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Esipuhe
Suomessa käydään vilkasta yhteiskunnallista keskustelua julkisen talouden tilanteesta ja hyvinvointipalvelujen turvaamisesta tulevaisuudessa.
Huoli väestön vanhenemisesta ja julkisen sektorin rahoituksesta jaetaan
yleisesti, mutta ongelman ratkaisukeinoista on monenlaisia näkemyksiä.
On kuitenkin kaikille ilmiselvää, että ilman korjausliikettä Suomen
julkisessa taloudessa on olemassa ns. kestävyysvaje – jos haluamme rahoittaa nykyisen kaltaiset hyvinvointipalvelut, julkisen sektorin alijäämä
on väistämättä ajautumassa kasvavalle uralle.
Mitä voimme tehdä tälle kestävyysvajeelle? Julkisten menojen
leikkaukset tai verotuksen kiristäminen ovat mahdollisia ratkaisuja, mutta vain niihin perustuva julkisen talouden tasapainottaminen tuskin riittää tai on tarkoituksenmukaista. Monet rakenteelliset uudistukset ovat taas osoittautuneet poliittisesti vaikeiksi.
Väestörakenne muuttuu kaikissa Euroopan maissa, mutta julkisen
sektorin rahoitustilanne vaihtelee suuresti. Esimerkiksi naapurimaassamme Ruotsissa ei tarvitse käydä keskustelua kestävyysvajeesta, koska
Ruotsin julkinen talous näyttäisi pärjäävän varsin hyvin myös vanhenevan väestön aiheuttamien menopaineiden kanssa.
Työvoima tehokkaaseen käyttöön on Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiön* rahoittama keskustelunaloite, jossa ylijohtaja Juhana Vartiainen tarkastelee Suomen talouden tilannetta ja hyvinvointivaltion
tulevaisuudenkuvia. Vartiainen perustelee erityisesti työn tarjonnan ja
työvoiman tehokkaan käytön merkitystä julkiselle taloudelle.
Keskustelunaloite on jatkoa Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiön
julkaisusarjalle, jossa julkaistaan raportteja ja selvityksiä, jotka tarkastelevat talouden tuottavuus- ja tehokkuuskysymyksiä eri näkökulmista.
Säätiö toivoo, että Vartiaisen raportti tuo lisää aineksia parhaillaan
käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun Suomen talouden tulevai-
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suudensuunnista ja julkisen talouden sopeutuspaineista. Vartiaisen kokemukset Ruotsin taloustilanteesta ja ruotsalaisesta talouspoliittisesta
keskustelusta antavat arvokasta vertailukohtaa analysoitaessa Suomen
talouden uhkakuvia ja menestysmahdollisuuksia. Kaikki raportissa esitetyt tulkinnat ovat luonnollisesti kirjoittajan omia.
PENNA URRILA

*Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö on vuonna 1953 perustettu säätiö, jonka tarkoituksena on yritystoiminnan eri alojen tehokkuuden edistäminen suunnittelemalla, ohjaamalla, valvomalla ja tukemalla tätä varten
suoritettavaa tutkimustoimintaa. Säätiön taustayhteisöinä ovat Elinkeinoelämän keskusliitto, Finanssialan keskusliitto, Kaupan liitto, Keskuskauppakamari sekä Liikkeenjohdon konsultit ry. Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimii DI Heikki Bergholm ja asiamiehenä VTM Penna Urrila.
Valtiotieteiden tohtori Juhana Vartiainen (s. 1958) on työskennellyt vuodesta 2012 lähtien Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n
ylijohtajana. Ennen VATT:ia Vartiainen on työskennellyt kymmenen
vuoden ajan ekonomistina Ruotsissa, mm. Konjunkturinstitutetin tutkimusjohtajana.
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Johdannoksi
Suomen merkittävin ajankohtainen talousongelma on väestön vanheneminen ja siitä seuraava huoltosuhteen heikkeneminen. Ne merkitsevät
julkisen talouden kroonista heikkoutta kuluvalla ja seuraavalla vuosikymmenellä. Perustelen käsillä olevassa keskustelualoitteessa sitä, että
työn tarjonnan lisääminen ratkaisee tämän ongelman kestävällä tavalla.
Taustalla on kokemukseni Ruotsista, toiminnastani Konjunkturinstitutin tutkimusjohtajana vuosina 2005–2012. Ruotsalaisessa talouspolitiikan keskustelussa sekä virkamiesvalmistelussa työn tarjonnan edistäminen eli ”työlinja” on 2000-luvulla ja erityisesti vuoden 2006 jälkeen
ollut hallitseva pyrkimys. Suomeen palattuani olen kokenut yllättäväksi
sen, että Ruotsissa itsestään selvää politiikkapyrkimystä pidetään Suomessa radikaalina ja jopa provosoivana. Otin siksi mielihyvin vastaan
Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiön tarjouksen laatia käsillä oleva
kirjanen. Koetan siinä parhaani mukaan esittää ruotsalaisen työlinjan
intellektuaaliset perustelut sellaisina kuin ne elävät ruotsalaisessa ekonomistiajattelussa. Koetan myös luonnehtia sitä, mitä työlinja voisi
Suomen tapauksessa merkitä. Pohdin lopuksi myös sitä, miksi työlinjan
mukainen politiikka koetaan Suomessa vaikeaksi.
Tutkielma alkaa pienenpienellä talousteorian läpikäynnillä. Talousteoriaa vierastava lukija voi hypätä siinä suoraan kaavaan (8) ja siitä seuraavaan johtopäätökseen
Helsingissä, maaliskuussa 2013
J U H A N A VA RT I A I N E N
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1.
Kenttäekonomistin
maailmankuva:
työ, pääoma ja
tekninen kehitys
Talousteoria jäsentää tuotannon tapahtumaksi, jossa ihmistyötä yhdistetään jonkinlaiseen tuotannon mahdollistavaan pitkäaikaisempaan voimavaraan eli ”pääomaan”. Työn ja pääoman yhdistelmästä syntyy arvonlisää
eli tuotosta. Pääoma voidaan tulkita miksi tahansa laitteeksi tai rakennelmaksi tai ihmisten tuottamaksi muodostumaksi. Pääoma on sekin ihmistyöllä tuotettua ja sen omistaja voi vaatia osansa tuotetusta arvonlisästä.
Pääomaa edustavat esimerkiksi paperitehdas, tietokone, linja-auto, liiketila, lämpökattila, rautatie ja kopiokone.1 Oppimisen ja koulutuksen
avulla hankitut taidot voidaan luokitella henkiseksi pääomaksi. Sen tuotto lankeaa omistajalleen korkeamman palkan tai palkkion muodossa.

1

Talousteoriassa erotellaan vanhastaan kolmantena tuotannontekijänä ”maa” eli resurssi jonka

tuottamiseen ei tarvita ihmistyötä tai pääomaa ja joka tuottaa omistajalleen maankorkoa. Maankorko ei perustu työhön vaan puhtaaseen omistamiseen, eikä se periaatteessa ole osa kokonaistuotantoa. Maankoron nauttija lohkaisee itselleen kuitenkin osan siitä bruttokansantuotteesta,
jonka pääoman ja työn haltijat luovat. Esimerkiksi kaivoksesta louhitun metallin myyntitulot ovat
maankorkoa sitten kun niistä on vähennetty bruttokansantuotteessa näkyvät työvoima- ja pääomakustannukset.
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Hallitsevassa uusklassisessa talousteoriassa on tapana esittää työn,
pääoman ja arvonlisän suhde yksinkertaistetulla kokonaistaloudellisella
tuotantofunktiolla
1.

Y =F( K , L ),

jossa Y on tuotos eli arvonlisä, K on pääoman määrä ja L on työpanos. Tällaisen kokonaistaloudellisen tuotantofunktion olemassaolo on
talousteoreetikkojen kiistelyn kohde. Se on kuitenkin osoittautunut
hyväksi teoreettisen ajattelun ja empiirisen tutkimuksen apuvälineeksi,
jonka avulla voidaan selittää eri maiden talouskasvua ja talouskasvun
syitä. Uusklassisen tuotantoteorian pohjalle rakennettu Solowin kasvumalli on juuri yksinkertaisuudessaan osoittautunut hämmästyttävän
valaisevaksi talouskasvua kuvaavaksi jäsennyskeinoksi.2
Käsillä olevassa kirjoituksessa esitellään taloustieteellistä näkemystä
talouspolitiikasta ja työn tarjonnasta uusklassisen kasvuteorian vakiooletusten pohjalta. Siksi ne pyritään lyömään pöytään mahdollisimman
varhain ja selkeästi eli tässä jaksossa. Uusklassinen talousteoria on tietysti
vain jonkinlainen likiarvoinen kuvaus kansantalouden toiminnasta. Talouden pitkän aikavälin kehityskulkujen ymmärtämisen ja rakennepoliittisen päätöksenteon kannalta se tarjoaa kuitenkin hyvän ohjenuoran.
Uusklassiseen talousteoriaan kuuluu oletus tuotantofunktion (1) vakioskaalatuotoista. Tällä tarkoitetaan sitä, että tuotos Y kaksinkertaistuu
(tai kolminkertaistuu) kun panosten K ja L määrä kaksinkertaistuu (tai
kolminkertaistuu). Toisin sanoen, jos nykyisten tuotannollisten laitteiden viereen rakennettaisiin täsmälleen samanlaiset laitteet ja miehitettäisiin ne samanlaisella työvoimalla, myös tuotanto kaksinkertaistuisi.
Tuotanto on siis periaatteessa monistettavissa. Tällaista lineaarisen vakioskaalatuoton tuotantofunktiota kutsutaan talousteoriassa uusklassiseksi.
2 Ks. esimerkiksi Matti Pohjolan pääkirjoitus Kansantaloudellisessa aikakauskirjassa 3/2012.
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Talouden tuotosta voidaan siis periaatteessa lisätä kumpaa tahansa
tekijöistä K tai L nostamalla. Uusklassisen tuotantofunktion kuvaamassa markkinataloudessa ne eivät kuitenkaan ole toisistaan riippumattomia tekijöitä joita voidaan yhdistää missä mittasuhteissa tahansa. Tämä
johtuu juuri yllä mainitusta vakioisten skaalatuottojen oletuksesta sekä
siitä, että tuotannontekijöiden rajatuottavuudet vastaavat markkinoilla
tuotannontekijöiden saamia korvauksia. Toisin sanoen, kansantalouden
palkkatason w täytyy vastata työn rajatuottavuutta, joka on tuotantofunktion F( K , L) derivaatta työpanoksen määrän L suhteen:
2.

w=δF( K , L) /δL.

Vastaavasti pääomakorvauksen eli pääoman tuoton r täytyy vastata pääoman rajatuottavuutta eli tuotantofunktion F ( K , L) derivaattaa pääoman suhteen:
3.

r=δF( K , L) /δK .

Toisin sanoen, palkansaajat saavat palkkaa joka vastaa heidän työpanoksensa rajatuottavuutta ja pääoman omistajat (”kapitalistit”, jotka voivat
toki olla samalla myös palkansaajia tai palkansaajia edustavia eläkeyhtiöitä) saavat omistamansa pääoman rajatuottavuutta vastaavan pääomakorvauksen.
Koska oletamme tuotantofunktion uusklassiseksi (”monistettavaksi”), näin syntyvät maksetut pääoma- ja työntekijäkorvaukset vastaavat
puolestaan bruttokansantuotteen summaa3:
4.

Y =F( K , L) = wL + rK .

3 Tämä seuraa matemaattisesti ns, Eulerin lauseesta, jonka mukaan uusklassiselle funktiolle F(K,L) pätee
F(K,L)=K×(δF/δK)+L×(δF/δL).
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Tässä siis wL on palkkasumma ja rK pääomakorvausten summa. Uusklassisen talousteorian mukaan kansantulo jakautuu siis kauniisti tuotannontekijöiden – työpanoksen ja pääomapanoksen – kesken, niin että
korvaus tuotannontekijäyksikköä kohti vastaa tuotannontekijän rajatuottavuutta.
Jos tuotantofunktio on uusklassinen, työtä ja pääomaa ei kuitenkaan
voi kombinoida missä tahansa suhteessa. Jos esimerkiksi pääomakorvauksen taso (pääoman tuotto) r on jollain tietyllä tasolla, niin myös
palkan w on oltava jollain tietyllä tasolla. Tämä johtuu suoraan uusklassiseksi oletetun tuotantofunktion matemaattisista ominaisuuksista.
Suomen kaltainen pieni avotalous on täysin integroitunut maailmantalouteen, joten pääoman tuottoaste eli sijoittajan sijoitukselleen
haluama voitto on Suomessa samalla tasolla kuin kaikkialla muuallakin
maailmassa. Jos pääoman tuotto olisi täällä alhaisempi kuin muualla,
elinkeinotoiminta poistuisi ja siirtyisi muualle. Koska pääoma on nykyään täysin liikkuvaa, on järkevää olettaa, että sijoittajien toiminta tasaa
pääoman tuottoasteen samaksi kaikkialla. Siksi pääoman tuottoaste r
on meille ulkoa annettu, kansainvälisellä tasolla r* :
5.

r=r*.

Koska Suomi on globalisoitunut markkinatalous, suomalaisessa yritystoiminnassa on ylläpidettävä tätä tuottoastetta vastaavaa kannattavuutta.4 Muuten tuotanto alkaa siirtyä muualle, ja siirtyminen jatkuu kunnes
kohoava työttömyys pakottaa tavalla tai toisella palauttamaan sijoitusten kannattavuuden.
Jos pääoman tuottoaste r* on annettu, tuotantofunktion uusklassisuudesta seuraa hämmästyttävän vahva johtopäätös palkan w suhteen:
4 Kansainvälinen pääoman tuottoaste r* vastaa tietysti sitä tuottoa, joka vaaditaan investoinneilta suunnilleen Suomen kaltaisista maista. Joissain maissa on suurempia maariskejä, jotka liittyvät esimerkiksi poliittiseen epävakauteen. Tällöin investoinnilta vaaditaan korkeampi tuotto.
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myös sen on oltava tasolla, joka on sopusoinnussa pääoman tuottoasteen
kanssa. Suomalaisten reaalinen palkkataso ei siis ole omissa käsissämme
eikä esimerkiksi ammattiyhdistysliike voi pitkällä aikavälillä vaikuttaa
kansantalouden palkkatasoon.
Samat tuotantofunktion matemaattiset ominaisuudet määräävät tässä tapauksessa myös täysin tuotannon pääomaintensiivisyyden K / L eli
sen, miten paljon tuotannollista laitteistoa meillä on käytettävissä työntekijää kohden. Jos siis pääoman tuotto r* on annettu, myös pääomaintensiivisyys on annettu. Emme voi siis mielin määrin ajatella kansallisesti
valitsevamme pääomaintensiivisempää tai vähemmän pääomaintensiivistä tuotantoa.
On myös realistista lähteä siitä, että tuotantofunktioon kiteytyvä
tuotantoteknologia siirtyy meille valtaosin globaalista taloudesta. Vaikka voimme itsekin joskus keksiä uusia tuotantotekniikoita, globaalin
talouden pääomamarkkinat merkitsevät sitä, että meillä on periaatteessa käytettävissämme paras kansainvälinen teknologia. Tämä edellyttää
tietysti sitä, että todella pidämme kansantaloutemme integroituna maailmantalouteen ja annamme markkinavoimien toimia.
Näin siis yksinkertaisesta uusklassisesta kasvuteoriasta sekä globalisoitumisen oletuksesta käsin voidaan johtaa hämmästyttävän voimakkaita johtopäätöksiä oman taloudenpitomme suhteen. Reaalipalkka ja
pääoman tuottoaste eivät riipu suomalaisten omista toimista.
Tuotantofunktio Y =F( K , L ) on kuitenkin kovin pelkistetty ja siihen on lisättävä kaksi tekijää, jotta se saadaan lähemmäksi taloudellista
todellisuutta.5
Ensinnäkin, markkinatalouksien pitkän aikavälin talouskasvu perustuu tekniseen edistykseen eli tuotantofunktion muuttumiseen. Yllä
olevassa tuotantofunktion määritelmässä Y = F ( K , L) ei ollut eksplisiittisesti otettu huomioon teknisen osaamisen tasoa. Oikeampi tapa
5 Kolmas lisätekijä – joka tässä kirjoituksessa sivuutetaan – ovat välituotepanokset. Niitä käsitellään parhaiten panos–tuotos-malleissa.
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onkin liittää tuotantofunktioon teknisen osaamisen taso kolmanneksi
kokonaistuotantoon vaikuttavaksi tekijäksi mutta olettaa edelleen että
tuotantofunktiolla on tuotannontekijöiden K ja L suhteen uusklassiset
ominaisuudet.
Toinen yksinkertaiseen tuotantofunktioon Y = F ( K , L) tehtävä lisäys
koskee työn osaamissisältöä. Kokonaistuotanto riippuu tietysti siitä miten osaava (koulutettu) työpanos on. Yksi tapa ajatella tätä asiaa tuotantofunktion puitteissa on olettaa, että työpanos itse asiassa on yhtä kuin
työtunnit L kerrottuna henkisellä pääomalla h .
Jos siis henkistä pääomaa kuvataan symbolilla h ja teknisen osaamisen tasoa symbolilla A , kokonaistaloudellinen tuotantofunktio voidaan
Matti Pohjolan6 tapaan kirjoittaa esimerkiksi muotoon:
6.

