan suuntaan. Siihen kun
vielä yhdistää koronan, mikä vaikuttaa
yritysten omiin päätöksiin turvata tuotantoketjuja ja tuoda tuotantoa lähemmäksi, niin se myös vahvistaa työntekijöiden neuvotteluasemaa.
Sitten on vielä kauppapolitiikka, jossa on protektionistisempi aalto menossa
tällä hetkellä. Kun siihen vielä yhdistää
sen, mitä kansainvälisissä instituutioissa ajatellaan, niin olen ainakin itse
ollut aistivinani suurta muutosta. Jos
aikaisemmin ovat OECD, IMF jne. aina

METSÄTEOLLISUUDESSA ALKANUT SOPIMUSJÄRJESTELMÄN
PURKAMINEN VOI LEVITÄ MUUALLEKIN.

puhuneet työmarkkinoiden joustavoittamisesta, eli on haluttu jollakin tavalla
edesauttaa työntekijöiden neuvotteluaseman heikentämistä, niin nyt ääni
kellossa on muuttunut oikeastaan päinvastaiseksi. Peräänkuulutetaan nimenomaan työntekijöiden aseman vahvistamista ja neuvotteluvoiman lisäämistä.
Voi olla hyvinkin niin, että kehitys lähtee nyt toisen suuntaan.
Pasi, Sinä korostit, että työmarkkinoiden voimasuhteiden muutokset eivät
ole pysyviä. Ei kai Sinun näkemyksesi
ole varsinaisesti ristiriidassa toisten
kanssa?
Ei ole.
Metsäteollisuuden irtiotto liittokohtaisista sopimuksista ja siirtyminen
yritystasolle ei ole vielä levinnyt muualle. Onko se jotenkin oireellista, että
se jäi siihen?
Kaukoranta: Se ei ole vielä levinnyt
muualle, mutta kyllä sellaisiakin puheita
on, että myös muilla aloilla on kiinnostusta sitä kohtaan. Sinänsä mielestäni se,
että on ylipäätään kollektiivista sopimista, on aina ja kaikkialla ollut palkansaajien tahto ja vaatimus, mihin työnantajat
ovat joutuneet suostumaan työrauhan
saavuttamiseksi. Vakiintuneessa tilassa,
niin kauan kuin neuvotteluregiimi säilytetään, totta kai kaikki korostavat, että
tämä järjestelmä on kaikkien etu. Mutta
pohjimmiltaan siinä on kyse kuitenkin
voimatasapainosta.
Työnantajille on ehkä tullut käsitys,
että sopimusjärjestelmän voi purkaa, ja
että siitä ei ole haittaa, jos vahvistetaan
yksittäisten työnantajien määräysvaltaa
työehtoihin. Mutta en ole varma, onko
se analyysi loppupeleissä totta.
Vaikka Suomessa ei tietysti vuosikymmeniin ole laajassa mitassa taisteltu sopimusoikeuden ja työehtosopi-

musten puolesta – yksittäisillä aloilla
kuten Postilla oli vähän sen tyyppistä
– luulen kyllä, että suomalaisella ayliikkeellä on aika hyvät edellytykset
tällaiseen kamppailuun, jos työehtosopimusta ja liiton sopimusoikeutta
lähdetään laajasti kyseenalaistamaan.
Meillä on kuitenkin korkea järjestäytymisaste ja ihan hyvin resursoidut
liitot. Tosiaan se vaatii toimintatavan
muutosta, kun nykyään fokus on ollut
pragmaattinen toiminta olemassa olevan sopimusrakenteen sisällä.
RAKENTEELLINEN KILPAILUKYKY ON
MYÖS HYVÄLLÄ TOLALLA

Tuottavuuslautakunta teki myös kansainvälisiä vertailuja ns. rakenteellisesta kilpailukyvystä. Sen mukaan rakenteellisessa kilpailukykyindeksissä
Suomi on hyvällä 4. sijalla, mutta 23.
sijallaan työmarkkinat ovat Suomen
suurin heikkous. Erityisen heikosti
Suomi sijoittuu palkanmuodostuksen
joustavuutta tarkasteltaessa – toiseksi
viimeiselle sijalle kaikista vertailumaista. Onko palkanmuodostus Suomessa
todella joustamatonta, ja kuinka suurta
haittaa siitä on työllisyyden kannalta?
Eikös tämä tulos työmarkkinoiden
jäykkyydestä perustu jonkinlaiseen
kyselytutkimukseen?
Laina: Kyllä, se perustuu muistaakseni
toimitusjohtajille tehtyyn kyselyyn. Se
kuvastaa enemmän niiden toimitusjohtajien asenteita kuin aitoa mittaamista.
Jos mitataan vähän objektiivisemmilla
mittareilla, niin ei silloinkaan olla ihan
joustavimmasta päästä, kun puhutaan
yrityskohtaisista palkoista.
Jotkut näkevät sen meidän järjestelmämme heikkoutena, jotkut vahvuutena. Sitä kauttahan me olemme kyenneet
nimenomaan toteuttamaan vaikkapa kilpailukykysopimuksen jne. Ne ovat olleet
joustamattomia mikrotasolla.

