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Työmarkkinoiden jäykkyydet eivät 
selitä työttömyyttä kokonaan 

JAAKKO KIANDER 

Länsimaissa alkoi ensimmäisen öljykriisin myötä 
1970-luvun puoliVälisSä työttömyyden kasvu, 
joka jatkuu edelleen. Suhdannenousujen aikana 
työttömyys on toki hieman laskenut, mutta jokai
nen laskukausi on nostanut työttömyysluvut 
uusiin korkeuksiin. Näin on asianlaita erityisesti 
Länsi-Euroopassa. Suurtyöttömyyden muodostu
minen enemmän tai vähemmän pysyväksi ongel
maksi on luonnollisesti muodostanut haasteen 
taloustieteelliselle tutkimukselle. Labour eeo
nomies eli työn taloustiede onkin 1980-luvulla 
yhtenä kansantaloustieteen osa-alueena merkittä
västi kehittynyt ja laajentunut. 

Runsaan vuosikymmenen jatkunut uuras 
tutkimus on tuottanut myös tuloksia ja lisännyt 
tietämystämme palkanmuodostuksesta, työttö
myydestä ja työllisyydestä. Eräänlainen summa 
summarum tästä tutkimuksesta on kahden alan 
merkittävimmän auktoriteetin Richard Layardin 
Ja Stephen Niekellin sekä Richard Jaekmanin 
vuonna 1991 julkaisema teos Unemployment 
(Oxford:Oxford University Press). Kirjassa 
tiivistetään kitjoittajien ja tutkimuksen valtavirran 
näkemys työttömyyden keskeisistä syistä, joita 
ovat mm. (op.eil., ss. 75,471-509): 
- liian korkeat reaaliset työvoimakustannukset 
- liian hyvä työttömyysturva 
- liian passiivinen työllisyyspolitiikka 
- liian korkeat minimipalkat. 
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Toisin sanoen työttömyyttä selitetään korostamal
la palkanmuodostuksen jäykkyyksien haitallista 
vaikutusta. 

Tässä yhteydessä on tärkeää havaita myös se, 
mitä jätetään mainitsematta. Erityisesti huomiota 
kiinnittää se, että kirjoittajat eivät paljoa pane 
painoa kokonaiskysynnällä eikä varsinkaan 
korkotasolle. Lisäksi työaj an lyhentäminen 
yksiselitteisesti torjutaan keinona vähentää työttö
myyttä (op.ei!. ss. 502-505). Samat piirteet 
herättävät huomiota myös mm. OECD:n ja EU:n 
tuottamissa työllisyysraporteissa sekä viimeaikai
sessa kotimaisessa keskustelussa. 

Perinteisesti ay-liikkeen käyttäytymistä malli
tettaessa oletetaan, että ay-liike valitsee (monopo
liliitto ) tai neuvottelee (neuvottelumalli) jonkin 
itselleen sopivan palkka-työllisyyskombinaation 
työvoiman kysyntäkäyräitä. Yleensä osa liiton 
jäsenistä päätyy malleissa työttömiksi, joille joku 
ulkopuolinen taho maksaa eksogeenista työttö
myyskorvausta. Korvaukset ikään kuin putoavat 
taivaalta. Yleisenä tuloksena saadaan helposti 
tällaisesta asetelmasta, että eksogeenisen työttö
myyskorvauksen nosto lisää työttömyyttä, koska 
järjestelmässä ei ole mitään toiseen suuntaan 
vaikuttavaa feed back- eli palautemekanismia. 
Tämä tulema näkyykin hyvin voimakkaana niissä 
monissa ohjelmissa, joissa viime aikoina on 
esitetty työttömyysturvan heikentämistä keinona 
alentaa työttömyyttä. Tällainen ajattelu yksinker-

3 



taistaa kuitenkin todellisuutta. On hyviä syitä 
uskoa, että työttömyyskorvaus on ammattiliitolle 
ainakin jossain määrin endogeeninen muuttuja, ts. 
että liitot maksavat osan kuluista ja voivat myös 
jossain määrin vaikuttaa turvan tasoon ja kestoon. 
Erityisesti näin on, jos palkanmuodostus tapahtuu 
keskitetyssäjärjestelmässä (kuten Pohjoismaissa 
on ollut tapana viime vuosiin asti), jossa verotus 
on endo geeninen eli j ärj estelmän sisäinen muut
tuja. 