Y = A K α ( hL) 1 – α .

Kaava (6) on siis yksi erikoistapaus yleisemmästä tuotantofunktiosta
(1). Kokonaistuotanto riippuu teknisen osaamisen tasosta A , pääomapanoksesta K sekä osaamistasolla h korjatusta työpanoksesta L . Lukijan
on helppo vakuuttaa itsensä siitä, että tämä tuotantofunktio täyttää uusklassisen monistettavuusvaatimuksen tuotantopanosten K ja hL suhteen.
Koska tässä tutkielmassa keskitytään työpanokseen L , on tehtävä selväksi mistä puhutaan ja miksi. Käsillä olevan tutkielman pääväite on,
että kestävyysvajeen selättäminen edellyttää työpanoksen (työtuntien)
L kasvattamista ja että tämä on alkaneen ja seuraavan vuosikymmenen
keskeinen talouspoliittinen haaste.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että työpanos olisi pitkän aikavälin talouskasvun kannalta ratkaisevin tekijä. Hyvin pitkällä aikavälillä tekninen edistys ratkaisee ”kaiken” eli luo pohjan elintasomme nousulle.
Useimmat rikkaat ja pitkälle kehittyneet maat ovat tulleet vaiheeseen,
6 Ks. Pohjolan pääkirjoitus ”Taloustiedettä ja politiikkaa”, Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/2012.

17

jossa työvoiman määrä ei enää kasva nopeasti vaan on suunnilleen vakaa.
Talouskasvulle näyttää myös olevan ominaista, että tuotannon pääomasuhde K/L muuttuu vain vähän, hitaasti, ja tavoilla joihin talouspolitiikalla ei ole suoraa vaikutusvipua. Tämä merkitsee samalla sitä, että palkkojen ja voittojen suhde kansantaloudessa on jokseenkin muuttumaton
tai muuttuu vain hitaasti. Jos siis uskomme uusklassiseen kasvuteoriaan,
tuotanto henkeä kohti riippuu riittävän pitkällä aikavälillä siis vain teknisestä edistyksestä eli tekijän A kasvusta kaavassa (6).
Tekninen edistys ei kuitenkaan ole mikään selväpiirteinen talouspolitiikan tavoitemuuttuja. Tekninen edistys perustuu innovaatioihin eli
siihen että keksitään jotakin uutta tai organisoidaan työtä ja tuotantoa
uudella tavalla.
Taloustieteilijät ovat erimielisiä siitä, miten paljon tekniseen kehitykseen vaikuttaa tukemalla innovaatioita tai käyttämällä muita talousja rakennepolitiikan keinoja. Hyvin pitkällä aikavälillä markkinatalousmaiden talouskasvu näyttää kuitenkin sellaiselta, että tuottavuuskasvun
(teknisen kehityksen) erot tasaantuvat. Tämä viittaa siihen, että teknologiset innovaatiot leviävät globaalin talouden mukana. Suomen kaltaisen
pienen avoimen talouden päättäjien on siksi turha kuvitella, että juuri
Suomessa voitaisiin saavuttaa muita maita pysyvästi korkeampi tuottavuuden kasvuvauhti. Parasta mitä voimme tehdä, on pitää markkinataloutemme sekä tutkimus- ja koulutusjärjestelmämme hyvässä kunnossa
sekä pitää huolta siitä, että olemme vastedeskin täysillä mukana globaalissa maailmantaloudessa. Voi myös olla viisasta tukea jollain tavoin tuotekehitystä ja tutkimusta. Päättäjän kannalta on siksi varovaisinta lähteä
siitä, että tuotantofunktion teknistä osaamista kuvaava tekijä on pitkälti
omien toimiemme ulottumattomissa.
Palataan vielä kaavan (6) tuotantofunktioon. Se voidaan Pohjolaa
(ks. alaviite 6) seuraten jakaa työpanoksella kaavan kummallakin puolella. Näin saadaan tuotanto työtuntia kohti:
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7.

Y /L = A 1 / ( 1 – α ) ( K / Y ) ( α / 1 – α ) h .

Tuotanto työtuntia kohti (vakiotyöajalla tämä on sama kuin tuotanto
työllistä henkeä kohti) riippuu siis teknisen osaamisen tasosta A , koulutustasosta h ja tuotannon pääomaintensiivisyydestä K / Y.
Kasvututkimus osoittaa, että tuotannon pääomaintensiivisyys K / Y
muuttuu vain hitaasti eikä erityisemmin selitä eri maiden talouskasvun
eroja. Sitä paitsi, se määräytyy suoraan kansainvälisestä pääoman tuoton vaatimuksesta, kuten yllä esitettiin. Siksi tekijä K / Y on suomalaisen
päätöksentekijän kannalta annettu vakio.
Kun viimeksi saatu yhtälö lopulta kerrotaan työpanoksen määrällä L ,
saadaan muotoilu, joka luo pohjan koko tämän kirjoituksen päättelyille:
8.

Y =hL A 1 / ( 1 – α ) ( K / Y ) ( α / 1 – α ) = hL × ”asio ita
joihin emme voi va ikuttaa”.
( ”Potentiaa l isen keh it y ksen y htä l ö” )

Toisin sanoen, tuotantomme on yhtä kuin koulutustasolla kerrottu työpanos, kerrottuna tekijöillä joihin emme voi vaikuttaa. Tekninen kehitys
A tulee meille kansainvälisestä taloudesta ja tuotannon pääomaintensiivisyys ( K/Y ) on paitsi jokseenkin muuttumaton niin myös riippuvainen kansainvälisillä pääomamarkkinoilla muodostuvasta pääoman
tuottovaatimuksesta. Annetulla koulutustasolla kokonaistuotantomme
on siis työpanoksen monikerta. Näistä päättelyistä seuraa yksinkertainen
johtopäätös:
Jos haluamme nostaa kokonaistuotantoamme, meidän on
nostettava koulutustasoamme tai työpanostamme.

Ja koska koulutustason muuttaminen on hidasta ja kallista, lyhyemmällä
aikavälillä pätee johtopäätös:
Jos haluamme nostaa kokonaistuotantoamme, meidän on
nostettava työpanostamme.

2.
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Suhdannepolitiikka
ja rakennepolitiikka
eivät ole toistensa
vaihtoehtoja
Yllä esitetty uusklassisen talousteorian mukainen näkemys koskee talouden keskimääräistä ja pitkän aikavälin kehitystä. Siinä ei ole mukana suhdannevaihteluita. Uusklassisen kasvuteorian mukainen talouskasvun
ura onkin ymmärrettävä pitkän aikavälin trendikasvuksi. Toteutunut talouskasvu heiluu tämän trendiuransa ympärillä. Taloudessa vaihtelevat
korkeasuhdanteet ja matalasuhdanteet. Pitkän aikavälin trendiura toteutuu kuitenkin, nimensä mukaisesti, pitkällä aikavälillä. On huomattava että siihen vaikuttavat ainoastaan talouden resurssitekijät: kuinka
paljon meillä on työtunteja (L), miten osaavaa työvoimamme on (h),
mikä on pääomakantamme (K) ja mikä on tuotantoteknologiamme
taso (A).
On siis erotettava talouden pitkän aikavälin kehitys ja suhdannevaihtelu sen ympärillä. Pitkän aikavälin tuotantoa (ja työllisyyttä) on tapana
kutsua ”rakenteelliseksi” tai ”potentiaaliseksi”. Potentiaalisella tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä taloudellisen toimeliaisuuden tasoa, joka toteutuu jos talous on tasapainossa – eli ei vallitse sen enempää taantuma kuin
ylikuumeneminenkaan. Pitkän aikavälin kehitysurat voidaan tilastomateriaalissa tulkita trendeiksi. Ja kuten yllä todettiin, potentiaalisen kehityksen tarkastelu perustuu parhaiten uusklassiseen kasvuteoriaan, jossa
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lähtökohtana ovat talouden resurssit: työvoiman määrä (L), työvoiman
koulutustaso (h) ja teknologisen osaamisen taso (A).7 Pitkän aikavälin
kasvua määräävät siis rakenteelliset edellytykset: työvoiman tarjonta ja
laatu sekä tekniikan kehitys. Kun talous kehittyy pitkän aikavälin tasapainopolkunsa mukaisesti, kaikki talouden muuttujat ovat ”normaalilla” tasollaan – konekapasiteetin käyttöaste on normaali, työttömyysaste
vastaa rakenteellista tasoaan, eivätkä yritykset keskimäärin näe tarvetta
leikata tai laajentaa työvoimaansa.8
Jos talouspolitiikan päättäjät haluavat vaikuttaa talouden potentiaaliseen kehitysuraan, tarvitaan siksi rakenteellisia toimia jotka vaikuttavat
pysyvästi talouden yllämainittuihin resursseihin, työvoimaan, teknologiaan ja koulutustasoon. Pelkkä kokonaiskysynnän kasvattaminen ei
lisää pysyvästi talouden resursseja, ellei se vaikuta pysyvästi johonkin tai
joihinkin näistä tarjontatekijöistä. Pelkkä ”ostovoiman” kasvattaminen
ei siis vaikuta bruttokansantuotteen tasoon kuin tilapäisesti. Kysynnän
lisääminen elvyttävän finanssipolitiikan tai rahapolitiikan avulla ei lisää
talouden pitkän aikavälin tuotantokapasiteettia.
Tämä lähtökohta lienee useimmille taloustieteilijöille ilmeinen.
Esimerkiksi veronkevennykset vaikuttavat tuotannon ja työllisyyden
tasoon pysyvästi vain siinä tapauksessa, että ne jotenkin muuttavat pysyvällä tavalla talouden resurssipohjaa. Esimerkiksi yksityishenkilöiden
perintöveron tai elintarvikkeiden arvonlisäveron alentaminen tuskin
lisäävät tuotantoa ja työllisyyttä pysyvästi. Kukaan ei tee enemmän
työtä siksi että elintarvikkeet ovat halvempia, ja suuremman perinnön
saaminen tuskin pidentää kenenkään työuraa.9 Pelkkä rahan syytämi7 Vrt. kaava (7) yllä; siinä esiintyvät nämä kaikki kolme tarjontatekijää.
8 Markkinataloudessa on tietenkin jatkuvasti käynnissä yritysten välinen uusjako. Uusia yrityksiä ja toimialoja syntyy ja vanhoja katoaa. Mutta tasapainoisen kasvun uralla työttömyys ja työllisyys pysyvät rakenteellisella tasollaan (ks. myös jaksot 4 ja 5 alla).
9 Itse asiassa tavanomainen työn tarjonnan analyysi tuottaa johtopäätöksen, jonka mukaan tällaiset veronalennukset vähentävät työntekoa. Jos ruoka on halvempaa, ja saa suuren perinnön, selviää vähäisemmälläkin

21

nen talouteen ei siis saa aikaan kuin tilapäisiä vaikutuksia. Jos talous on
taantumassa, tällaiset tilapäiset vaikutukset ovat toki hyödyllisiä ja juuri
tästähän suhdannepolitiikassa on kysymys.
Toisin on sellaisen veronalennuksen tapauksessa, joka vaikuttaa
työntekoon. Jos työtulojen verotusta alennetaan esimerkiksi ansiotulovähennystä kasvattamalla, työnteko muuttuu suhteellisesti kannattavammaksi vapaa-aikaan verrattuna. Jos jotkut taloudenpitäjät tällaisen
veromuutoksen ansiosta lisäävät työntekoaan pysyvästi, myös talouden
potentiaalinen tuotanto ja työllisyys kohenevat.
Suhdannekehitys on siis talouden ”huojumista” potentiaalisen kehitysuransa ympärillä. Taloustieteilijät kutsuvat ”shokeiksi” tai ”häiriöiksi”
sellaisia taloudellisia muutoksia, jotka luovat suhdannevaihtelua. Suhdannevaihtelu riippuu keskeisesti kokonaiskysynnästä: miten kotitaloudet ja yritykset käyttävät saamiaan tuloja eli siitä miten paljon niitä
kulutetaan, säästetään ja investoidaan. Ja tässä tulee ratkaisevaan osaan
myös julkinen valta, joka voi omilla toimillaan vaikuttaa toteutuneeseen
kokonaiskysynnän tasoon. Yksinkertaistetusti voi sanoa, että kokonaiskysyntä määrää sen, miten suuri osa potentiaalista eli talouden tarjontatekijöistä tulee käyttöön.
Suhdanteet voivat johtua monista tekijöistä, sekä tarjonta- että kysyntäshokeista. Tarjontatekijöiden muutokset voivat käynnistää matalasuhdanteen tai korkeasuhdanteen, mutta suhdanteet voivat johtua myös
puhtaasti kysynnän muutoksista. Jos vaikka maan vientimenestys kohenee nopeasti ja lisää vientituloja, kansantalous siirtyy korkeasuhdanteeseen. Esimerkki kysyntäshokista voisi olla kuluttajien mielialan muutos,
joka hetkellisesti vähentää tai lisää kokonaiskysyntää. Jos mielialamuutos menee ohi, talous palaa taas normaaliuralleen. Esimerkki tilapäisestä tarjontashokista voisi olla luonnonkatastrofi tai pitkittynyt lakko.

työnteolla. Toisin ilmaistuna, jos vapaa-aika on normaalihyödyke, työpanoksesta riippumaton tulotason tai
varallisuuden nousu johtaa pienempään työpanokseen.
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Esimerkki pysyvästä tarjontashokista voisi olla teknisen innovaation
ansiosta pysyvästi kohentunut tuottavuus.10
Suhdannevaihteluja voidaan mitata monin eri tavoin. Taloustieteilijät puhuvat ”kuilusta”, eli tuotannon ja/tai työllisyyden poikkeamasta
suhteessa potentiaaliseen tasoonsa. Potentiaalista tasoa voidaan laskea
periaatteessa kahdella tavalla. Voidaan koettaa arvioida olemassa olevien
tuotannontekijöiden – työvoiman ja pääomakannan – avulla sitä, mikä
olisi normaali tuotannon taso.
Toinen tapa on käyttää informaatiota palkoista ja hinnoista. Mitä
korkeampi on työvoiman ja pääomakannan käyttöaste, sitä nopeampaa
on yleensä hintojen ja palkkojen nousu (tähän palataan myös seuraavissa
jaksoissa). Koska potentiaalinen kehitysura ei voi sisältää kiihtyvää inflaatiota tai deflaatiota, potentiaalinen tuotanto ja työllisyys itse asiassa
määritellään taloustieteessä sellaiseksi tuotannon ja työllisyyden tasoksi, joilla pystytään pitämään hintojen ja palkkojen nousu tasavauhtisena
ja sopusoinnussa talouden inflaatiotavoitteen kanssa.
Jos siis palkkojen nousuvauhti esimerkiksi alkaa kiihtyä ja työttömyysaste on 3 prosenttia, on selvää, että 3 prosentin työttömyys on
osoitus ylikuumenemisesta eikä vastaa talouden tasapainotilaa. Jos vastaavasti hinta- ja palkkapaineet ovat vähäisiä ja työttömyysaste on 8 prosenttia (niin että palkat eivät nouse hinta- ja tuottavuuskehitystä vastaavasti), tiedämme että rakenteellinen työttömyysaste on todennäköisesti
alle 8 prosenttia. Tällaisten päättelyjen ja tilastotieteellisen analyysin
avulla voidaan koettaa määrittää bruttokansantuotteen ja työllisyyden
potentiaalinen taso.
Kuvio 1 osoittaa Suomen, Ruotsin ja euroalueen bruttokansantuotteen prosentuaaliset poikkeamat (”kuilut”) suhteessa po10 Tarjontashokkien suhdannevaikutukset ovat juonikas makrotaloudellisen analyysin aihe. Jos yllättävä
tekninen innovaatio nostaa tuottavuutta pysyvästi, se kohentaa pitkän aikavälin potentiaalia. Näin se aiheuttaa teknisesti ajatellen matalasuhdanteen, koska talous on innovaation jälkeen pitkän aikavälin potentiaalinsa alapuolella. Samainen innovaatio voi kuitenkin välittömästi kiihdyttää talouskasvua.
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tentiaaliseen bruttokansantuotteeseen, OECD:n laskelmien mukaan.11 Siitä näkee selvästi miten syvä oli 1990-luvun lama ja myös
sen miten äkillinen tuotannon lasku oli vuonna 2009. Mutta Suomen kannalta kiinnostava havainto on, että kuilu suhteessa potentiaaliin on arvion mukaan pieni, alle prosenttiyksikön. Tämän
taustalla on se, että työvoimamme todella on alkanut vähentyä
ja potentiaalimme kehittyy siksi heikosti. Emme siis ole missään
syvässä taantumassa vaan kohtuullisen lähellä potentiaaliamme.
Tämä ei valitettavasti ole hyvä uutinen, koska se osoittaa, ettei
tulossa ole mitään reipasta elpymispyrähdystä joka itsestään lievittäisi julkisen talouden ongelmia.
Käsillä olevassa kirjoituksessa ei sen syvemmin paneuduta suhdanneanalyysiin. Olemme ensisijaisesti kiinnostuneita julkistalouden
pitkän aikavälin rahoitusasemasta, ja sen määrää kokonaan talouden
tasapainoura eli pitkän aikavälin resurssiperustamme. Tarjontatekijät
siis määräävät liikkumavaramme julkistalouden mitoituksessa, ja suhdannetilanne on tästä näkökulmasta toisarvoinen tekijä. Tässä jaksossa
on kuitenkin korostettu eroa tarjontatekijöiden (potentiaalin) ja kysyntätekijöiden (suhdanteet ja suhdannepolitiikka) välillä, jotta syntyisi
mahdollisimman selvä kuva julkisen talouden tilaa kohentavien toimien
luonteesta: niiden on vaikutettava potentiaaliin eli talouden tarjontatekijöihin.
Olennaista on, etteivät tarjontapolitiikka ja kysyntäpolitiikka ole vaihtoehtoja toisilleen. Kumpaakin tarvitaan. Tarjontapolitiikalla luodaan
riittävän suotuisa pitkän aikavälin potentiaalin tuotannon ja työllisyyden ura. Kysyntä- eli suhdannepolitiikalla pidetään (tai koetetaan pitää)
huolta siitä, että kansantalous pysyisi mahdollisimman lähellä potentiaalista uraansa.