Toimitusjohtajat ehkä nimenomaan
katsovat enemmän yrityskohtaista
joustavuutta, mutta kun katsotaan kansantalouden joustavuutta makrotasolla,
palkanmuodostus on selvästi joustavampaa. Voisi sanoa, että kun palkat joustavat koko kansantalouden kohdalla, yksittäisille yrityksille ne näyttäytyvätkin
joustamattomina.
Sorjonen: Minulla on sellainen mielikuva, että myös kilpailukykytutkimuksissa, joita IMD ja WEF tekevät, palkkojen
joustamattomuus perustuu kyselyosioon,
jossa panelistit vastaavat, kuinka homma
toimii. Se ei perustu varsinaisesti kovaan
dataan, toisin kuin monet muut palikat.

Käsitys palkkojen jäykkyyden
heikentävästä vaikutuksesta
Suomen rakenteelliseen
kilpailukykyyn perustuu vain
toimitusjohtajien mielipiteisiin.
Kaukoranta: Siinä on tärkeää myös se,
mikä on palkkajärjestelmän tarkoitus.
Vaikuttaminen kilpailukyvyn tukemiseen
ei ole ainoa rooli tietenkään. Palkkajärjestelmä tuottaa matalia tuloeroja, vakaata ostovoimaa ja vähäistä työssäkäyvien
köyhien lukumäärää. Nämä ovat ehdottomasti hyviä piirteitä Suomen järjestelmässä, mistä on syytä pitää kiinni.
Laina: Näissä kyselyissä voi heijastua
taaksepäin katsovuus. Jos sitä kysytään
joka vuosi, niin siihenhän vaikuttaa tietenkin paljon mielikuvat. Siellä on tupoa jne. Toimitusjohtajat eivät yleensä
ole kauhean nuoria, ja siellä saattaa olla
mielikuvissa aika pitkälti menneisyys,
miten on toimittu aiemmin. Nythän kuitenkin EK on irtisanoutunut keskitetyistä
sopimuksista, joten on selvää, ettei niitä
keskitettyjä ainakaan tällä hetkellä näyttäisi tulevan.
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MILLOIN PALKKAJOUSTOLLA TAI YRITYSTUILLA TULISI AUTTAA
HUONOSTI MENESTYVIÄ YRITYKSIÄ?