11 OECD Economic Outlook syksy 2012. Jos samat laskelmat tehtäisiin nykytiedon pohjalta, vuosien 2012 ja 2013 kuilut olisivat todennäköisesti suurempia.
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KU VI O 1 . TU O TA NT O KUI LU S UO M ES S A , RUO T S I S S A JA EURO A LUEELLA 1994–2013.
Lähde: OECD Economic Outlook, joulukuu 2012.

3.
Hyvinvointivaltio
rakennettiin
suotuisan
huoltosuhteen
aikana
Tähän mennessä on käsitelty talouskasvun tekijöitä ja tarjonnan ja kysynnän eroa. Olemme päätelleet, että bruttokansantuote on globalisoituneessa nykymaailmassa suunnilleen työllisyyden monikerta (ks. luku
1). Olemme myös tehneet eron pitkän aikavälin tarjontatekijöiden ja
lyhyen aikavälin kysynnän säätelyn välillä (luku 2). Kokonaistuotantoon
ja työllisyyteen voidaan vaikuttaa pysyvästi vain tarjontatekijöitä kohentamalla.
Suomessa niin kuin muissakin kehittyneissä markkinatalouksissa on
kuitenkin myös huomattava julkistalous. Sitä tarvitaan sekä talouden tehokkuutta edistämään että muuttamaan tulonjakoa poliittisesti hyväksyttävämmäksi. Hyvinvointivaltion palvelut ja tulonsiirrot todennäköisesti lisäävät monin tavoin talouden potentiaalia. Esimerkiksi Suomen
julkinen terveydenhoitojärjestelmä on osoittautunut kansainvälisessä
vertailussa suhteellisen tehokkaaksi, ainakin joiltakin osin.12

12 Erityisesti Suomen sairaalat näyttävät kansainvälisessä vertailussa tehokkailta. Ks. OECD (2010):
Health Care Systems: Efficiency and Policy Settings, OECD Publishing.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264094901-en.
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Peruskoulumme antaa puolestaan lapsille hyviä valmiuksia ja luo
mahdollisuuksien tasa-arvoa.13
Tässä kirjoituksessa ei paneuduta sen syvällisemmin hyvinvointivaltion tehtäviin, oikeutukseen ja taloustieteellisiin perusteluihin. Näistä
aiheista on julkaistu monia ansiokkaita kirjoja ja artikkeleita.14 Poliittista keskustelua seuranneena pidän itsestään selvänä, että suomalaisten
enemmistö haluaa säilyttää nykyisen kaltaisen hyvinvointivaltion. 15
Tämän kirjoituksen tarkoitus on sitä vastoin esittää keinoja, joilla
säilyttäminen on helpompaa. Suomen nykyinen hyvinvointivaltio ei ole
kestävällä pohjalla. Tämä johtuu siitä, että se on luotu aikana jolloin
huoltosuhde oli ratkaisevasti edullisempi. Vaikka lähes kaikki puolueet nykyään vannovat hyvinvointivaltion nimiin, hyvinvointivaltion
poliittista suosiota ei oikeastaan ole testattu sellaisena normaaliaikana
joka Suomelle nyt on koittamassa. Hyvinvointivaltio luotiin kasvavan
työvoiman aikana, jolloin sen kustannuksia saattoi vyöryttää uusille,
aiempaa suuremmille työntekijä- ja veronmaksajakohorteille. Nyt alkaneena suurin piirtein muuttumattoman tai jopa hieman pienenevän
työvoiman aikakautena hyvinvointipalvelujen ja tulonsiirtojen rahoitus
muuttuu niukemmaksi. Palvelujen ja tulonsiirtojen käyttäjät ovat pitkälti samoja henkilöitä, tosin eri elämänvaiheissa. Varsinkin hyvinvointivaltion ja sosiaaliturvan puolesta kamppaillut työväenliike näki oman
13 1970-luvulla toteutettu peruskoulu-uudistus lisäsi selvästi koulutuksellista tasa-arvoa eli alensi vanhempien ja lasten taloudellisen menestyksen välistä korrelaatiota, ks. Tuomas Pekkarinen, Roope Uusitalo ja
Sari Kerr, School tracking and intergenerational income mobility, Journal of Public Economics 93, elokuu
2009, s. 965-973. Suomalaiset koululaiset ovat pärjänneet hyvin myös kansainvälisissä vertailuissa, ks. Pasi
Sahlberg, PISA in Finland: An Education Miracle or an Obstacle to Change? CEPS Journal 1:3, 2011.
14 Ks. esim. Sixten Korkman: Talous ja utopia, Docendo 2012, ja Andersen, Honkapohja, Korkman, Söderström ja Vartiainen: The Nordic Model, Etla 2007.
15 Ks. esim. Pauli Forma, Johanna Kallio, Jukka Pirttilä ja Roope Uusitalo: Kuinka hyvinvointivaltio pelastetaan? Tutkimus kansalaisten sosiaaliturvaa koskevista mielipiteistä ja valinnoista. Sosiaali- ja terveysturvan
tutkimuksia 89, Kelan tutkimusosasto 2007.
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työnsä taisteluna, jossa valtiovallalta ja työnantajilta ulosmitattiin etuja
joukkovoiman avulla. Nykymaailmassa osuvampi mielikuva on kuitenkin sellainen, että palvelujen käyttäjät ja rahoittajat ovat samaa palkansaajakuntaa.
Julkinen valta tarvitsee resursseja, veroja joilla rahoitetaan julkispalvelut ja tulonsiirrot. Verojärjestelmä on tietysti monimutkainen kokonaisuus. Jos kuitenkin ajatellaan yksinkertaisuuden
vuoksi kokonaisveroastetta julkisen vallan valitsemana politiikkamuuttujana, voidaan julkisen vallan pitkän aikavälin (potentiaaliset) resurssit ajatella tulona veroasteesta ja potentiaalisesta
bruttokansantuotteesta. Lainataan taas yllä esiteltyä ”potentiaalisen kehityksen yhtälöä” (kaava 8) ja kerrotaan kokonaistuotanto
veroasteella T, jolloin saadaan yhtälö
Jul kisen va l lan tulot = T Y = T hL × ”asioita
joihin emme voi va ikuttaa”

Toisin sanoen, jos haluamme vahvistaa julkisen vallan tulopohjaa, meidän tulee joko nostaa veroastetta T tai kohentaa työllisyyttä L. Myös
henkisen pääoman h nostaminen on tietysti periaatteessa mahdollista,
mutta se kestää kauan ja riippuu myös ihmisten omista päätöksistä. Siksi
hyvinvointivaltion kannalta olennaisimmat muuttujat ovat veroaste ja
työllisyys.
V E R O J E N N O S TA M I N E N E I O L E R I I T T Ä V Ä JA
K E S T Ä V Ä R A T K A I S U H Y V I N V O I N T I V A LT I O N
RAHOITUSONGELMAAN

Veroastetta voidaan periaatteessa nostaa, mutta tällä tiellä tulee vastaan
sekä poliittinen rajoite että tehokkuusrajoite. Kansalaiset ovat mielipidekyselyissä yleisesti valmiita maksamaan auliisti veroja, jotta hyvinvointipalvelut voitaisiin rahoittaa. Kansalaisten suosiossa olevat verot ovat
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kuitenkin sellaisia, että hyvinvointivaltion rahoittaminen niiden varassa
on vaikeaa. Kansalaiset verottaisivat yleensä mielellään kaikenlaista turhaksi ja ylellistä kokemaansa kulutusta, mutta pitäisivät esimerkiksi elintarvikkeet ja lääkkeet alhaisen verotuksen piirissä. Erityisen kaunaisesti
kansalaiset suhtautuvat kyselyissä sellaisiin veroihin kuten kiinteistöveroon, jota on vaikeaa välttää. Kansalaiset pitävät verojen välttämistä siis
jonkinlaisena perusoikeutena. Suopeasti suhtaudutaan kuitenkin suurten työtulojen ja poikkeuksellisten suurten perintöjen ja omaisuusmassojen verottamiseen.
Tällaiset preferenssit tekevät kuitenkin toteutuessaan hyvinvointivaltion rahoittamisen hankalaksi ja taloudellisesti tehottomaksi. Taloustieteilijöille tyypillinen näkemys onkin täysin päinvastainen. Hyvinvointivaltion rahoitustarve edellyttää että verot kerätään nimenomaan
sellaisella tavalla joka tekee verojen välttämisen vaikeaksi tai mahdottomaksi. Toisin sanottuna, verojen ei pitäisi aiheuttaa suuria käyttäytymisvaikutuksia.
Ekonomistit näkevätkin nostovaraa lähinnä sellaisissa veroissa, jotka
eivät aiheuta suuria käyttäytymismuutoksia – eli veroissa joiden välttäminen on mahdotonta. Tuloverotuksen kiristäminen on tiettyyn rajaan
asti mahdollista, mutta kireä tuloverotus vaikuttaa työnteon ja koulutuksen kannustimiin kielteisesti. Verovähennysten karsiminen parantaisi julkisen talouden vakautta, mutta myös verovähennykset nauttivat
kansalaisten parissa suosiota. Verokeskustelu viittaa siihen, että sellainen
verojen kiristäminen joka on poliittisesti mahdollista, on juuri sellaista
veropolitiikkaa, joka ei tue korkeampaa työllisyysastetta.16
Näistä syistä hyvinvointivaltion rahoittamisen pääkysymys on siinä,
onnistummeko nostamaan työllisyysastettamme. Kysymys on muuttunut ratkaisevaksi nyt, kun työvoima ei enää kasva ja huoltosuhde heikkenee.
16 Hyvän veropolitiikan ominaisuuksia käsiteltiin laajasti ns. Hetemäen verotyötyhmän raporteissa, ks.
Verotuksen kehittämistyöryhmän loppuraportti, Valtiovarainministeriön julkaisuja 51/2010.
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Suomalainen kaikkien ylistämä ”hyvinvointivaltio” eli julkisen vallan
järjestämien palvelujen, tulonsiirtojen ja sosiaalivakuutusten kokonaisuus on pääasiassa toisen maailmansodan jälkeinen luomus. Sen kehittymistä ja laajenemista on kuvattu monissa kirjoissa ja artikkeleissa17, eikä
tässä ole tarpeen paneutua uudestaan näihin historiallisiin kuvauksiin.
Meille riittää tässä vaiheessa todeta tärkeä seikka: hyvinvointivaltion
laajenemisen ratkaisevina vuosikymmeninä, aina 1960-luvulta 1990-luvulle Suomessa vallitsi edullinen huoltosuhde. Huoltosuhteella tarkoitetaan väestön aktiivisen eli työikäisen tai työllisen väestöosan koon
suhdetta sen ihmisryhmän kokoon, joka ei ole työikäistä tai töissä. Kuviossa 2 on esitetty aikasarjana Suomen väestöllinen huoltosuhde vuosina
1980–2050 Tilastokeskuksen viimeisen väestöennusteen mukaan.
KU VI O 2 . HU O LTO S U HD E

17 Ks. Jäntti, Markus & Saari, Juho & Vartiainen, Juhana, 2006.”Growth and Equity in Finland,” Working
Papers DP2006/06, World Institute for Development Economic Research (UNU-WIDER).
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Hyvän huoltosuhteen taustalla oli tänä hyvinvointivaltion laajenemisen aikana kasvava työllisyys. Koska työllisyys oli näinä vuosina keskimäärin kasvussa, kaikenlaisiin uusiin julkisiin palvelulupauksiin ja
sosiaalipoliittisiin uudistuksiin oli varaa. Tämä ilmenee kuviosta 3 . Olihan ensi vuoden veronmaksajien määrä todennäköisesti suurempi kuin
tämän vuoden veronmaksajien määrä – ja ensi vuotta seuraavan vuoden
veronmaksajien määrä oli puolestaan suurempi kuin ensi vuoden veronmaksajien määrä. Siksi julkisen vallan oli helppoa luoda uusia vastuita
kuten työeläkkeitä, päiväkoteja ja terveyskeskuksia. Niiden rahoittaminen ei näyttänyt ongelmalliselta, koska tulevat veronmaksajien kohortit
aina olivat nykyistä suurempia. Erityisesti 1970-luvulla kokonaistyöllisyyttä nosti naisten osallistumisen reipas kohoaminen.

KU VI O 3 . TYÖ L L I S T EN LUKUM Ä Ä RÄ V. 1 9 7 0 – 2 0 1 1
Lähde: Tilastokeskus
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Nyt alkanut väestön vanheneminen aiheuttaa julkisen talouden ja erityisesti valtiontalouden rahoitukseen ongelman. Se ei vielä näy kovin
merkittävällä tavalla valtiontalouden alijäämässä, mutta jatkuva työikäisen väestön määrän pieneneminen kuluvalla vuosikymmenellä tulee
kroonisesti heikentämään julkisen talouden rahoitusasemaa. Ensi vuosikymmenellä 2020—2030 työikäinen väestö ei enää pienene mutta ei
kasvakaan.18
Taloustieteilijät kutsuvat ”kestävyysvajeeksi” sitä julkistalouden sopeutumistarvetta, joka nykytilanteessa toteutettuna
saattaisi julkistalouden kestävälle uralle.19 Eri arvioiden mukaan
Suomen julkistalouden kestävyysvaje on noin 1–6 prosenttia bruttokansantuotteesta eli noin 2–10 miljardia euroa. Tämän verran julkistaloutta
olisi siis vahvistettava jotta olisi otettu huomioon nyt alkaneesta väestön
vanhenemisesta koituvat kulut. Sopeutumistarve ei ole järisyttävä mutta
sitä ei myöskään voi sivuuttaa olankohautuksella. Mitä enemmän työllisyysastetta onnistutaan kohottamaan, sitä vähemmän sopeutuksessa tarvitaan veronkorotuksia tai menojen leikkauksia. On lisäksi muistettava,
että kestävyysvajeen arviot ovat epävarmoja. Julkisen talouden mitoi18 Ks. Tilastokeskuksen viimeinen, vuoden 2012 väestöennuste. Väestöennusteet ovat epävarmoja, erityisesti siksi, että nettomaahanmuuttoa on vaikea ennustaa luotettavasti.
19 Kestävyydellä tarkoitetaan sitä, onko julkistalous nykyisillä tulo- ja menoperusteilla sellaisella kehitysuralla, jolla pitkän aikavälin budjettirajoitus toteutuu. Toisin sanottuna, julkistalouden rakenteellisen tasapainon on oltava lähtötilanteessa niin vahva, että se kestää tulevat rakenteelliset heikennykset (jotka Suomen
ja muiden Euroopan maiden tapauksessa johtuvat lähes yksinomaan väestön ikääntymisestä). Tulevaisuuden
heikennykset huomioonottava nykyhetken budjetin vahvistamistarve, BKT-prosentteina laskettuna, on ns.
S2-indikaattori. Sitä lasketaan valtiovarainministeriössä ja Euroopan komissiossa. S2-indikaattorin teknistä johtamista on käsitelty Euroopan komission raportissa Sustainability Report 2009, European Economy
9/2009, Economic and Financial Affairs Directorate General, European Commission. S2-indikaattori on
siinä mielessä heikko, että se ei rajaa budjettirajoituksen toteuttavaa velka-BKT-tasoa. Sen laskemishorisontti on teoreettisesti ääretön, mikä tarkoittaa että hyvinkin suuri julkistalouden alijäämä ja velka voivat olla sopusoinnussa pienen S2-sopeutumistarpeen kanssa, jos kaukana tulevaisuudessa oletetut budjettivahvistukset
otetaan huomioon. Käytännössä indikaattori aina lasketaan jotakin vuosilukua terminaaliehtona käyttäen.
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tuksessa ei voida ottaa lähtökohdaksi vain eri skenaarioiden keskiarvoa,
vaan on viisasta varautua myös niitä selvästi heikompiin tulevaisuudenkuviin.
Työvoiman pieneneminen pitää talouskasvun vaisuna 2010-luvulla.
Työikäinen 15–64-vuotias väestö pienenee alkaneella vuosikymmenellä
121 000 hengellä, mikä vastaa noin 0,3 prosenttia vuodessa. Väheneminen olisi selvästi nopeampaa ellei positiivinen nettomaahanmuutto
tasoittaisi sitä, ks. kuvio 4 .

KU VI O 4 . TYÖ I K Ä I S EN V Ä ES T Ö N V UO T UI NEN M UUT O S , %
Lähde: Tilastokeskus (väestörakenne, väestöennuste)

33

Tämä merkitsee, että talouskasvu jää kuluvalla vuosikymmenellä hieman alle työn tuottavuuskasvun (ks. kuvio 5). Nämä kasvuluvut ovat
heikkoja verrattuna aiempien vuosikymmenten kasvulukuihin ja ne tulevat pitämään julkisen talouden rahoitusaseman kireänä sekä kuluvan
että seuraavan vuosikymmenen.

KU VI O 5 . KA N S A N TU O TE , TYÖ LLI S Y Y S JA T UO T TAV UUS
Lähde: VATT
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Työvoiman tarjonta,
rakenteellinen
työttömyys ja
julkispalvelujen
rahoitus
Edellisessä jaksossa perusteltiin sitä, että työllisyyden nostaminen tarjoaa kestävimmän ja realistisimman tavan saada julkistaloutemme vakaalle
pohjalle. Tämä edellyttää talouspolitiikan asenteiden ja ajattelutapojen
muutosta.
Työllisyys on Suomessa toisen maailmansodan jälkeen keskimäärin
ollut kasvussa, silloin kun kansantalouttamme ei ole runnellut taantuma tai lama. Julkisen talouden mitoituksen kannalta suhdanteet ovatkin
toissijaisia. Taantumia ja korkeasuhdanteita tulee ja menee ja julkisella
vallalla ei ole periaatteessa minkäänlaisia vaikeuksia rahoittaa toimintaansa vaikka suhdannevaihtelu olisi suurtakin. Itse asiassa noususuhdanteet ovat monien taloustieteilijöiden mielestä kerrassaan suurempi
ongelma, koska ne johtavat demokratioissa usein kestämättömän optimistisiin poliittisiin päätöksiin.

Potentiaalinen tuotanto
ja työvoiman tarjonta
Unohdetaan nyt suhdanteet ja tarkastelleen talouden tasapainouraa.
Oletetaan myös luvun 1 ”emme voi vaikuttaa” -oletuksen mukaisesti,
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että työn tuottavuuskasvu tulee korkeampien voimien taholta eli globaalista teknisestä kehityksestä.
Kuten yllä perusteltiin, talouden resurssit määräytyvät globalisoituneessa taloudessa työpanoksen mukaan ja annetulla veroasteella työpanos määrää siten myös julkistalouden rahoituspotentiaalin. On siis
tarkasteltava sitä, miten työllisyys kehittyy tasapainouralla. Merkitään
työttömyysasteen normaalia, rakenteellista tasoa ekonomistien tapaan
symbolilla U* .
Työllisyyden normaali, rakenteellinen taso on silloin luettavissa yhtälöstä
9.

Potentiaa l inen t yöl l is y ys = Työvoima × (1–U*)
= Työ i k ä inen v ä e s tö × O s a l l is tumisaste × (1 –U * ).
” Työnt a r jont ay ht ä l ö”

”Työntarjontayhtälö” (9) on ”potentiaalisen tuotannon yhtälön” (8)
ohella toinen perustavanlaatuinen identiteetti, joka tässä kirjoituksessa
otetaan analyysin lähtökohdaksi. Sen mukaan työllisyys on määritelmän
mukaan sama kuin työvoima, josta on kuitenkin vähennetty rakenteellisen työttömyysasteen mukainen määrä prosentteja. Työvoima on puolestaan määritelmän mukaan yhtä kuin työikäisen väestön määrä kerrottuna osallistumisasteella. Osallistumisastehan on prosenttiluku, joka
kertoo sen, miten suuri osa työikäisestä väestöstä on työmarkkinoiden
käytettävissä. 20 Nämä käsitteet ovat kaikki pelkkiä määritelmiä, identiteettejä.
Esimerkiksi vuonna 2011 Suomen työikäisen väestön määrä oli noin
4 059 tuhatta henkeä, jos työikäisyys määritellään ikäintervalliksi 15-74.
Näistä oli noin 1 376 tuhatta henkeä eli noin 34 prosenttia työvoiman
ulkopuolella ja loput 2683 eli 66 % työvoimassa.21
20 Tilastokeskuksen työvoimatutkimus ja siitä laaditut tilastot muodostavat näiden käsitteiden tietopohjan.
21 Tilastokeskuksen tietoja. EU:n ja OECD:n piirissä on viime vuosina siirrytty määrittelemään työikäinen
väestö ikäryhmäksi 15-74. Tämä on perusteltua, mutta sekoittaa ja vaikeuttaa keskustelua koska monet aiemmat vertailut koskivat ikäryhmää 15-64.
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Jos haluamme parantaa työllisyyttä ja julkisen talouden resurssiperustaa,
meidän on kyettävä vaikuttamaan tarjontayhtälön tekijöihin. Pelkkä kysynnän tai ostovoiman lisääminen ei vaikuta pysyvästi työllisyyteen, ellei
se ime ihmisiä työvoimaan tai laske rakenteellista työttömyyttä.
Jos halutaan pysyvästi kohentaa talouden resurssiperustaa ja julkisen
talouden rahoituspohjaa, on siis vaikutettava joihinkin tarjontayhtälön
termeihin. Esimerkiksi päättäjien suosiossa oleva ”työpaikkojen luominen” ei tämän lähestymistavan mukaan vaikuta pysyvästi työllisyyteen.
Jos vaikkapa elinkeinopolitiikan ponnisteluin tai uusien kaivosvaltauksien avulla luodaan uusi elinkeino Pohjois-Suomeen, siihen syntyy toki
työpaikkoja. Mutta jos työvoimaan osallistumisen kannustimet eivät
muutu, työllisyyden lisäys uudessa elinkeinossa ei merkitse työllisyyden
nettolisäystä. Jos osallistumisaste on ennallaan, työvoimakin on ennallaan. Ja silloin nuo uudet työpaikat imevät ihmisiä aiemmista työpaikoista mutta kokonaistyöllisyys ei kasva.
Hyvä talouskasvu ja työvoiman kysyntä nostavat toki jonkin
verran myös työvoimaan osallistumista. Talousennustajien tyypillisiä nyrkkisääntöjä on, että työllisyyden kasvu esimerkiksi
100 tuhannella hengellä merkitsee työttömyyden alenemista
noin 65-80 tuhannella hengellä ja loppu tulee osallistumisasteen
kasvusta.
Yllä oleva työntarjontayhtälö tarjoaa kolme vaikutuskanavaa, ”handtaagia” joihin vaikuttamalla voidaan työllisyyttä kohentaa pysyvästi:
työikäisen väestön määrä, osallistumisaste ja rakenteellinen työttömyys.
Seuraavassa luvussa käsitellään lähemmin kahta ensin mainittua ja erityisesti työntarjontayhtälön tärkeintä muuttujaa, osallistumisastetta.
Suomessa on potentiaalia työllisyyden lisäämiseen, erityisesti varttuneiden, 55 vuotta täyttäneiden piirissä.
Ensin tarkastellaan kuitenkin sitä, mikä määrää rakenteellisen työttömyyden U* . Onko perusteltua ajatella, että se on riippumaton työvoiman määrästä?
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Rakenteellinen työttömyys
”Miksi ihmeessä pitäisi lisätä työn tarjontaa patistamalla
kotiäitejä töihin tai ulkomaalaisia Suomeen, kun kotimaassakin on ihmisiä työttöminä?” ”Eikö ensin pitäisi työllistää
kotimaan työreservit?”

Tämä lienee yleisin vastaväite jonka työlinjan puolustaja kohtaa. Koetan
seuraavassa selittää, miksi työn tarjontaa pitää lisätä vaikka työttömiä
olisi omastakin takaa.
Niin, miksi? Siksi, että rakenteellinen työttömyysaste U * ei riipu työvoiman määrästä. Unohdetaan taas tietoisesti suhdannevaihtelut ja
muistutetaan mieliin työntarjontayhtälö (9):
Potentiaa l inen t yöl l is y ys = Työvoima × (1–U*) =
Työ i k ä inen v ä e s tö × O s a l l is tum isaste × (1 –U * ).

Rakenteellinen työttömyys ei riipu työvoiman määrästä (kuten kohta
yritän perustella). Siksi yllä olevassa yhtälössä termi (1 –U* ) on riippumaton siitä, mitä tapahtuu työikäiselle väestölle ja osallistumisasteelle.
Potentiaalinen työllisyys siis kasvaa jos työikäinen väestö kasvaa (esim.
työperäisen siirtolaisuuden tai eläkeiän noston ansiosta) tai jos osallistumisaste kasvaa (esim. siksi, että kotiäitejä siirtyy työmarkkinoille). Näitä tarjontatekijöitä kohentamalla saadaan siis lisää työllisyyttä, vaikka
kansantaloudessa olisi työttömiäkin.22
On toki hyödyllistä, jos rakenteellista työttömyyttä (U*) saadaan kiskotuksi alaspäin esimerkiksi paremmalla tulopolitiikalla, muuttamalla sosiaaliturvaa kannustavammaksi tai parantamalla asuntomarkkinoiden toi22 Tähän nyrkkisääntöön on kuitenkin yksi poikkeus: vaikka työttömyysaste ei riipukaan työvoiman määrästä, työvoiman määrän muutos voi tietenkin vaikuttaa työttömyyteen jos työvoiman koostumus muuttuu.
Eri ikä- ja koulutusryhmillä on erilaiset rakenteelliset työttömyysasteet, ja siksi koko kansantalouden rakenteellinen työttömyys muuttuu jonkin verran kun työvoiman koostumus muuttuu.

39

mintaa. Mutta jos rakenteellinen työttömyys on annettu, työn tarjonnan
eli työvoiman lisääminen on ainoa keino lisätä potentiaalista työllisyyttä.
On vaarallista sitoutua poliittisesti sellaisiin iskulauseisiin kuin ”tarvitsemme siirtolaisuutta ja eläkeiän nostoa vasta kun kotimainen työttömyys on saatu riittävän alas”. Jos kotimaista työttömyyttä ei saadakaan
”riittävän” alas, ehto merkitsee, ettei koskaan tulla nostamaan eläkeikää
tai lisäämään maahanmuuttoa. Se, että Suomen huoltosuhde heikkenee
ja työvoima pienenee, ei itsessään vaikuta rakenteelliseen työttömyyteen
laskevasti. Meillä ei siis ole odotettavissa minkäänlaista ”työvoimapulaa”
alhaisen työttömyyden mielessä – mutta meidän on silti yritettävä lisätä
työn tarjontaa, jos haluamme rahoittaa hyvinvointivaltiomme.23
Tämän päättelyn pätevyys edellyttää tietysti, että potentiaalinen (rakenteellinen) työttömyysaste todella on riippumaton työvoiman määrästä. Jos tätä väitettä miettii, huomaa pian että olisi todella kummallista
jos se ei pitäisi paikkansa. Jos työvoiman määrän kasvaminen nostaisi
työttömyyttä, suurissa talouksissa olisi korkeampi työttömyys kuin pienissä. Siksi vaikkapa Yhdysvalloissa pitäisi olla ratkaisevasti korkeampi
työttömyys kuin Belgiassa ja Portugalissa. Väestön kasvun pitäisi tässä
tapauksessa jo itsestään lisätä työttömyyttä. Tällainen kuva taloudesta
on täysin epäuskottava. On luontevampaa ajatella, että työttömyysasteen määräävät yhteiskunnan ja työmarkkinoiden instituutiot ja ”pelisäännöt” ja työttömyystaso ei riipu kansantalouden koosta. Tällainen
ajatus on tietysti myös ylivertaisesti paremmin sopusoinnussa sen kanssa, mitä eri kansantalouksista voidaan tilastollisesti havaita. Työttömyys
ei riipu kansantalouden koosta – eikä työvoiman kasvu nosta työttömyyttä kuin korkeintaan tilapäisesti.
23 Tiedossani ei ole, miten Suomessa on syntynyt harhakäsitys huoltosuhteen heikkenemisen aiheuttamasta, edessä olevasta ”työvoimapulasta”. Monet näyttävät odottavan, että työttömyys ”ensin” laskee todella alas
(=”työvoimapula”) ja vasta ”sitten” on ryhdyttävä edistämään työn tarjontaa. Rakenteellinen työttömyys ei
kuitenkaan muutu pelkän työvoiman pienenemisen vuoksi, joten tällaista ”työvoimapulaa” on turha odottaa. Taustalla on ihmisten mielissä elävä sitkeä harhakuva siitä, että ”työn määrä” on vakio.
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Millaisten mekanismien kautta työvoiman kasvu välittyy korkeammaksi työllisyydeksi? Kehityskulku riippuu tietysti suhdannetilanteesta.
Paras tulos saadaan, jos työvoiman kasvaessa voidaan myös ylläpitää ja
kasvattaa kokonaiskysyntää ekspansiivisella raha- ja finanssipolitiikalla.
Kokonaistaloudellisissa simulointimalleissa työvoiman kasvu välittyy yleensä työllisyyden kasvuksi tilapäisesti hitaamman
palkkojen nousun avulla. Tämä mekanismi on sisäänrakennettu esimerkiksi Konjunkturinstitutin kokonaistaloudelliseen simulointimalliin KIMOD:iin ja sekä VATT:n VATTAGE-malliin. Kun
työvoiman määrä kasvaa, yrityksille on aluksi tarjolla enemmän
työnhakijoita ja työntekijöille suhteessa vähemmän työtarjouksia. Tämä johtaa palkkojen hitaampaan nousuun ja yritysten kannattavuuden paranemiseen. Kun kannattavuus paranee, apajille
tulee uusia yrityksiä ja nykyiset yritykset laajentavat toimintaansa. Näin talouden pääomakanta kasvaa, mikä puolestaan johtaa
nopeampaan talouskasvuun ja pääomaintensiivisyyden palautuessa ennalleen ajan mittaan samalla reaalipalkkojen kehitysuralle kuin mistä lähdettiin liikkeelle. Näin talous siirtyy pikku
hiljaa korkeamman työllisyyden tasolle ilman että reaalipalkat
olisivat alhaisempia.