Tuottavuuslautakunta nosti esille myös
sen mielenkiintoisen seikan, että luovassa uudistumisessa Suomi sijoittuu
14. sijalle. Tai luovassa tuhossa, mutta
luova uudistuminenhan on positiivisempi ilmaisu. Tunnette varmaankin
vanhan pohjoismaisen tai Rehn-Meidner- mallin, jonka mukaan keskitetyt
sopimukset ja yleiskorotukset voivat
edistää luovaa uudistumista, koska ne
suosivat kannattavia yrityksiä ja ajavat
kannattamattomia ulos markkinoilta.
Tässä asetelmassa meillä on varmaan
muitakin muuttujia, vai kuinka?
Kaukoranta: Mielestäni siinä raportissa tuotiin esille, että työntekijöiden ylimääräisessä vaihtuvuudessa – mikä on
jonkinlainen mittari luovalle uudistumiselle – Suomi oli kuitenkin Yhdysvaltoja
dynaamisempi.
Laina: Näkisin niin, ettei Rehn-Meidner-mallin analyysi ole varsinaisesti mihinkään muuttunut. Näinhän se tavallaan
on, jos halutaan yksinkertaistaa ja eristää
tällainen yksi asia ja sen vaikutus tuottavuuskehitykseen. Mutta pitää muistaa, että tässä luovassa uudistumisessa
tai tuhossa on monta muutakin asiaa.
Siinä tietenkin siihen, että yritykset ylipäätään lähtevät uudistumaan eivätkä
takerru vanhaan, vaikuttavat monet tekijät: infra, osaaminen, tutkimus- ja kehityspanostukset sekä yhteiskunnallinen
ilmapiiri jne. ovat edellytyksiä lähteä uudistumaan.
Tässähän on kyse siitä, pitäisikö huonosti menestyvälle yritykselle tosiaankin tarjota ”tekohengitystä” palkkajouston muodossa, tai sitten toisaalta
kuten koronakriisissä on jaettu yritystukia. On huomautettu, että ehkä niitä
on jaettu myös yrityksille, jotka olisivat
muutenkin menneet nurin tästä koronakriisistä riippumatta. Se on vähän
vaikeaa, minkälaisten yritysten anne76 T&Y
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taan kaatua talousvaikeuksiin ja mitä
yrityksiä pitäisi tukea. Mitä mieltä tästä olette?
Laina: Mielestäni tuo on hyvä kysymys,
johon vastaus menee tavallaan kahteen
suuntaan. Osittain se, että tuetaan kaikkia, on markkinatalouden ideologian mukaista. Jos tuetaan kaikkia, niin tuetaan
tasapuolisesti. Osa tuesta menee roskakoriin, jos niin voi sanoa, tai sellaisille
yrityksille, joita ei olisi ehkä kannattanutkaan tukea. Siinä kuitenkin on selvitetty jyvät akanoista markkinoilla, kun
taas toinen vaihtoehto on tukea yrityksiä
kohdistetusti.
Sitä olen tässä korona-aikana ihmetellyt, että yleensä ekonomistit eivät kannata voittajien valitsemista, mutta nyt
pitäisikin alkaa valitsemaan tuettavia yrityksiä tarkemmin. Siinähän käytännössä
päätetään jollain hallinnon tasolla, mitkä
yritykset selviävät ja mitkä eivät. Se on
mielestäni vähän erikoista ainakin markkinatalouden periaatteiden mukaan.
Sorjonen: On tietysti aika vaikea tällaisessa tilanteessa päättää, kenen annetaan
mennä nurin ja ketä pidetään pystyssä.
Tässä on vielä se komplikaatio, että tämä
kriisi iskee niin eri tavalla erilaisiin toimialoihin. On muutamia selkeitä häviäjiä kuten vaikkapa matkailu- ja ravitsemisala, taiteet ja kulttuurialat. Varmasti
on perusteltua antaa jonkinlaista happea
kriisialoille.
Kysymyksesi on siinä mielessä hyvä,
että yritystukijärjestelmää itsessään
kannattaa varmasti miettiä. Onko se sellainen järjestelmä, joka ylläpitää vanhoja
toimintatapoja, vai onko se sellainen, että
se edistää yritysten liiketoiminnan uudistumista ja uusien ideoiden syntymistä?
Kaukoranta: On usein niin, että kun ollaan suunnittelemassa vaikkapa tehtaan
sulkemista, niin päätöksen taustalla on
niin paljon muitakin asioita kuin työvoi-

makustannuksiin liittyvät asiat. Usein on
niin, ettei mikään palkkaratkaisu kääntäisi sitä ratkaisua muuhun asentoon. Siinä
mielessä palkkapuolen vaikutusta ei pitäisi ylikorostaa. Pikemminkin neuvottelujärjestelmän on syytä olla sellainen,
joka turvaa kelvollista neuvotteluasemaa, oikeudenmukaista funktionaalista
tulonjakoa ja matalia palkkaeroja. Tällaisessa kriisitilanteessa mahdollisten
palkkajoustojen vaikutus on kuitenkin
vähäisempi.
TYÖLLISYYSASTEEN NOSTAMISEEN ON
MONIA KEINOJA

Työllisyysasteen nostaminen on hyvin
laajasti omaksuttu talouspolitiikan
tavoitteeksi – tai jotkut pitävät sitä
ennemminkin keinona muiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Mitkä keinot
näette tärkeimmiksi tavoiteltaessa
korkeampaa työllisyysastetta?
Sorjonen: Olen samaa mieltä, että se
on tietyllä tapaa osatavoite, koska haluamme erityisesti vahvistaa potentiaalista talouskasvua. Siinä on kaksi tapaa,
tuottavuuden nousu ja korkea työllisyys.
Toisaalta tiedämme, että työllisyyden
kasvu ei ole ollut merkittävä talouskasvun vauhdittaja Suomessa, vaan kaikki
kasvu on tullut tuottavuuden noususta
viimeisten 45 vuoden aikana. Mutta toisaalta meidän väestömme ikääntyy – nyt
näyttää siltä, että työikäinen väestönosa
vähenee ja työvoima kääntyy laskuun.
Kun näköpiirissä on, että työpanos saattaa vähentyä, niin se asettaa vielä lisävaatimuksen tuottavuuden nousulle, ja
silloin työpanoksen vähenemistä pitää
ainakin jarruttaa.
Sen takia työllisyysaste on tärkeä. Me
ajattelemme Akavassa niin, että se pitäisi saada hilattua ensin 75 prosenttiin ja
sitten 78 prosenttiin. Se 78 on aika kova
tavoite, koska jos sitä ajatellaan kovin lyhyellä aikavälillä – sanotaan 6–7 vuotta

TYÖLLISYYDEN LISÄÄMISTÄ PITÄÄ VERRATA VAIHTOEHTOISIIN
TAPOIHIN VAHVISTAA JULKISTA TALOUTTA.