Miten rakenteellinen työttömyys
määräytyy?
L AYA R D – N I C K E L L – M A L L I

Käydään nyt perinpohjaisemmin läpi sitä, miten rakenteellinen työttömyys määräytyy. Rakenteellisesta työttömyydestä käytetään taloustieteilijöiden parissa usein nimitystä NAIRU, ”non-accelerating inflation
rate of unemployment”. Tarkastellaan teoreettista kuviota 6 ,”NAIRU:n
määräytyminen”. NAIRU-työttömyystaso määräytyy kahden taloudellisen riippuvuuden nojalla. Kuviossa 6 mitataan työllisyysastetta L vaakaakselilla ja reaalipalkkaa eli euromääräisen keskimääräisen palkan ja ku-
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luttajan hintaindeksin osamäärää pystyakselilla. Pisteessä 100 % vallitsee
tilanne, jossa koko työvoima on työllistetty. Pisteen U* ja pisteen 100 %
välinen vaakasuora etäisyys on rakenteellinen työttömyysaste. Origon ja
pisteen U* välinen etäisyys on rakenteellinen työllisyysaste.
KU VI O 6 . N A I R U :N M Ä Ä R Ä YTY M I NEN.
Reaalipalkka

palkkavaade

kannattavuusvaade

U*

100 %

L

Ensimmäinen riippuvuus vallitsee reaalipalkan ja työllisyysasteen välillä. Sitä voi kutsua ”palkkavaadekäyräksi”. Mitä korkeampi on talouden
työllisyysaste, sitä korkeampaa palkkaa työntekijät vaativat ja onnistuvatkin palkkaneuvotteluissaan saamaan. Kun talous on ylikuumentunut ja vallitsee korkeasuhdanne, työpaikkoja on yllin kyllin tarjolla ja
työttömyysriski on vähäinen. Siksi työntekijä voi työnantajansa kanssa
neuvotellessaan menestyksellisesti vaatia korkeaa palkkaa. Sama koskee
työntekijöiden puolesta neuvottelevaa ammattiliittoa. Kun työttömyys
on alhaalla ja työllisyys korkealla, ammattiliittojen jäsenet eivät ole järin
huolissaan työttömäksi joutumisesta ja toivovat ammattiliittonsa vaativan hyviä palkankorotuksia työehtosopimusneuvotteluissa.
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Tilanne on päinvastainen kun talous on taantumassa ja työttömyys
on korkealla. Silloin työnantajien on helppo rekrytoida uusia työntekijöitä, ja henkilöstö on huolissaan työttömyysriskistä. Tämä tietysti hillitsee palkkavaateita.
Näiden päätelmien lopputulos on että palkkavaateiden ja työllisyyden välillä vallitsee positiivinen yhteys, kuvion 6 mukaisesti. Mitä korkeampi työllisyys, sitä korkeammat palkkavaateet. Nouseva palkkavaadekäyrä osoittaa kullakin työllisyyden tasolla sen reaalipalkan tason, jonka
on vähintään vallittava, jotta palkansaajat järjestöineen suostuisivat toteuttamaan kyseisen työllisyysasteen.
Kuvion toinen, vaakasuora käyrä kertoo sen reaalipalkkojen tason,
joka on sopusoinnussa yritysten kannattavuusvaateen kanssa. Yritystoiminta edellyttää tiettyä vähimmäiskannattavuutta, jotta yritystä
ylipäänsä kannattaa pitää pystyssä. Koska suomalaiset ja Suomessa toimivat yritykset toimivat osana kansainvälisiä pääomamarkkinoita, on
luontevaa olettaa että tämä yritysten edellyttämä kannattavuuden taso
määräytyy kansainvälisen pääoman tuottoasteen mukaisesti (ks. luku 1).
Yksinkertaisuuden vuoksi voidaan olettaa, että tämä vähimmäistuottoaste on Suomen työllisyysasteesta riippumaton. Siksi sitä voidaan kuvata
vaakasuoralla käyrällä (viivalla). Käyrä ”kannattavuusvaade” kertoo siis
sen reaalipalkan tason, jota ei saa ylittää, jotta yritykset haluaisivat ylläpitää tuotantoa Suomessa.
Jotta talous olisi tasapainossa, molempien vaateiden on toteuduttava.
Siksi rakenteellinen työttömyys määräytyy näiden kahden ”vaadekäyrän” leikkauspisteessä. Vain tällä työttömyyden ja työllisyyden tasolla
voi käydä niin, että sekä palkansaajat että yritykset ovat tyytyväisiä reaalipalkkaan. Tässä työttömyys on rakenteellisella tasollaan U*.
Taloudessa ja talouspolitiikassa on voimia, jotka työntävät työllisyyttä (ja sitä vastaavaa työttömyyttä) tälle rakenteelliselle tasolle. Kuvitellaan että talous on ylikuumentunut ja työllisyys ylittää rakenteellisen
tasonsa. Tällöin työmarkkinoiden molemmat osapuolet eivät voi olla
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tyytyväisiä. Jos palkat ovat yritysten kannattavuusvaadetta vastaavalla
käyrällä, työntekijät ovat tyytymättömiä palkkoihinsa. Siksi ammattiliitot vaativat korkeampia palkkoja ja palkat liukuvat ylöspäin myös yksilöllisesti. Näin yritysten kannattavuus heikkenee, varsinkin jos ne toimivat kansainvälisessä kilpailussa. Yritykset alkavat vähentää työvoimaansa
ja työllisyys heikkenee, jolloin talous siirtyy kohti tasapainopistettä. Kotimarkkinayritykset voivat ehkä nostaa hintojaan kohoavien palkkojen
myötä, mutta tälläkin on rajansa. Palkansaajat huomaavat hintojen nousun ja nostavat palkkojaan vastaavasti, ja käynnistyy palkkojen ja hintojen kilpajuoksu. Jos hallitus tekee työnsä hyvin, se huomaa uhkaavan
kustannustason nousun ja kiristää taloutta finanssipoliittisin toimin.
Näin talouden on ajan mittaan palauduttava tasapainopisteeseen jossa
työttömyys on potentiaalisella tasollaan U*.
Oletetaan vastaavasti, että talous on taantumassa ja työttömyys ylittää rakenteellisen työttömyyden U*. Silloin palkkojen nousupaineet
ovat vähäisiä ja yritysten kannattavuus hyvä. Näin ne voivat lisätä työllisyyttään. Myös hallitus voi elvyttää taloutta kysyntää lisäämällä ilman
että kustannusten nousu näyttää uhkaavalta. Näin työllisyys lisääntyy ja
talous siirtyy kohti potentiaalista tasoaan jolla työttömyys on U*.
Tähän kuvioon tiivistetty Layardin ja Nickellin24 teoria rakenteellisen työttömyyden määräytymisestä perustuu siis siihen ajatukseen, että
vain rakenteellinen työllisyyden (työttömyyden) taso on sopusoinnussa
vakaan inflaatiovauhdin kanssa. Jos talous on sen ulkopuolella jommallakummalla puolella, syntyy itseään vahvistava inflaation tai deflaation
kierre. Teorian välttämätön edellytys on, että palkansaajien palkkavaateet yltyvät työllisyysasteen nousun myötä. Tähän ajattelumalliin perustuu myös nykyaikainen keskuspankkipolitiikka. Keskuspankit halu24 Richard Layard, Stephen Nickell ja Richard Jackman, Unemployment: Macroeconomic Performance
and the Labour Market, Oxford University Press 2005. Teoria on hallinnut makrotaloudellista ajattelua ja
rahapolitiikan muotoilua 1990-luvulta lähtien ja se on tavalla tai toisella sisäänrakennettuna lähes kaikkiin
kokonaistaloudellisiin simulointimalleihin.
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avat pitää inflaatiovauhdin tasaisena ja käyttävät ohjauskorkoaan, jotta
talous pysyisi siinä pisteessä, jossa inflaatiovauhti voi olla vakaa.25
Layardin ja Nickellin teoria selittää siis rakenteellisen työttömyyden
yksinkertaisesti palkansaajien palkkavaateiden ja yritysten kannattavuusvaatimusten nojalla.26
Teoriasta seuraa ällistyttävän vahvoja johtopäätöksiä. Rakenteellinen työttömyys ja työllisyys eivät riipu esimerkiksi rakennemuutoksesta tai työpaikkojen karkaamisesta Kiinaan. Rakenteellinen työttömyys
ei myöskään riipu elinkeinopolitiikasta. Kuvitellaan, että työttömyys
ja työllisyys ovat rakenteellisella tasollaan ja että Suomeen syntyy uusi
elinkeino, vaikkapa kaivostoimiala Pohjois-Suomeen. Se imee tietysti
työvoimaa ja työllisyys nousee tasapainotasonsa yläpuolelle. Tällöin
palkkavaateet kasvavat, reaalipalkat nousevat ja osa tähänastisista työpaikoista katoaa muiden toimialojen yritysten kannattavuusvaikeuksien
vuoksi. Näin talous siirtyy takaisin tasapainopisteeseensä, työttömyys
on taas rakenteellisella tasollaan ja jotkin vanhat työpaikat ovat hävinneet. Jos Layardin ja Nickellin teoria on tosi, elinkeinotuet eivät siis
laske rakenteellista työttömyysastetta elleivät ne vaikuta pysyvästi koko
elinkeinotoiminnan kannattavuuteen.27
Sama koskee esimerkiksi julkista työllistämistä. Julkinen valta voi
väliaikaisesti laskea työttömyysastetta palkkaamalla lisää ihmisiä esimerkiksi kuntien tehtäviin. Mutta jos palkkavaadekäyrä on ennallaan,
tämä johtaa korkeampiin palkkavaateisiin, niin että osa yksityisen elin25 Tasapainopiste ei siis edellytä mitään nimenomaista inflaatiovauhtia. Keskuspankin inflaatio tavoite voi
olla mikä vain, kunhan se on tasainen. Vain potentiaalisen työllisyyden tasolla on (teorian mukaan) mahdollista ylläpitää tasaista tavoitteen mukaista inflaatiovauhtia.
26 Teorian voi ajatella koskevan tietyn koulutustason työvoimaa. Eri koulutustasojen työmarkkinoille voi
olettaa samankaltaisen mekanismin. Teoria ei siis sano mitään suhteellisista palkkaeroista.
27 Kuten yllä todettiin, työttömyysasteen väliaikainen aleneminen voi toki kasvattaa työvoimaa jonkin
verran, koska ihmiset hakeutuvat hanakammin työmarkkinoilla silloin, kun työpaikan löytäminen on helpompaa.
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keinotoiminnan työpaikoista häviää. Rakenteellinen työttömyysaste ei
siis laske julkista työllistämistä kasvattamalla.
Toinen vahva johtopäätös on, että reaalipalkka on pitkällä aikavälillä
annettu. Esimerkiksi ammattiyhdistysliike ei voi vaikuttaa reaalipalkkaan. Oletetaan taas, että talous on tasapainossa ja että ammattiyhdistysliikkeen ja työmarkkinajärjestöjen keskinäinen yhteistyökyky heikkenee
(tästä voisi pitää esimerkkinä Suomessa vuonna 2007 tapahtunutta tulopoliittisen yhteistyön kariutumista). Tulopoliittisen yhteistyön heikkous merkitsee, että ammattiliittojen palkkavaateet yltyvät. Tämän voi Layard-Nickell-teorian kehikossa tulkita palkkavaadekäyrän nousemiseksi
ylöspäin: joka työllisyystasoa vastaa nyt korkeampi palkkavaade. Uudessa tilanteessa palkkavaade ylittää yritysten kannattavuusvaatimuksen.
Yritystoimintaa katoaa irtisanomisten ja konkurssien myötä, kunnes
ammattiyhdistysliikkeen on lisääntyvän työttömyyden uhkaamana tingittävä palkkavaateistaan. Lopputuloksena on, että työllisyys on alempana kuin alkutilanteessa mutta reaalipalkan taso on sama (ks. kuvio 7 ).
KU VI O 7 . R A KE N TE E L L I S E N T Y Ö T T Ö M Y Y D EN M UUT O S
Reaalipalkka

kohonnut palkkavaade
palkkavaade

kannattavuusvaade

U*

U*

100 %

L
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Samanlainen päättely osoittaa, että ”palkkamaltti” on todella kannattavaa eli ei maksa juuri mitään. Jos ammattiyhdistysliike ja valtiovalta
sopivat paremmasta yhteistyöstä ja palkkavaateet alenevat, palkkavaadekäyrä siirtyy alaspäin. Nyt palkkataso alittaa alkuperäisen työttömyyden
vallitessa sen palkan, jota yrityksen enintään suostuvat maksamaan. Tällöin yritykset voivat laajentaa toimintaansa ja työllisyys kohenee. Mutta
jos yritysten kannattavuusvaadekäyrä on ennallaan, uudessa tasapainossa on saavutettu korkeampi työllisyys ilman että reaalipalkasta tarvitsee
tinkiä. Siksi palkkamalttia kannattaa koettaa ylläpitää: se ei ”maksa” mitään eli ei edellytä alhaisempaa reaalipalkkaa.28
Voi kuulostaa yllättävältä, että työehtosopimukset eivät vaikuttaisi
palkkatasoon. Tämä havainto on kuitenkin jokseenkin sopusoinnussa
havaintojen kanssa. Kattavat työehtosopimukset ja vahva ammattiyhdistysliike eivät maiden välisessä vertailussa yleisesti merkitse korkeampaa palkkatasoa. Työehtosopimusten minimipalkat leikkaavat tietysti
jonkin verran pois matalapalkkatyötä, mikä voi näkyä keskimääräisissä
palkoissa. Hyvin toimivassa markkinataloudessa reaalipalkat vastaavat
kuitenkin työvoiman tuottavuutta.
Rakenteellista työttömyysastetta saadaan siis alaspäin kaikilla sellaisilla toimilla, jotka pienentävät palkkapainetta eli siirtävät palkkavaadekäyrää alaspäin. Tähän suuntaan vaikuttaa todennäköisesti työttömyysturvan kiristäminen. Samaan suuntaan vaikuttaa yhteisesti sovittu,
maltillinen tulopolitiikka jos yritykset uskovat sen jatkuvan vastaisuudessakin ja mitoittavat toimintansa sen mukaan. Yleisesti palkkavaadekäyrä riippuu koko vero- ja sosiaaliturvajärjestelmän pelisäännöistä sekä
työelämän ja palkkaneuvottelujen pelisäännöistä.

28 Alkuvaiheessa palkansaajien on toki tingittävä palkkavaatimuksistaan. Tämä kompensoituu kuitenkin
korkeamman palkan muodossa myöhemmin, koska yritykset kasvattavat pääomakantaansa.
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Työtä on
rajattomasti tarjolla
Palautetaan vielä mieliin työntarjontayhtälö (9). Sen mukaan työllisyys
määräytyy kolmesta tekijästä: työikäisestä väestöstä, osallistumisasteesta ja rakenteellisesta työttömyysasteesta. Jos viimeksi mainittu tekijä on
annettu, työllisyys voi kasvaa periaatteessa rajattomasti kun työikäinen
väestö ja osallistumisaste nousevat. Työtä on siis periaatteessa rajattomasti tarjolla, varsinkin Suomen kaltaisessa pienessä avotaloudessa, joka
voi periaatteessa myydä miten paljon tahansa suureen maailmantalouteen. Työn tarjonnan kasvu voi toki hetkellisesti lisätä työttömyyttä,
aivan samoin kuin sen pieneneminen voi sitä hetkellisesti alentaa.29
Jälkimmäisestä on hyvä esimerkki tämänhetkinen tilanne Suomessa.
Maailmantalous ja eurotalous ovat taantumassa, mutta Suomi ei ole kovin kaukana normaalitilastaan, kuten jaksossa 2 esitettiin. Työttömyys
on meillä tätä kirjoitettaessa noin 8 prosenttia, kun sen rakenteellinen
taso on asiantuntija-arvioiden mukaan runsaat 6 prosenttia. Olemme
siis vain vajaan 2 prosentin päässä tasapainosta, työttömyydellä mitattuna. Tämä on vain näennäisen hyvä uutinen, sillä se merkitsee myös, ettei
meillä ole kovin suurta elpymispotentiaalia.
Olennainen johtopäätös on kuitenkin se, että työn tarjonta kasvattaa työllisyyttä, periaatteessa rajattomasti. Tämä väite torjutaan usein
pontevasti poliittisessa keskustelussa. Se onkin teoreettinen väittämä,
joka koskee talouden pitkän aikavälin tasapainoa. Yksityisen ihmisen
kannalta tilanne voi tietysti olla toinen, jos työn tarjonnan lisääminen
väliaikaisesti hidastaa palkannousua ja vaikeuttaa työnlöytämistä. Työtä on rajattomasti tarjolla, mutta tämä ei tarkoita että jokainen halukas
työllistyy.