– niin se on 170–180 tuhatta työpaikkaa.
Kun ottaa huomioon väestöennusteen ja
että tavoite on määritelty tietylle ikäluokalle, se on kova. Mutta sitä kannattaa
tavoitella.

”Työllisyyden kasvu ei ole
ollut merkittävä talouskasvun
vauhdittaja Suomessa,
vaan kaikki kasvu on tullut
tuottavuuden noususta.”
Meillä on aika laajat hyvinvointiyhteiskunnan palvelut, ja kaikki me pääsemme
niistä nauttimaan jossakin vaiheessa. Silloin olisi suotavaa, että jokainen osallistuu niiden rahoittamiseen varsinkin siinä
vaiheessa, kun on itse työiässä. Siinä on
mielestäni moraalinenkin aspekti.
Kaukoranta: Työllisyyskeskustelussa
ehkä erottelisin kaksi eri motiivia. On
toisaalta se, että halutaan mahdollistaa
ihmisille töihin pääsy, ja toisaalta halutaan vahvistaa julkista taloutta. Sillä, että
mahdollistetaan ihmisille töihin pääsy
esimerkiksi panostamalla koulutukseen
tai työvoimapalveluihin, näen itseisarvoa
sitä kautta, että se mahdollistaa ihmisille
paremman elämän tavoittelun.
Mutta sitten on keinoja, jotka eivät
mahdollista vaan joiden tarkoitus on
oikeastaan yksinomaan julkisen talouden näkökulma, kuten vaikkapa sosiaaliturvan heikennykset. Sitä ei perustella
yksilön saamalla hyödyllä, vaan pelkästään julkisen talouden vahvistamisella.
Tällaisillekin keinoille voi olla paikkansa,
mutta niitä on syytä verrata vaihtoehtoisiin tapoihin vahvistaa julkista taloutta,
esimerkiksi veronkorotuksiin ja menoleikkauksiin. Mielestäni ei ole mitenkään
itsestään selvää, että sosiaaliturvan leikkausten kaltaiset työllisyystoimet olisivat
oikeudenmukaisin tai paras tapa julkisen
talouden vahvistamiseen.

Laina: Olen sinällään ihan samaa mieltä mitä edeltäjäni sanoivat. Ehkä lisäisin
sen, että työn laatuun kannattaisi tässä
kiinnittää huomiota. Ei työllisyysastetta
voida nostaa keinolla millä hyvänsä, vaikka sinällään työllisyysasteen nostaminen
on kannatettava tavoite. Jos se tarkoittaa
esimerkiksi sitä, että meiltä häviää hyväpalkkaisia töitä ja syntyy enemmän matalapalkkaisia töitä, niin se ei välttämättä
ole kauhean hyvä, vaikka työllisyysaste
nousisikin. Lopputuloksena se voi olla
yhteiskunnan, työntekijöiden ja kaikkien kannalta parempi, että meillä on niitä
hyväpalkkaisia töitä kuin paljon matalapalkkaisia töitä.
Jos katsoo muita Pohjoismaita, niin
oikeastaan erottuu neljä eri syytä, miksi siellä on korkeampi työllisyysaste.
Palkkatukea käytetään huomattavasti
enemmän – sitähän nyt Suomessakin
lisätään – ja työvoimapalvelut ovat selvästi enemmän resursoituja. Myös osaaikatyö on huomattavasti yleisempää.
Meillä nähdään yleensä niin, että pitää
olla joko kokonaan töissä tai työttömänä. Varsinkin ikääntyneillä osa-aikatyö
voi olla tehokaskin keino. Ja sitten vielä
julkinen työllistäminen on selvästi yleisempää muissa Pohjoismaissa.
Keskeisin keino vahvistaa työllisyyttä
on nyt osaamisen vahvistaminen. Perusasteen varassa olevien työllisyys on
puolet siitä mitä on korkeakoulutettujen
työllisyys. Oppivelvollisuuden pidentäminen on yksi keino siihen, mutta toki
monet muutkin panostukset osaamiseen.

Muissa Pohjoismaissa on
yleisempää osa-aikatyö,
julkinen työllistäminen sekä
panostaminen palkkatukeen ja
työvoimapalveluihin.
Lisäisin vielä kysynnän riittävyydestä
huolehtimisen. 1990-luvun lama näytti

aika hyvin, että meidän työllisyysasteemme painui 80-luvun lopun jälkeen
pysyvästi alhaisemmalle tasolle, ja sitä
tasoa ollaan vasta nyt saavuttamassa, tai
ennen koronakriisiä oltiin suurin piirtein
samalla tasolla. Siinä menetettiin työllisyyttä monta vuosikymmentä sen takia,
että kysyntä yksinkertaisesti romahti.
Vaikea minun ainakaan on sille muuta
syytä nähdä. Riittävästä kokonaiskysynnästä huolehtiminen on tärkeää, ja siinä
tämän kriisin hoitaminen on onnistunut
Suomessa ja muuallakin.
Tässä oli hyvä lista. Onko muilla siihen
huomautettavaa tai lisättävää?
Sorjonen: Kommentoin kumpaakin
pikkaisen myönteisissä merkeissä. Se,
mitä Ilkka sanoi unelmien tavoittelemisesta ja hyvästä elämästä, on tärkeää.
Meillä on tietynlaisia erityisryhmiä, joissa on matala työllisyysaste – kuten Patrizio sanoi, juuri perusasteen varassa olevat. Niinpä koulutuksen rooli on tärkeä.
Me tarvitsisimme tietenkin työ- tai
koulutusperäistä maahanmuuttoa. Osa
maahanmuuttajista, jotka eivät ole koulutettuja ja ovat työikäisiä, tarvitsevat
myös kielikoulutusta, suomea tai ruotsia, jotta he saavat työpaikan. On tarpeen, että myös kaikilla maahanmuuttajilla olisi ammatillinen koulutus, se
nostaa välittömästi työllistymisen todennäköisyyttä.
Sitten on perhevapaauudistus ja kotihoidon tuki. Se on kuuma peruna, mutta
sen järjestelmän rukkaaminen voisi kyllä parantaa nuorten naisten työllisyysastetta.
Nämä kaikki ovat keinoja, joilla työllisyyttä voidaan kohentaa ajan mittaan.
Tärkein nopea keino parantaa työllisyyttä on tietenkin kansalaisten laajamittainen rokottaminen koronaa vastaan,
jonka myötä voidaan palata normaaliin
elämään. Kun näin tapahtuu, työllisyyskin paranee.
T&Y
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KANSALAISTEN LAAJAMITTAINEN ROKOTTAMINEN KORONAA VASTAAN
ON TÄRKEIN NOPEA KEINO PARANTAA TYÖLLISYYTTÄ.

TUOTTAVUUDEN KASVUA PITÄÄ VAUHDITTAA

Suomen tuottavuuskehitys on hidastunut, millä on haitallinen vaikutus
talouskasvuun, kilpailukykyyn ja reaaliansiohinkin. Nokia-klusterin t&ktoiminnan romahdus vaikutti siihen
voimakkaan negatiivisesti, mutta ehkä
hieman yllättäen tuottavuuslautakunta
totesi, ettei muun yrityssektorin t&kpanostuksella ole ollut vaikutusta – se
ei vain ole johtanut entisenlaiseen tuottavuuden kasvuun. Siis siihen pitäisi
panostaa vieläkin enemmän, tai pitäisi
saada jotakin muuta aikaiseksi, jotta
panostukset olisivat tehokkaampia.
Millä keinoilla tuottavuuden kasvua
tulisi vauhdittaa yrityksissä ja yleisemminkin?
Kaukoranta: Tuottavuuslautakunnan
johtopäätös oli ehkä vähän ristiriitaisen
oloinen, koska todettiin, etteivät vanhat
reseptit tuottavuuden parantamiseksi –
t&k-panostukset ja muut - näytä nyt tuottaneen samalla tapaa tuottavuuskasvua
kuin menneisyydessä, mutta johtopäätös
kuitenkin oli, ettei meillä ole parempiakaan reseptejä tiedossa, ja on syytä jatkaa
tätä menneisyydessä hyväksi havaittua
ja nyt viime vuosina vähän tehottomaksi todettua ratkaisua. Kyllä minä yhdyn
siihen johtopäätökseen, että on syytä jatkaa osaamis- ja t&k-panostuksia. Tässä
julkiset tuet ovat isossa roolissa. Täytyy
toivoa, että tämä aika lailla selittämätön
tuottavuuden hidastuminen loppuu ja
kääntyy positiiviseksi globaalisti.
Laina: Minulla ei ole antaa yksittäisille
yrityksille neuvoja, mitä niiden pitäisi
tehdä, mutta kansantalouden tasolla ehkä
joitakin näkemyksiä on. Yhdyn analyysiin
sekulaarisesta stagnaatiosta, että tässä on
ollut kysyntävaje pitkään, ja sitä kautta
ei ole ollut tarpeeksi investointeja. Oma
analyysini nojaa aika pitkälle Kaldor78 T&Y
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Verdoorn-lakiin tässä yhteydessä, eli
kysyntä vetää tuottavuuskehitystä perässään. Meillä on ollut riittämätön kysyntä, mikä tietenkin näkyy jo itsessään
tuottavuustilastoissa – tuottavuushan
on vain yksinkertaisesti tuotos jaettuna
työpanoksella, ja jos tuotos ei kasva, niin
sitten työpanoksen pitäisi vähentyä, jotta
saataisiin tuottavuuskehitystä, mitä vastaan tietenkin taistellaan yhteiskunnassa
kaikin tavoin.
Jos yritysten kapasiteetti jo riittää
tuottamaan sen määrän hyödykkeitä
mitä on kysyntää, niin eihän silloin ole
intressiä kasvattaa sitä kapasiteettia ja
sitä kautta tietenkään investoida. Mehän näemme myös hyvin sen, ettei meillä Suomessa ole investoitu kauheasti
esimerkiksi eurokriisin aikana. Näkisin,
että ratkaisukehikko lähtee kysyntäpuolen tukemisesta, jolloin siis kapasiteetin
käyttöaste kasvaa. Kun ei ole vapaata kapasiteettia, niin pitää investoida, tehdä
paitsi kiinteitä niin myös aineettomia
investointeja, t&k-panostuksia jne. Julkinen sektori voi tietenkin tukea sitä, paitsi
t&k-puolella niin myös kysyntäpuolella.