29 Jos työn tarjontaa onnistutaan kohentamaan rakenteellisin uudistuksin, se on tietysti viisasta tehdä samanaikaisesti pontevan finanssipoliittisen elvytyksen kanssa, jotta työmarkkinoille tulevien olisi helpompi
löytää työtä.
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Teoriasta seuraa siis vahva väite: työpaikat eivät koskaan lopu, ja vaikkapa teollisten työpaikkojen häviäminen kompensoituu täysin sillä että
siitä seuraava palkkavaateiden väliaikainen löystyminen luo tilaa työpaikkojen syntymiselle muiden elinkeinojen parissa.
Suomessa tämä vakiintuneen talousteorian johtopäätös torjutaan
kerran toisensa jälkeen, ja hokema ”eihän työpaikkoja ole” hyväksytään
liiankin helposti. Erityisesti käynnissä oleva teollisuustyötä murjova rakennemuutos tulkitaan usein pysyväksi työn vähenemiseksi.
Tälle näkemykselle ei ole perusteita. Rakennemuutos on ollut käynnissä aina, ja Suomessa on nytkin lukuisia toimialoja, joiden on jatkuvasti vaikea löytää työvoimaa. Tällaisia toimialoja ovat esimerkiksi rakentaminen, siivousala, kuljetusala sekä hoiva-ala. Elinkeinoelämän
keskusliiton henkilöstö- ja koulutuskyselyn mukaan rakennusalalla on
ollut suuria rekrytointivaikeuksia läpi 2000-luvun. Ne hellittivät hetkellisesti syksyllä 2008 mutta alkoivat pian uudelleen – vaikka Suomi on
koko ajan ollut taantumassa. Lähes kaikilla toimialoilla ilmenee jonkinlaisia rekrytointivaikeuksia, ja ne ovat yleisimpiä tutkimuspalveluissa ja
teknisissä palveluissa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, kiinteistö- ja liiketoimintapalveluissa sekä hotelli- ja ravintola-alalla.30 On tietysti mahdollista, että yritysten vaatimukset ovat liian suuria hakijoiden
kykyihin nähden, mutta on myös uskottavaa, että työllistymistä
rajoittaa myös ihmisten työn tarjonta.
Tuoreesta Elinkeinoelämän Keskusliiton suhdannetiedustelusta käy
ilmi, että rekrytointivaikeudet eivät syksyllä 2012 toki olleet merkittävä
talouskasvun este, jos arvioidaan koko elinkeinoelämää. Mutta esimerkiksi rakennusteollisuudessa ja palveluissa oli edelleen selvästi vaikeuksia
löytää soveliasta työvoimaa.31 Hokema ”työpaikkoja ei ole” on siis liian
harhaanjohtava ja poliittisesti mukavuudenhaluinen kuva taloudellisesta todellisuudesta.
30 EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelut 2010 ja 2011.
31 EK:n suhdannetiedustelu marraskuu 2012.

5.
Suomen
työllisyysreservit

Olemme tähänastisissa luvuissa päätyneet johtopäätökseen, jonka mukaan työllisyyden nostamisessa on avainasemassa osallistumisasteen
nostaminen. Julkisen talouden rahoituksen vakauttaminen edellyttää
siis ensisijaisesti työssäkäynnin lisäämistä korkeamman osallistumisasteen kautta. On siis toimittava niin, että työvoimaan osallistuminen ja
työpaikan etsiminen tulee ihmisille entistä houkuttelevammaksi, siihen
verrattuna että ei olla mukana työmarkkinoilla työtä etsimässä tai työtä tekemässä. Tämä ”työlinja” on Ruotsissa otettu talouspolitiikan tärkeimmäksi ohjenuoraksi.
Suomalaisten työvoimaan osallistumisen aste on pitkään ollut selvästi jäljessä muista pohjoismaista. Kaula Suomen ja muun Pohjolan välillä
on vuosien varrella kaventunut jonkin verran, mutta hitaasti (ks. seuraavan sivun taulukko Taulukko 1 sekä kuvio 8).
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TAU LU KKO 1 . TY Ö VO I M A A N O S A LLI S T UM I S EN A S T EET PO H JO I S MAISSA.
Lähde: OECD Employment Outlook 2012. OECD:n arvioimat osallistumisasteet voivat jonkin verran
poiketa kansallisten viranomaisten arvioista.

1995

2000

2008

2009

2010

2011

Norja

77,4

80,7

80,2

79,0

78,2

78,0

Ruotsi

79,5

79,0

80,8

78,9

79,5

80,3

Tanska

79,5

80,0

80,7

80,2

79,4

79,3

Suomi

73,2

74,9

76,1

74,6

74,6

75,1

Jos Suomea vertaillaan muihin samankaltaisiin maihin ja erityisesti pohjoismaihin, missä ryhmissä työssäkäynti on meillä vähäisempää? Kuvioihin 9–11 on piirretty ikäryhmittäiset osallistumisasteet Suomelle ja
Ruotsille eri koulutusryhmissä. Ero Ruotsiin on kaikissa koulutusryhmissä suuri erityisesti ikääntyneiden miesten kohdalla. Suomessa lopetetaan työmarkkinoille osallistuminen selvästi aikaisemmin kuin Ruotsissa. Yleisesti suuri ero Ruotsiin näkyy keskiasteen koulutuksen saaneiden
parissa. Eroa näkyy myös hedelmällisyysikäisten naisten kohdalla. Suomessa pienten lasten äidit ovat vähemmän työelämässä, koska kotihoito
on meillä ratkaisevasti yleisempää. Ruotsissa tehdään kuitenkin selvästi
enemmän osa-aikatyötä, joten ero työtunneissa on selvästi pienempi.
Tässä lyhyessä kirjoituksessa ei tietysti voida käydä yksityiskohtaisesti läpi kaikki mahdollisia ”reservejä”. Ikääntyneiden ja pienten lasten
äitien lisäksi voidaan kuitenkin mainita suomalaisten opiskelijoiden
pitkät opiskeluajat. Tavallaan äärettömän iso reservi on myös maahanmuutossa ja erityisesti työperäisessä maahanmuutossa joka on meillä
Ruotsiin verrattuna vähemmän hyödynnetty resurssi. Suomeen tuleva
työikäisten vuotuinen nettomaahanmuutto on tätä nykyä noin 15 000
hengen luokkaa. Suomen tilastokeskuksen vuonna 2012 julkaistun vä-
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KU V I O 8 . TYÖ L L I S YYS A S TE E T V UO S I NA 1 9 9 2 – 2 0 1 1 , I K Ä RY H M Ä T
15-6 4 3 2 .
Lähde: Eurostat – työvoimatutkimusten vuosikeskiarvo.

NAISET

M I E HE T

32 Työllisyysaste ilmaisee, miten suuri osa työikäisestä väestöstä on työllisenä. Kuviossa työllisyysaste on
esitetty 15–64-vuotiaalle väestölle. Varsin usein virallisissa tilastoissa työllisyysaste lasketaan 15–74-vuotiaasta väestöstä. Tätä määritelmää vastaavat työllisyysasteet olivat vuonna 2011 Ruotsissa 65.6 % ja Suomessa
60.9 %.
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estöennusteen mukaan Suomen työikäinen (15-64-vuotias) väestö pienenee noin 130 000 henkilöllä vuoden 2010 tilanteesta vuoteen 2030
mennessä. Ilman positiivista nettomaahanmuuttoa vähenemä olisi saman ennusteen mukaan kuitenkin kolminkertainen. Tämä tarkoittaa,
että saamme työikäiseen väestöömme keskimäärin noin 15 000 hengen
vuotuisen vahvistuksen nettomaahanmuuton ansiosta. Ruotsiin tällä
hetkellä suuntautuva nettomaahanmuutto on suurempaa, kokonaisuudessaan noin 50 000 hengen luokkaa. Senkin tosin ennustetaan kääntyvän laskuun 2020-luvulla.33
Maahanmuutto ei ole ihmelääke julkisen talouden kestävyysongelmaan, koska maahanmuuttajien työllisyysasteet jäävät jälkeen kantaväestön työllisyysasteesta. Se voi kuitenkin yhtenä osatekijänä helpottaa Suomen tilannetta, varsinkin jos maahanmuuttajien työllistymistä
kyetään edistämään tähänastista paremmin. Sitä parantavat sosiaaliset
innovaatiot saattaisivat olla Suomenkin talousongelmien kannalta tärkeämpiä kuin teknologinen innovaatiotoiminta, jota valtiovalta tukee.

33

Ks. Ruotsin tilastokeskuksen tuorein väestöennuste, http://www.scb.se/statistik/_publikationer/

BE0401_2012I60_BR_BE51BR1202.pdf.
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KU VI O 9 .P E R U S A S TE E N KO U LUT ET T UJEN T Y Ö LLI S Y Y S A S T EET
IK ÄRYHM I TTÄ I N VU O N N A 2 0 1 1
Lähde: Eurostat – työvoimatutkimus (ISCED97-luokituksen tasot 0-2, joita Suomessa vastaavat peruskoulutus sekä vapaaehtoinen 10. luokka)

NAISET

M I E HE T
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KU VI O 1 0 . KE S K I A S T EEN KO ULUT ET T UJEN T Y Ö LLI S Y Y S A S T EET
I KÄ RYHM I TTÄ I N V UO NNA 2 0 1 1 .
Lähde: Eurostat – työvoimatutkimus (ISCED97-luokituksen tasot 3 ja 4, joihin Suomessa luetaan lukio,
keskiasteen ammatillinen tutkinto sekä erikoisammattitutkinnot)
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KU VI O 1 1 . KO R KE A - A S TE E N KO ULUT ET T UJEN T Y Ö LLI S Y Y S A S TEET I KÄ RYHM I TTÄ I N VU O N N A 2 0 1 1
Lähde: Eurostat – työvoimatutkimus (ISCED97-luokituksen tasot 5 ja 6, joihin Suomessa luetaan
korkeakoulu- ja ammattikorkeakoulututkinnon lisäksi ammatillisen opistoasteen tutkinnot, teknillisten
oppilaitosten insinööritutkinnot sekä metsätalousinsinöörin ja merikapteenin tutkinnot).
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6.
Työlinjan
toimenpidevalikoimaa
Tässä lyhyessä kirjasessa ei tietysti voi esittää kovin perinpohjaista analyysiä työn tarjontaa kohentavista keinoista. Edellisen luvun nojalla voi
kuitenkin luonnehtia mahdollisia etenemissuuntia. Seuraavia huomautuksia ei ole tarkoitettu kattavaksi listaksi mahdollisista reformeista,
vaan poiminnoiksi ja keskustelunavauksiksi.

Työurien pidentäminen
loppupäästä
Suurin ero Ruotsiin näkyy ikääntyneiden työllisyysasteissa. Siksi eläkeiän nostaminen ja varhaiseen eläköitymiseen vaikuttaminen on Suomen
tärkein reformirintama. On vaikea nähdä, että Suomi selviäisi kestävyysongelmastaan ilman jonkinlaista eläkereformia, jolla eläkkeelle siirtymisen ikää saadaan nostetuksi. Samaten on arvioitava uudelleen erilaiset
varhaisen eläköitymisen kanavat. Hallitus ja työmarkkinajärjestöt ovat
tähän suuntaan jo liikkuneetkin, muun muassa kevään 2012 ns. työurasopimuksen avulla.
Niin sanottu työttömyysputki eli ikääntyneiden työttömien työttömyysturvan lisäpäivät muodostaa kanavan aikaiseen työelämästä
poistumiseen. Sen tarkoitus on ollut turvata ikääntyvän työttömän toi-
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meentulo, mutta se on myös selvässä ristiriidassa työllisyystavoitteiden
kanssa. Tutkimus osoittaa, että työttömyysputkella on ikääntyneiden
työttömien työnetsintää passivoiva vaikutus.34 Putken alaikärajaa on vähittäin nostettu, ja nostaminen on nostanut ikääntyneiden työllistymisen todennäköisyyttä. Ilmeisesti lisänostot tai lisäpäivien poistaminen
toimisi edelleen tähän suuntaan, joskin työllisyysefektit jäisivät todennäköisesti pienemmiksi kuin aiempien nostojen yhteydessä.35 Kysymys
on poliittisesti vaikea, koska kysymys on ikääntyneiden työttömien toimeentulosta. Toisaalta työttömyysputki voi myös pelkällä olemassaolollaan heikentää ikääntyneiden työllisyysastetta, jos se tekee 60-vuotiaista
työnantajan silmissä vähemmän kiinnostavia.

Perhetuet ja kotihoidon tuki
Perhetukien ja kotihoidon tuen uudelleenarviointi voisi myös tukea työlinjaa. VATT:n tutkija Tuomas Kosonen on väitöskirjassaan osoittanut,
että kotihoidon tuki vähentää naisten työvoiman tarjontaa selvästi.36
Pohjoismaiden sosiaalipolitiikan yleinen pyrkimys on kompensoida korkean veroasteen työllisyysvaikutuksia sellaisilla julkisilla menoilla kuten
päiväkodeilla jotka tukevat työssäkäyntiä. Kotihoidon tuki ei tästä näkökulmasta oikein ole linjassa muun työllisyyspolitiikan kanssa.

34 Ks. Tomi Kyyrä ja Virve Ollikainen: To search or not to search? The effects of UI benefit extension for
the older unemployed. Journal of Public Economics 92, 10-11, lokakuu 2008.
35 Ks. Signe Jauhiainen ja Juha Rantala: Ikääntyvien työttömyys ja työllisyysputki – katsaus viimeaikaiseen
kehitykseen. Eläketurvakeskuksen raportteja 03/2011. Tomi Kyyrä ja Ralf Wilke ovat osoittaneet, miten
työttömyysputken alarajan nosto 53 vuodesta 55 vuoteen pienensi 53-54-vuotiaiden työttömyysriskiä, lyhensi heidän työttömyysjaksojaan ja kohensi heidän työllistymistodennäköisyyttään. Ks. Tomi Kyyrä ja Ralf
Wilke, Reduction in the long-term unemployment of the elderly: a success story from Finland. Journal of the
European Economic Association 5:1, 2007.
36 Tuomas Kosonen: Encouragement and discouragement, essays on taxation and government expenditure. VATT-julkaisuja 57, 2011.
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Kotihoidon tukea käyttävät eniten naiset, joilla ei ole vakituista työpaikkaa ja joilla on keskiasteen koulutus.37 Tämä on luontevaa taloudellisten kannustinten näkökulmasta, mutta ei tue näiden naisten pyrkimyksiä pysyvän työpaikan saamiseen. Kotihoidon tuki tarjoaa pienten
lasten äideille ilmeisesti sosiaalisesti hyväksyttävämmän syyn olla poissa
työvoimasta. Naisten työuran kannalta voisi olla parempi liikkua ”ruotsalaiseen” suuntaan, niin että kotonaolon tilalla olisi molempien vanhempien osapäivätyötä.
Kotihoidon tuki näyttääkin tutkimuksen nojalla niin ikään pönkittävän perinteisiä sukupuolirooleja. Sitä käyttävät lähes yksinomaan
naiset, ja naisilla on useimmin miehiä pienemmät tulot. Tuki ylläpitää
sellaista työmarkkinoiden mallia, jossa perhevastuut lankeavat naisille
ja tästä johtuva naisten työuran rikkinäisyys tekee yritykset varovaisemmiksi rekrytoimaan naisia pysyviin työsuhteisiin. Tutkimukset
eri maista osoittavat, että naisten palkkakehitys kärsii pitkistä poissaoloista38. Miesten tapauksessa poissaolon aiheuttama tulon menetys eli
”palkkasakko” on ainakin Ruotsin aineistossa tosin vielä isompi. Tämä
voi olla viite siitä, että naisten keskimääräisissäkin palkoissa näkyy
”palkkasakko”, koska naiset ovat työnantajan näkökulmasta alttiimpia
jäämään pois työelämästä.
Ruotsissa on niin ikään havaittu kotihoidon tuen olevan erityisen
suosittua maahanmuuttajavaltaisissa kunnissa.39 Tämä voi vaikeuttaa
maahanmuuttajanaisten ja heidän lastensa sopeutumista, ja ilmiötä olisi
syytä pitää silmällä Suomessakin. Monet tutkimukset osoittavat laaduk37 Ks. Minna Salmi, Johanna Lammi-Taskula ja Johanna Närvi: Perhevapaat ja työelämän tasa-arvo. Työ- ja
elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys -sarjassa 24/2009.
38 Ks. Thomas Andrén, Frånvaroeffekter på lönen för kvinnor och män. Konjunkturinstitutet, Specialstudie 27, 2011.
39 Ks. Åsa Olli Segendorf ja Tommi Teljosuo: Sysselsättning för invandrare – en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration. Rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:5, Finansdepartementet, Regeringskansliet.
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kaan päivähoidon tukevan erityisesti vähävaraisten perheiden lasten taitoja ja koulumenestystä.40

Muita uudistusten suuntia
Muita mahdollisia uudistusten rintamia ovat opintoajat ja sairauspoissaolot. Opintoaikojen lyhentäminen opintotukea rajaamalla ja mahdollisesti opintomaksujen avulla voisi olla yksi reformisuunta.
Sairauspoissaolojen tapauksessa voitaisiin koettaa arvioida Ruotsin
kokemuksia viimeaikaisista uudistuksista. Ruotsissa on tehty paljon erilaisia reformeja, joilla koetetaan katkaista pitkät sairausjaksot ja aloittaa kuntoutus. Lisäksi työkykyä arvioidaan entistä enemmän suhteessa
koko työmarkkinoihin eikä vain suhteessa aiempaan ammattiin ja koulutukseen. Ruotsin monista reformeista on kuitenkin vaikeaa saada kokonaiskuvaa.
Asevelvollisuus on tietysti työlinjan näkökulmasta myös kallis instituutio. Tämän kirjoittajalla ei ole edellytyksiä arvioida asevelvollisuusarmeijan turvallisuuspoliittista arvoa, mutta sen on syytä olla tuntuva, jotta yhteiskunnallemme olisi kannattavaa pitää merkittävä osa ikäluokasta
lähes vajaan vuoden ajan poissa opinnoista ja työelämästä.