T&k-investointien osuutta
bkt:sta pitää nostaa
huomattavasti, mutta miten se
parhaiten onnistuisi?
Sorjonen: Haluamme tietysti, että
maassa on korkea työllisyys, ja emme
halua, että uudet työpaikat ovat matalapalkkaisia. Haluamme hyviä duuneja ja
sellaisia, jotka vaativat osaamista. Hallitusohjelman tavoite nostaa t&k-investointien osuutta bkt:sta on hyvä. Ongelma
vain on siinä, ettei kukaan tunnu oikein
tietävän, miten se tehdään. Sitä ei valtiovalta pysty yksin tekemään, kun sen
osuus niistä investoinneista on ehkä 1/10.
Korkeakoulujärjestelmän osuus on ehkä
¼, ja yrityksille jää suurin piirtein 2/3.

Järjestelmä pitäisi ehkä vielä miettiä uudelleen. Mikä on se siemen, jolla julkinen
valta saa t&K-investoinnit lähtemään nopeaan nousuun?
Näiden investointien lisäystarvehan
on ihan valtava. Neljään prosenttiin
pääseminen 2030 vaatii 85 prosentin
lisäyksen ja, ehkä vähän enemmänkin
nykyiseen nimelliseen tasoon.
Tästähän oli Tarmo Lemolan artikkeli
T&Y:n viime numerossa, ettei tajutakaan, kuinka valtavia lisäpanostuksia
tarvittaisiin.
Sorjonen: Kyllä, ne ovat valtavia.
Toinen juttu liittyy koulutuksen tasoon. Nythän koulutetuin ikäluokka on
40–49-vuotiaat. Miten näin on päässyt
käymään? Minkä takia he eivät olekaan
30–34-vuotiaat tai jotain vastaavaa? Tuo
pitäisi myös jollakin tapaa nyt korjata.
Kyllähän aina nuoremman väen pitäisi
olla koulutetumpaa kuin vanhempi väki.
ETÄTYÖ YLEISTYY

Mennäänpä sitten lopuksi etätyöhön,
joka on lisääntynyt huimasti korona-aikana, ja siitä taitaa tulla paljon aiempaa
laajempi pysyvä käytäntö. ERTOn kyselyssä 1000 palkansaajalle viime marraskuussa 41 prosenttia teki etätöitä viime vuonna ainakin jonkin verran, ja 56
prosenttia sanoi saaneensa enemmän
aikaan etätöissä kuin työpaikalla. Se
on kyllä aika suuri osuus. Useat kyselytutkimukset koronakriisin aikana ovat
tuottaneet samansuuntaisia tuloksia
ja osoittaneet, että ihmiset haluaisivat
tehdä entistä enemmän etätyötä myös
kriisin jälkeen. Se näyttääkin varsin
vääjäämättömältä. Millaisia vaikutuksia tällä voi olla työmarkkinoilla, erityisesti sopimustoiminnassa?
Laina: Sillä voi tietenkin olla tuottavuutta nostava vaikutus. Jos ihmiset kokevat

ETÄTYÖN LISÄÄNTYMINEN VOI NÄKYÄ PAREMPANA
TYÖLLISYYTENÄ JA TUOTTAVUUTENA.

saavansa enemmän aikaiseksi, niin tuskin
se on ihan pötyä ja oikeastikin saadaan.
Toki se, realisoituuko se kansantalouden
tuottavuuskehityksessä, riippuu monista
tekijöistä.
Tämähän on vain subjektiivinen arvio.
Laina: Kyllä, totta kai siinä voi olla kysymysmerkkejä. Mutta jos näin on, niin
se voi näkyä sitä kautta. Se voi myös
näkyä ehkä yllättävässäkin paikassa –
työllisyydessä ja työllisyysasteessa. Se
mahdollistaa useampia tapoja tehdä
töitä. Osittain syynä saattaa olla se, että
jos vaaditaan fyysistä läsnäoloa, lastenhoitoa ja kaikkea muuta elämäntilanteen
järjestelyä, niin jos se on helpompaa etätöissä, niin se näkyy positiivisesti myös
työllisyyskehityksessä.
Se, miten se näkyy sopimustoiminnassa, jää varmastikin ratkaistavaksi alakohtaisiin sopimuksiin. Varmastikin tämä on
yksi asia, missä nimenomaan paikallisesti
sopien tämä voi olla järkevä asia. Vaikea
sanoa kokonaisuuden kannalta, miten
pitäisi sopia kansantaloudessa.
ERTOhan on itse esittänyt, että pitäisi
olla palkansaajan subjektiivinen oikeus
jäädä etätyöhön aina kun se on vaan
mahdollista ja perusteltua, mutta se ei
ole kuitenkaan mennyt läpi.
Sorjonen: Luulen, että etätyön hyödyt
ovat aika kiistattomat, mutta niin ovat
varmaan haitatkin. Tässä siirryttiin
yhdestä ääripäästä toiseen ääripäähän.
Tietysti ensi alkuun etätyö on ollut ehkä
monillekin sellaista, ettei se ole niin tavanomaista, ja se onkin ollut aika vapauttavaa, ja on saatu paljon aikaan.
Mutta sitten kun kontaktit työkavereihin ovat jääneet pitkäksi aikaa pois,
niin luulen, että aika monella se on ruvennut kääntymään haitaksi. Etätyö ei
ole enää virkistävä poikkeus normaaliin
työn tekemiseen, vaan se, että käyt työ-

paikalla, alkaa olla virkistävä poikkeus
työn tekemiseen. Minusta se ehkä puoltaa sitä, että tästä tulee jonkinlainen
yhdistelmämalli jossakin vaiheessa.
Tehdään enemmän etätöitä kuin aikaisemmin, mutta ei varmaankaan tehdä
pelkästään etätöitä. Se vaatii sitten, että
työpaikoilla täytyy sopia pelisäännöt,
kuinka se järjestetään.
Luulen myös, että työaikoihin saattaa
tästä tulla jotain sitä kautta. Saattaa tulla
enemmän sellaista, että ihmiset tekevät
ensin jonkin aikaa aamulla töitä himassa, ja sitten kun liikenne hiljenee, niin
kipaistaan toimistolle. Tekee siellä ehkä
osan aikaa, ja sitten taas kipaisee takaisin kotiin jatkamaan uudestaan töitä.
Tämänkaltainen joustavuus kasvaa niissä töissä, joissa se on mahdollista.

tä. Näkyykö se siellä sitten positiivisena
palkkakehityksen osalta vai ei?
Kaukoranta: Niin, olisiko tällaista, että
tavallaan suostuu heikompaan palkkakehitykseen, jos vastineena saa sitten
ihanasti mökiltä tehdä töitä?
Laina: Esimerkiksi sitä kautta, mutta
myös tarjonnan lisääntymisen kautta. Jos
se lisää työn tarjontaa etätyöpaikoissa,
niin sitä kautta se voi näkyä suhteellisesti
heikompana palkkakehityksenä. •

Viite
1 Julia Niemeläinen arvioi tämän kirjan T&Y:n
tässä numerossa. – Toim.huom.

Kaukoranta: SAK:laisilla aloilla etätyö
ei ole lisääntynyt huimasti korona-aikana. Meillä on Suomessa valtava määrä
töitä, jotka vaativat fyysistä läsnäoloa.
On mielestäni hyvä muistaa myös keskustelussa, että tämä ei ole se koko kuva
työmarkkinoista korona-aikanakaan.
En usko kovin dramaattiseen etätyön
lisääntymiseen. Luulen, että etätyöt ovat
monessa tapauksessa yksilön kannalta
tosi kivoja. Varsinaisen työnteon tuottavuuden kannalta on hyötyä fyysisistä
kohtaamisista, ihmisten kasvojen näkemisestä ja syvemmästä vuorovaikutuksesta, mikä siitä syntyy. Luulen, että aika
laajasti toimistoväki tulee palaamaan
toimistoihin korona-ajan jälkeen, kun
se on mahdollista.
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Sauramo, P. (2020), Kolmikannan histo-
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Tutkimus
kotitalousvähennyksestä

Tutkimus
kustannuskilpailukyvystä

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen
(PT) tuoreessa tutkimuksessa
tarkastellaan laajojen rekisteriaineistojen avulla sitä, miten
kotitalousvähennysjärjestelmän muutokset vaikuttavat palveluiden kysyntään Suomessa ja
Ruotsissa. Tutkimuksen mukaan
kotitalousvähennys on tehoton
tapa lisätä työllisyyttä tai puuttua veronkiertoon. Tuki myös kohdistuu erityisesti hyvätuloisille.