Työn tarjonta yleisesti: kannustinloukut ja
työn tarjonnan päätös
Yllä luonnehdittiin Suomen ongelmia, pohjoismaisittain alhaisia osallistumis- ja työllisyysasteita. Jotta niitä voisi kohentaa, on oltava käsitys
siitä, millaiset taloudelliset mekanismit vaikuttavat osallistumisasteeseen ja työllisyysasteeseen. Yleisesti on siis kysymys siitä, miten kannattavaa työnteko ja työnhaku ovat suhteessa työttömyyteen tai työvoiman
ulkopuolelle jäämiseen.

40 Christopher Ruhm ja Jane Waldfogel, Long term effects of early childhood care and education, Nordic
Economic Policy Review 1/2012.
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Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, hakeutuuko henkilö osaksi työvoimaa ja etsii itselleen työpaikan? Taloustieteilijöiden standardianalyysi
olettaa, että yksilöt tekevät tämän päätöksen vertailemalla työnteon ja
työvoiman ulkopuolisuuden hyötyjä ja haittoja. Useimmat työt ovat ainakin jossain määrin rasittavia tai hyvin rasittavia. Siksi ihmiset haluavat itselleen vapaa-aikaa. Toisaalta työtulot mahdollistavat kulutuksen.
Siksi ihmiset valitsevat työssäkäynnin tai työvoiman ulkopuolisuuden
vertailemalla kulutusmahdollisuuksiaan kummassakin tapauksessa ja
suhteuttamalla työnteosta aiheutuva rasituksen palkan suomiin lisääntyneisiin kulutusmahdollisuuksiin.
Työvoimaan osallistumista edesauttaa siten se, että työstä saa riittävän paljon paremman nettotulon kuin työvoiman ulkopuolella. Siksi
työssäkäynnin on oltava taloudellisesti niin houkuttelevaa, että työnteon tuottama taloudellinen hyöty vähintään vastaa työnteon rasitusta.
Työssäkäyntiä voidaan siksi periaatteessa edistää kohdentamalla veronalennukset työn verotukseen, varsinkin alhaisilla tulotasoilla. Pohjimmiltaan kysymys on siis osallistumisen ja
osallistumattomuuden – tai työllisyyden ja työttömänä olemisen – välisestä taloudellisen houkuttelevuuden erosta. Talouspoliittisessa keskustelussa puhutaan usein kepistä ja porkkanasta,
ikään kuin pakottaminen ja houkutteleminen olisivat aina eri
asia. Taloustieteilijälle nämä ovat kuitenkin pohjimmiltaan sama
asia. Kysymys on eri asiantilojen taloudellisesta vertailusta. Työn
verotuksen alentamista voi pitää ”porkkanana”, mutta se tekee
samalla vapaa-ajasta kalliimpaa eli rankaisee joutilasta.
Viime vuosien tutkimuskirjallisuudessa on korostettu sitä, että päätös
työmarkkinoille osallistumisesta ja päätös työtuntien määrästä ovat erilaisia ilmiöitä. Edellistä, osallistumispäätöstä kutsutaan tutkimuskirjallisuudessa ekstensiiviseksi marginaaliksi. Työtuntien määrän valinta niillä
henkilöillä, jotka jo ovat työssä, on puolestaan intensiivinen marginaali.
Talouspolitiikan näkökulmasta edellinen näistä kahdesta on relevan-
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timpi, koska erilaiset työn tarjontaan vaikuttavat reformit vaikuttavat
työllisyyteen ja julkistalouteen tehokkaammin juuri osallistumisasteen
kautta. Parhaassa työiässä olevien työllisten varsinkaan miesten työaika
ei sitä vastoin juuri reagoi kannustinten muutokseen.
Suomessa olisi viisasta arvioida uudelleen sosiaaliturva- ja verojärjestelmää kokonaisuutena, jotta työnteon taloudellisia kannustimia voitaisiin lisätä. Veronalennukset olisi puolestaan viisasta suunnata työn verotukseen, ja veronalennukset olisi syytä rahoittaa veroilla, jotka eivät
rankaise työntekoa.
Tässä lyhyessä kirjasessa ei tietenkään ole mahdollista esittää mitään
sosiaaliturvan kokonaisuudistusta. Olen Osmo Soininvaaran kanssa
juuri julkaissut raportin ”Lisää matalapalkkatyötä”, jossa esitetään keinoja vähän koulutettujen työllistämiseksi. 41
Suomen sosiaaliturvajärjestelmä on monimutkainen tilkkutäkki,
jota ei ole suunniteltu kannustinten näkökulmasta kokonaisuutena. Eri
tukimuodot voivat yhdessä luoda kannustinloukkuja. Lisäksi toimeentulotuki muodostaa jonkinlaisen ”Mustan Pekan”, muiden järjestelmien
kannustimet tyhjäksi tekevän viime käden perälaudan. Tilastojen valossa toimeentulotukea käytetään Suomessa paljon enemmän kuin Ruotsissa. Tämä voi olla yksi syy sille, että Suomessa on Ruotsia alhaisempi
työllisyysaste, siitä huolimatta että työnteon kannustimet eivät näytä
keskimäärin maassamme Ruotsia heikommilta, päinvastoin. 42
Nuorten työllistyminen on tietysti oma laaja ongelmansa, niin Suomessa kuin muuallakin. Vaikkapa Saksassa laajemmassa käytössä oleva
oppisopimustoiminta – jossa on suuri oppimissisältö mutta alhaisem41 Matalapalkkatyö Suomessa. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 1/2013.
42 Suomen ja Ruotsin työnteon kannustimien tuore vertailu löytyy Kari Hämäläisen artikkelista ”Näkökulmia Suomen työmarkkinoihin”, teoksessa Kilpailukyky ja työn tarjonta, oppia Ruotsin kokemuksista, Valtioneuvoston kanslian raporttisarja 4/2012. Vuonna 2011 Ruotsissa maksettiin toimeentulotukea 234 000
kotitaloudelle (ks Ekonomiskt bistånd, Årsstatistik 2011, Socialstyrelsen 2012). Suomessa toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä on absoluuttisesti samaa luokkaa eli suhteessa lähes kaksinkertainen.
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pi palkka – voisi Suomessakin edesauttaa nuorten pääsyä työelämään.
Ruotsissa on paraikaa käsittelyssä selvitysmies Claes Stråthin ehdotus
nuorille tarkoitetusta uudesta yhteiskunnan tukemasta ”koulutustyösuhteesta” (”utbildningsanställning”), joka voisi onnistuneessa tapauksessa
muuttua pysyväksi työpaikaksi mutta joka olisi muussa tapauksessa lyhyellä varoajalla kummankin osapuolen irtisanottavissa. 43
Suurimmat ongelmat taitavat kuitenkin liittyä sellaisiin nuoriin, jotka eivät oikein pääse mukaan sen enempää työhön kuin opintoihinkaan.
Onnistunut työn tarjonnan lisääminen voi myös edellyttää aktiivisen
työvoimapolitiikan voimavarojen kasvattamista. Tanskassa, jossa aktivointipyrkimykset ovat voimakkaita ja jossa työttömyys on alhaisempaa,
aktiiviseen työvoimapolitiikkaan käytetään selvästi suurempi BKTosuus voimavaroista kuin Suomessa. Tanska tosin erottuu tässä suhteessa useimmista muista maista.

43 Ks. Utbildningsanställning, Betänkande av Utredningen om lärlingsprovanställning, Statens Offentliga
Utredningar 2012:80.
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7.
Yritystoiminnan
tukeminen ja
elinkeinopolitiikka
eivät ratkaise
ongelmiamme
Tuottavuuden nousu ei ratkaise
hyvinvointivaltion rahoitusongelmaa
Kuten yllä esitettiin, kasvunäkymät ovat kuluvalla ja seuraavalla vuosikymmenellä vaisut, koska työvoima pienenee tai on suunnilleen ennallaan. Koska työhön osallistumista lisäävät toimet ovat poliittisesti
vaikeita, monet panevat toivonsa tuottavuuskasvuun vaihtoehtoisena
tapana parantaa julkistalouden tilaa. Monet näyttävät Suomessa uskovan, että pienenevää tai paikallaan polkevaa työvoimaa voitaisiin korvata korkeammalla tuottavuuskasvulla. Tällainen optimismi taitaa kuitenkin olla toiveajattelua. Tuotantoa ei ensinnäkään voi noin vain muuttaa
pääomaintensiivisemmäksi. Kuten luvussa 1 todettiin, uusklassinen kasvuteoria implikoi että tuotannon pääomaintensiivisyys on annettu jos
tuotantofunktio on uusklassinen ja pääoman tuottovaade on annettu.
Siksi yritykset valitsevat itselleen sopivan pääomavaltaisuuden eikä tämä
asia ole valtion toimin muutettavissa.
Pitkällä aikavälillä tuottavuus kasvaa kuitenkin teknisen edistyksen
myötä, kuten luvussa 1 esitettiin. On tietysti hyvä, jos tekniseen edistykseen perustuvaa kokonaistuottavuuden kasvua voidaan edistää hyvin
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suunnitelluilla innovaatioiden kannustimilla ja teknologiapolitiikalla.
Sitä edesauttaa varmaan myös jos pidämme huolen siitä että olemme
edelleen joka suhteessa avoin talous. On kuitenkin erittäin epätodennäköistä, että tässä onnistuttaisiin niin, että sillä olisi suuri merkitys julkisen talouden kannalta. Se, että työvoimamme on alkanut pienentyä, ei luo
minkäänlaista uutta markkinavoimaa tai painetta joka jotenkin edesauttaisi tuottavuuskasvua. Suomalaiset yritykset ovat toimineet globaalin
maailmantalouden osana jo viimeiset vuosikymmenet, ja niiden kannustimet tuottavuuden nostamiseen ovat olleet ylipäänsä niin vahvat kuin
ne voivat olla. Ei ole syytä olettaa, että tuottavuuskasvu nyt jotenkin yhtäkkiä kiihtyisi, vain sen vuoksi että huoltosuhteemme heikkenee.
Toinen näkökohta on, että yksityisen elinkeinotoiminnan tuottavuuskasvu vaikuttaa julkisen talouden rakenteellisiin ongelmiin ja
kestävyysvajeeseen vain vähän. Työn tuottavuuden kasvu elinkeinoelämässä nostaa nimittäin ajan mittaan reaalipalkkoja täsmälleen samassa
suhteessa. Hyvin toimivilla työmarkkinoilla kaikkien toimialojen palkat
nousevat puolestaan pitkällä aikavälillä samaa vauhtia. Siksi tuottavuuskasvu nostaa myös julkistalouden kustannuksia, onhan julkistalous noin
2/3 osalta työpanoksen käyttöä. Siksi tuottavuuskasvusta ei ole kestävyysongelman ratkaisijaksi.
Asia on tietysti toisenlainen, jos julkisen toiminnan omaa tuottavuutta kyetään kohentamaan. Julkispalvelujen tuottavuuden nousu pienentäisi kestävyysvajetta tehokkaasti. Hallituksen arvion mukaan julkisen tuottavuuden paraneminen 0,5 prosenttiyksiköllä tuottaisi saman
vaikutuksen julkisen talouden kestävyyteen kuin yksityisen elinkeinotoiminnan tuottavuuden kasvu peräti 2,25 prosenttiyksiköllä.44

44 Ikääntymisraportti. Kokonaisarvio ikääntymisen vaikutuksista ja varautumisen riittävyydestä. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 1/2009.
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Elinkeinopolitiikka ei ratkaise
kestävyysongelmaamme
Suomessa on vanhastaan ajateltu, että valtiovallan tulee pontevin toimin
edesauttaa yritystoimintaa ja luoda maahan uusia elinkeinoja. Tällainen
politiikka olikin luonteenomaista Suomen sodanjälkeiselle pikateollistumiselle, jossa kansakunnan resursseja mobilisoitiin ja investointiastetta pidettiin ylhäällä. Investoinnit eivät kuitenkaan globalisoituneessa
Suomessa ole talouskasvun rajoite. Vaikka meillä kuinka luotaisiin uusia
työpaikkoja uusia toimialoille, ne eivät lisää työllisyyttä pysyvästi jos ne
eivät nosta osallistumisastetta pysyvästi. Elinkeinopolitiikka siis siirtelee
ihmisiä yrityksistä toiseen ja toimialoilta toiselle.45 Sillä on varmaankin
haluttu myös edistää aluepoliittisia päämääriä, mutta se ei ratkaise kestävyysongelmiamme ellei siihen liitetä työn tarjontaa edistäviä reformeja.