Kustannuskilpailukyvyn mittarit, kuten yksikkötyökustannusindeksit, antavat suuntaa maan
talouden kehityksestä, mutta
niitä ei pidä ylitulkita, kertoo
Palkansaajien tutkimuslaitos
PT:n ja Pellervon taloustutkimus
PTT:n tutkimus. Tuotantoon
ja vientiin vaikuttavat monet
muutkin tekijät, ja varsinkin lyhyellä aikavälillä niiden merkitys on suurempi kuin kilpailukykytekijöiden.

Raportti:
Jarkko Harju, Sami Jysmä, Aliisa Koivisto ja Tuomas Kosonen (2021):
Does Household Tax Credit Increase Demand and Employment in the
Service Sector?
Linkki: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162682
Muistio:
Kotitalousvähennyksen vaikutukset kotitalouspalvelujen kulutukseen,
työllisyyteen ja harmaaseen talouteen. VATT Muistiot 60.

Raportti:
Janne Huovari, Peetu Keskinen, Ilkka Kiema, Sakari Lähdemäki ja
Juuso Villanen (2020):
Lyhyen aikavälin kilpailukyvyn eteenpäin katsova arviointi
Linkki: https://tietokayttoon.fi/julkaisut/raportti?pubid=URN:IS
BN:978-952-383-069-1
Policy Brief:
Miten mitata kilpailukykyä ja miten se vaikuttaa tulevaan kasvuun?

Linkki: https://www.doria.fi/handle/10024/180338

Linkki: https://tietokayttoon.fi/documents/1927382/2116852/302020-Miten+mitata+kilpailukykyä.pdf/10e3b0a1-64ff-648657e5-3ccadfeb4fad/30-2020-Miten+mitata+kilpailukykyä.
pdf?version=1.0&t=1607928681957

Opiskelijavalintauudistuksen
seurantatutkimuksen
väliraportti

Tutkimus koulutuksen
vaikuttavuudesta Jyväskylän
koulutuskuntayhtymä Gradiassa

Opetus- ja kulttuuriministeriön
tilaamassa seurantatutkimuksessa Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) ja Valtion taloudellisen
tutkimuskeskuksen (VATT)
tutkijat selvittävät, onnistuiko
opiskelijavalintauudistus tavoitteissaan. Tutkimus valmistuu
keväällä 2022. Julkaistussa väliraportissa esitetään tutkimuksen
väliaikatietoja.

Palkansaajien tutkimuslaitos
teki Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian toimeksiannosta tutkimuksen Gradian
koulutustoiminnan vaikuttavuudesta. Tarkastelujaksona
ovat vuodet 2000–2019.

Väliraportti:
Hannu Karhunen, Tuomas Pekkarinen, Tuomo Suhonen, Tuomo Virkola:
Opiskelijavalintauudistuksen seurantatutkimuksen väliraportti
Linkki: https://www.doria.fi/handle/10024/180476
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PT:n tutkimusraportit | Raportti 43:
Hannu Karhunen, Eetu Isotalo (2021): Tutkimus koulutuksen
vaikuttavuudesta Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradiassa
Linkki: https://labour.fi/julkaisu/jyvaskylan-koulutuskuntayhtymangradian-koulutustoiminnan-pitkittaistutkimus/

T&Y -lehti
Talous & Yhteiskunta -lehteä julkaisee Palkansaajien
tutkimuslaitos neljä kertaa vuodessa. Lehden tavoitteena on
välittää tutkimustietoa, valottaa ajankohtaisen kehityksen
taustoja sekä herättää keskustelua kansantaloudellisista ja
yhteiskunnallisista kysymyksistä. Vuosina 1972–1993 lehti
ilmestyi nimellä TTT Katsaus.
Lehden toimitus p. 040 530 5308
Tilaukset www-sivujen kautta tai
p. 040 940 1941

Tutkimuksia
Tutkimuksia -sarjassa ilmestyvät valmiiden tutkimusten
laajat ja perusteelliset loppuraportit. Valmistuvista
tutkimuksista lähetetään lehdistötiedotteet, joiden välityksellä
tutkimustuloksia esitellään tiedotusvälineille ja suurelle
yleisölle. Julkaistaan laitoksen kotisivuilla.
Tilaukset p. 040 940 1943

Raportteja
Raportteja -sarjassa ilmestyy erilaisia laajemmalle yleisölle
tarkoitettuja kirjoja ja selvityksiä.
Julkaistaan laitoksen kotisivuilla.
Tilaukset p. 040 940 1943
Työpapereita
Työpapereita -sarjassa esitellään meneillään olevien
tutkimushankkeiden väliraportteja sekä kansainväliselle
tutkijakunnalle suunnattuja keskustelualoitteita. Työpaperit
julkaistaan kokonaisuudessaan laitoksen kotisivuilla.
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