45 Vrt. luvun 5 analyysi rakenteellisen työttömyyden määräytymisestä.
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8.
Miksi työn
tarjonnan
edistäminen
on poliittisesti
vaikeaa?
Edellisten lukujen päättelyt edustavat tyypillistä ekonomistiajattelua –
ja niistä kumpuaa lopultakin hyvin yksinkertainen toimintaohje: työn
tarjontaa on lisättävä. Jos siis haluamme pysyvästi enemmän työllisyyttä
ja sitä kautta pysyvästi enemmän resursseja – sekä julkiselle vallalle että
kotitalouksille – on vaikutettava tarjontayhtälön tekijöihin. Jos uskomme (kuten tämän kirjoittaja uskoo), että tuottavuuskasvu on pitkälti
meidän toimiemme ulottumattomissa46, tarjontayhtälöön vaikuttaminen on itse asiassa ainoa keinomme jolla voimme kestävästi vahvistaa
resurssipohjaamme.
Edellisessä jaksossa käytiin läpi reformien rintamia – maahanmuutto,
osallistumisaste, eläkeikä, opintoajat, perhetuet, jne. Ja jos kykenemme
laskemaan rakenteellista työttömyyttä, ammattiliittojen palkkavaateita
maltillistamalla, vaikutamme tietysti myös tarjontayhtälön tekijöihin.
46 Jotta voimme olla mukana maailman rikkaiden maiden tuottavuuskehityksessä, meidän on toki pidettävä huolta avoimuudesta, tutkimuksesta, koulutuksesta, korruptoitumattomuudesta ja infrastruktuurista. Jos
teemme suuria virheitä näiden suhteen, voimme varmaankin vaikuttaa negatiivisesti tuottavuuskehitykseemme. Mutta jos säilytämme yleisesti markkinataloutemme ja oikeusjärjestyksemme kunnossa, olemme
varmaan joka tapauksessa pitkällä aikavälillä tuottavuuskasvussa samassa kelkassa muiden kehittyneiden
maiden kanssa.
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Miksi tällaiset päätökset ovat poliittisesti vaikeita? Tähän löytyy
mielestäni ainakin yksi historiallinen syy ja yksi poliittinen syy, jota käsitellään seuraavassa jaksossa.
Historiallinen syy on siinä, että työvoiman niukkuus tuotantotekijänä on suomalaisille päättäjille ja kansalaiskeskustelijoille vielä kohtuullisen uusi asia. Tämän kirjoituksen ensimmäisessä jaksossa kuvattiin
kansantaloutta kaavamaisesti uusklassisen kokonaistaloudellisen tuotantofunktion avulla. Päädyimme näkemykseen, jonka mukaan kokonaistuotantoa voi modernissa globalisoituneessa taloudessa ainakin likiarvoisesti ajatella työllisyyden monikertana: mitä korkeampi työllisyys
(ja työvoima), sitä korkeampi bruttokansantuote.
Tämä päätelmä edellytti kuitenkin, että työhön halukas työvoima oli
yhdistettävissä viimeisen teknologian mukaiseen pääomakantaan – eli
että työvoima on markkinatalouden mukaisessa tehokkaassa käytössä.
Yksi edellytys tälle on, että taloudella on yllin kyllin käytettävissä investointeja ja pääomaa ja että olemme kaikki markkinatalouden piirissä.
Nykymaailmassa voi ajatella tällaisten oletusten aika pitkälle toteutuvankin. Olemme osa kansainvälisiä pääomamarkkinoita ja kansainvälinen talous on täynnä sijoittajia, jotka tarkkailevat mahdollisuuksia tuottaviin investointeihin niin Suomessa kuin muissakin maissa. Kun Stora
Enso oli lakkauttanut Summan paperitehtaansa, Google hankki hallintaansa tehtaan toimitilat vuonna 2009 ja perusti sinne oman palvelinkeskuksensa. Meiltä ei siis periaatteessa puutu yrityspääomaa, kunhan
meillä on osaavaa ja työhaluista työvoimaa.
Tämä on kuitenkin useimmille suomalaisille päättäjille uusi ympäristö. Suomi oli aina 1980-luvulle asti modernisoituva ja teollistuva maa,
jossa oli meneillään voimakas rakennemuutos ja joka ei ollut integroitunut kansainvälisiin pääoma- ja rahoitusmarkkinoihin. Ulkomaisia investointeja ja luottoja ei pääosin ollut saatavilla. Samaan aikaan oli alkutuotannon piirissä edelleen paljon ihmisiä, jotka olivat valmiita siirtymään
teollisuuteen ja palveluihin. Suomalaiset päättäjät oppivat tänä aikana
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ajattelutavan, jonka mukaan työvoima ei ole koskaan kasvua rajoittava
tekijä. Eikä se ollutkaan – Suomella oli 1960- ja 1970-luvuilla ”varaa”
sellaiseenkin nykynäkökulmasta täysin mielettömään tuhlaukseen, että
päästettiin yli 300 000 parhaassa työiässä olevaa ihmistä muuttamaan
Ruotsiin, Ruotsin taloutta vahvistamaan.
Tämä ajattelutapa näkyy edelleen selvästi ja sen tapaa vaikkapa eduskunnan valiokunnissa, joissa ollaan huolestuneita investoinneista mutta
joissa ei ole totuttu ajattelemaan työvoimaa niukkana resurssina.
Vaikkapa työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla on luettavissa hiljattain ilmestynyt selvitysmies Jorma Elorannan raportti, jonka yhteenvedossa todetaan
”Keskeisimmiksi tavoitteiksi on asetettava kestävä talouskasvu, koti- ja ulkomaisten yritysten investointiedellytysten edistäminen ja 200 000 nettotyöpaikan luominen Suomeen yksityisrahoitteiselle sektorille vuosien 2013–2020
aikana.”

Tämä on kelpo tavoite, mutta tällä hetkellä ei ole selvää, missä ovat ne ihmiset, jotka täyttävät nämä 200 000 työpaikkaa? Työttömyysaste on tällä hetkellä noin 8%, ja realistinen arvio Suomen rakenteellisesta työttömyydestä voisi olla noin 6 prosentin paikkeilla. Meillä on siis nykyisellä
työn tarjonnalla noin 50 000 hengen ”reservi”, joka voi kasvattaa työllisyyttämme. Eikä tässä kaikki, ainakin VATT:n simulointimallilla tehdyt
projektiot osoittavat, että hoivalupauksista kiinnipitäminen edellyttää
julkisen alan työllisyysosuuden kasvua koko tämän vuosikymmenen
(ks. kuvio 12). Toivotulle yksityisen sektorin työllisyyden kasvulle ei siis
välttämättä ole tarjontapuolella tilaa, ainakaan ilman pontevia työlinjan
mukaisia toimia.47
47 Työ- ja elinkeinoministeriön edustajat täsmentävät (keskustelussa), että tavoitteenasettelussa ajatellaan
Suomen saavuttavan Ruotsin mukaisen osallistumisasteen ja työllisyysasteen. Tämä on kelpo tavoite, joka
varmaankin edellyttää juuri tässä kirjasessa motivoituja toimia.
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KU VI O 1 2 . J U L K I S EN S EK T O RI N T Y Ö VO I M A O S UUS 2 0 0 4 – 2 0 2 0
Lähde: Tilastokeskus ja VATT (Ahokas ja Honkatukia 2010)

9.
Väestön
ikärakenteen
muutos testaa
suomalaisten
arvot
Työn tarjonnan edistäminen edellyttää siis suomalaisten äänestäjien ja
päättäjien ajattelumallin tarkistamista. Sellaisen muutoksen edistämiseen tämäkin kirjoitus tähtää. Talouspoliittiset ajattelumallit muuttuvat
hitaasti.
Työntarjontapolitiikan, eli ruotsalaisittain ”työlinjan” esteinä on
kuitenkin myös poliittisiin arvoihin ja Suomen poliittiseen perinteeseen liittyviä kynnyksiä.
Korkea poliittinen kynnys on siinä, että työn tarjontaan vaikuttavia toimia ei voi nähdä pelkästään ihmisten auttamisena ja heidän asemansa parantamisena. Niissä on kysymys myös siitä, että
työvoimaan osallistumattomien ja työttömien tulotaso ja työtätekevien tulotason välinen kaula on pidettävä ”riittävän” suurena,
jotta työn etsiminen ja sen tekeminen olisi kannattavaa. Pohjoismaisessa poliittisessa ympäristössä tätä on vaikea perustella. Taitava poliitikko osaa toki pukea tällaisenkin sanoman poliittisesti
hyväksyttävään pakettiin – esimerkiksi ”taisteluksi syrjäytymistä
vastaan”, mutta poliittisille puolueille on tietysti helpompaa luvata äänestäjille työpaikkoja ja hyvää sosiaaliturvaa kuin työhön
kannustavia reformeja.
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Ratkaisevaa on lopultakin, ymmärtävätkö ja hyväksyvätkö ihmiset
”työlinjan”. Pohjoismaiseen arvomaailmaan kuuluu toki työn arvostus,
mutta poliittinen kulttuurimme ei varmaankaan ole sisäistänyt taloustieteellistä näkemystä rakenteellisen työttömyyden määräytymisestä.
Siksi päättäjille on myös houkuttelevaa luvata työttömyysongelman
hoitoa ”työpaikkoja luomalla”. Kuten tässä kirjasessa on perusteltu, muu
kuin tilapäinen työllisyyteen vaikuttaminen edellyttää kuitenkin myös
työn tarjontaan vaikuttavia ”kovia” päätöksiä.
Vaatimus voimaperäisemmistä työn kannustimista tulkitaan usein
myös jonkinlaiseksi moraaliseksi kannanotoksi tai ihmisten ahkeruuden
epäilemiseksi (”syyllistämiseksi”, niin kuin kamala suomalainen muotisana kuuluu). Tästä ei tietenkään ole kysymys. Ihmisluonto on mikä on,
ja kaikissa ihmisissä on potentiaalia sekä ahkeruuteen että mukavuudenhaluun. Taloudellisesta ympäristöstä ja sen luomista kannustimista
riippuu, miten ihmiset lopulta käyttäytyvät. Ainakin tämän pamfletin
kirjoittaja puolustaa työhön kannustamista, mutta tämä asenne ei tietenkään tarkoita sitä, että nykyisten sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmien
käyttäjiä pitäisi jotenkin paheksua. Kysymys on yhteiskunnan yhteisistä
sopimuksista, joilla koetetaan saada tasapainoon yksilöiden ja yhteiskunnan oikeudet ja velvollisuudet.
Väestön ikääntyessä testataankin suomalaisten poliittisia arvoja eri
tavalla kuin aiemmin. Suomalaiset näyttävät laajasti kannattavan hyvinvointivaltiota ja sen mahdollistamia tulonsiirtoja ja julkispalveluja. Hyvinvointivaltio luotiin kuitenkin edullisen huoltosuhteen ja kasvavan
työvoiman ja työllisyyden aikana. Siksi hyvinvointivaltion luominen
näytti lähes ilmaiselta. Uudet veronmaksajien kohortit olivat vanhoja
isompia, ja uudistusten rahoitus ei siksi koskaan näyttänyt ongelmalliselta. Tämä saattoi ylläpitää asenteita, joiden mukaan hyvinvointipalvelujen ja palkkojen koheneminen oli pelkästään poliittisen tahdon asia ja
kollektiivisen taistelun tulosta.
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Tuo edullisen huoltosuhteen vaihe oli kuitenkin ohimenevä. Nyt
olemme kasvokkain näkyvämmän ja konkreettisemman budjettirajoituksen kanssa. Verotuloihin ja julkisen sektorin resursseihin ratkaisevasti vaikuttava aktiiviväestön määrä ei kasva. Tällaisessa kohtuullisen
tasaisen tulonjaon maassa olisi ymmärrettävä, että hyvinvointivaltion
tulonsiirtoja ja julkispalveluja ei voi ulosmitata joltakulta ”muulta”, kasvavilta tulevilta sukupolvilta tai kapitalisteilta tai hyvätuloisilta. Keskituloinen kotitalous maksaa suunnilleen sen mitä se saa. Tämän totuuden kertominen on vaalisuosiosta riippuville päättäjille vaikeaa, niin
Suomessa kuin USA:ssakin.
Tästä joudutaan välttämättä arvokeskusteluun, joka koskee
yksilön ja yhteisön välisen sopimuksen tasapainoa. Jotta yhteinen julkistaloutemme pysyisi pystyssä, valtion on pakko edellyttää kansalaisilta suurta työpanosta. Saamme elämämme aikana
hyvän palvelupaketin neuvolan ultraäänikuvista peruskoulun ja
terveyskeskusten kautta vanhushoivaan. Sitä ei voida rahoittaa
ilman että jokainen kynnelle kykenevä tekee pitkän työuran. Siksi, niin vastenmielistä kuin tämän sanominen onkin, työpanoksemme ei ole kokonaan omaa omaisuuttamme.
Työlinjapolitiikkaa luonnehditaan usein ”oikeistolaiseksi” tai ”uusliberaaliksi”. Työhön kannustamisen keinot näyttävätkin joskus lyövän
korville vasemmiston ja ammattiyhdistysliikkeen pyrkimyksiä ja saavutuksia. Mutta työlinja on itsessään yritys nimenomaan säilyttää ja vahvistaa sosialidemokratian suurta saavutusta, laajaa hyvinvointivaltiota.
Puhdasta markkinataloutta kannattavalle libertaarille työlinja olisi hyödytön ja epäkiinnostava. Jos jokainen vastaisi itse eläkkeestään, terveydenhoidostaan ja lastensa koulutuksesta, ketään ei tarvitsisi kannustaa
tai piiskata töihin. Tekisimme silti, ihan omasta tahdostamme, pitkää
työuraa ja pitkää työpäivää, suoriutuaksemme yksityisen terveydenhoidon ja koulutuksen edellyttämistä (korkeista) maksuista.
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Yksilön oikeuksien ja vastuun tasapainon määrittäminen on toki demokratiassa aina vaikeaa. Siitä ovat osoitus esimerkiksi USA:n budjettiongelmat. Kumpikaan USA:n pääpuolueista ei näytä uskaltavan kertoa
laajalle ”keskiluokalle”, että sitä odottaa vielä lisälasku veronkorotusten
ja/tai etuuksien leikkauksen muodossa.
Suomessa päätöksenteon erityispiirre on, että monista hyvinvointivaltion rahoitukseen vaikuttavista asioista päätetään työmarkkinajärjestöjen myötävaikutuksella. Tämä voi olla hyvä asia siksi, että juuri
työtätekevien näkökulma tulee kunnolla esille. Toisaalta työn tarjonnan
kasvattaminen ja siihen liittyvät toimet ovat varmaankin erityisen vaikeaa juuri ammattiyhdistysliikkeelle. Ammattiliittojen jäsenet eivät välttämättä halua lisää maahanmuuttajia kilpailemaan työpaikoista, eivätkä
työhön kannustava sosiaalipolitiikka ja eläkeiän nostaminen myöskään
saane paljon kannatusta. Silti hyvinvointivaltion rahoittaminen voi
edellyttää tällaisia toimenpiteitä.
Juuri työhön kannustava ja patistava työvoima- ja sosiaalipolitiikka
voi olla taustalla myös populistisen politiikan nousussa kaikissa Pohjoismaissa. Työväenliikkeen perinteisten kannattajien ja työttömien voi
olla vaikea niellä sitä, että työvoimapolitiikka ”kannustaa” työntekoon,
ikään kuin jokaisen työhaluja ja työmotivaatiota epäillen. Oikeasti kysymys ei tietenkään ole epäilemisestä tai moralisoinnista vaan tasapainon
hakemisesta. Aivan samalla tavalla kuin useimmissa ulko-ovissa on lukot, ikään kuin kaikki olisimme potentiaalisia varkaita. Jos kaikki lukot
poistettaisiin, vain harva muuttaisi käyttäytymistään – mutta silti lukot
tarvitaan.
Aktiivinen työvoimapolitiikka on kaikissa pohjoismaissa 1980-luvulta lähtien siirtynyt aktivoivaan, työhön patistavaan suuntaan – ei
siksi, että sydämettömät päättäjät pitäisivät työttömiä pinnareina, vaan
siksi, että alun perin väliaikaiseksi tarkoitettu turva näytti varsinkin syvempien taantumien aikana luovan pitkäaikaista riippuvuutta sosiaaliturvasta. Vaikkapa työttömyyseläkeputki on tästä ristiriidasta esimerkki:

77

se luo turvaa ikääntyneille pitkäaikaistyöttömille, mutta ilmeisesti heikentää myös työnhaun intensiivisyyttä, kuten yllä todettiin.
Arvaukseni on, että sosiaalipolitiikan ”aktivointikäänne”, joka tavalla
tai toisella toteutui kaikissa pohjoismaissa 1980-luvulta alkaen, on keskeinen taustatekijä myös populististen puolueiden nousussa.
Populistisen politiikan sivujuonteeksi on noussut ikävä nationalistinen sävy. Poliittisen keskustelun ”poliittisesti korrekti” lähtökohta on
yhteinen oletus siitä, että kaikki haluamme tehdä työtä. Päättäjät ja tutkijat eivät elämöi sosiaaliturvan hyväksikäytöllä eikä heidän pidäkään
elämöidä. Mutta maahanmuuttajista ja pakolaisista puhuttaessa omaksutaan kuitenkin herkästi oletus, jonka mukaan sosiaaliturvan väärinkäyttö ja ”sosiaaliturismi” ovat peruslähtökohta jonka vuoksi pitäisi rajoittaa
maahanmuuttoa. Kaikissa väestöryhmissä on varmaan ahkerampia ja
vähemmän ahkeria, mutta taloustieteen näkökulmasta sosiaalipolitiikka ja työvoimapolitiikka pitää joka tapauksessa suunnitella niin, etteivät
ne rohkaise pitkäaikaiseen poissaoloon työmarkkinoilta – sen enempää
kantaväestöä kuin maahanmuuttajia. Jos taloustieteen kannustimia korostava maailmankuva tuntuu sydämettömältä, koettakaamme muistaa
että se on silloin sydämetön myös maahanmuuttajien kohdalla.
Poliittisen järjestelmän peruskysymys on joka tapauksessa se, haluavatko suomalaiset äänestäjät ja veronmaksajat nykyisen kaltaisen
hyvinvointivaltion tulonsiirtoineen ja julkispalveluineen. Kuten tässä
kirjoituksessa on koetettu perustella, sen väistämätön seuraus on, että
valtiovallan on pakko harjoittaa varsin napakkaa työllisyyspolitiikkaa.
Jos siinä ei onnistuta, julkistalous rapautuu. Ruotsin esimerkki osoittaa,
että hyvinvointivaltion rahoitus on täysin mahdollista hoitaa riittävän
kaukokatseisella ja vastuullisella talouspolitiikalla. Ei ole ainuttakaan
hyvää syytä sille, etteikö Suomen talouden perustekijöitä saataisi yhtä
hyvään kuntoon kuin Ruotsin. Siihen tämäkin pieni kirjanen tietysti
tähtää.
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