On helppo osoittaa yksinkertaisen etsintämal
lin avulla, että työttömyysturva vaikuttaa negatii
visesti työttömien työnhakijoiden etsintäaktiivi
suuteen. Mielenkiintoista onkin yhdistää tämä 
etsintävaikutus ammattiliiton optimointiongel
maan, kuten olen Väitöskirjassani tehnyt. Osoit
tautuu, että etsinnän toimiessa rajoitteena työttö
myysturvan taso riippuu käänteisesti liiton jäsen
ten rahoitusosuudesta. Mutta voidaan myös 
osoittaa, että jos työttömyysturvan negatiivinen 
kannustinvaikutus voidaan kumota esim. tiukalla 
työn vastaanottamisvelvoitteella ja kontrollilla, on 
hyvinvoinnin kannalta paras ratkaisu nostaa 
työttömyysturva mahdollisimman korkeaksi. 
Käytännössä tällainen järjestelmä muistuttaa 
ruotsalaista järjestelmää, jossa aiemmin makset
tiinjopa 90 % ansioturvaa, mutta toisaalta edelly
tettiin osoitetun työ- tai koulutuspaikan vastaan
ottamista vuoden sisällä. Useissa Euroopan 
maissa taas turvan taso tai kattavuus on huono ja 
kontrolli työttömien suuren lukumäärän vuoksi 
lähes olematon, jolloin tuloksena on harmaiden 
työmarkkinoiden syntyminen. 

Keskeinen käsite työttömyydestä puhuttaessa 
on ns. NAIRU eli inflaatiota kiihdyttämätön 
työttömyysaste. Valtavirtatutkimuksen omaksu
massa NAIRU -aj attelussa kysynnällä, koroilla j a 
investoinneilla ei ole paljoa merkitystä työttömyy
den kannalta. Tämän ajattelun tai paradigman 
mukaan nimellisen kysynnän odottamattomat 
vaihtelut voivat aiheuttaa lyhytaikaisia häiriöitä 
mutta periaatteessa työmarkkinat sopeutuvat aina 
jollekin tasolle, jonka viime kädessä määräävät 
reaalipalkka ja työttömyyskorvaus. Yleensä 
tulemana on reaalipalkan, työttömyyskorvauksen 
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ja minimipalkan työllisyyden kannalta liian 
korkea taso, jonka alentamiseksi taas suositellaan 

. ay -liikkeen neuvottel uvoiman heikentämistä 
jollain tavoin. 

Tällainen näkemys perustuu kuitenkin kape
aan käsitykseen markkinatalouden toiminnasta. 
Tulemat muuttuvat, jos oletetaan sekä pääoma
markkinoiden että hyödykemarkkinoiden toimi
van epätäydellisesti ja yritysten kaihtavan riskiä. 
On todennäköistä että yritykset eivät konkurs
siuhan edessä ole riskineutraalej a. 

Tätä taustaa vasten on myös hyvä muistaa, 
että reaalip alkkoj en nousu on ollut varsin maltil
lista Euroopassa 1980- ja 1990-luvulla, eli juuri 
silloin kun työttömyys on kasvanut räj ähdysmäi
sesti. Siksi onkin kiintoisaa kehittää mallej a, 
joissa työttömyyden kasvua voidaan selittää 
joillain muilla tekijöillä. 

Joseph Stiglitzin esiinnostama ns. uus
keynesiläinen tutkimus on pyrkinyt osoittamaan, 
kuinka rahamarkkinoilla voi epätäydellisen 
informaation vuoksi esiintyä luotonsäännöstelyä. 
Luotonsäännöstely johtaa siihen, ettei yritysten 
kannalta ole suinkaan yhdentekevää millainen on 
niiden rahoitusrakenne. Päinvastoin, velkainen 
yritys on paljon alttiimpi häiriöilie kuin velaton, 
jota kukaan ei voi hakea konkurssiin (tämä 
arkielämän itsestäänselvyys on taloustieteelle 
usein varsin epäilyttävä oletus). Väitöskirjassani 
olen tarkastellut tällaisen asetelman työllisyysim
plikaatioita. Osoittautuu, että velkaisten yritysten 
kannalta vähäisiä reaalipalkan nousuja kohtalok
kaampia häiriöitä ovat koron nousut, luotonsään
nöstelyn tiukentuminen ja vakuusarvoj en romah
taminen - ilmiöt joista Suomessa on viime vuosi
na kärsitty. 

Sama NAIRU-ajattelulle ominainen deter
minismi on myös toistaiseksi johtanut työajan 
lyhentämisen torjumiseen keinona vähentää 
työttömyyttä. On katsottu, että työajan lyhenemi
sestä seuraava työllisyyden paraneminen johtaa 
välittömästi suurempiin palkkavaatimuksiin, 
jotka taas nostavat työttömyyden entisiin luke
miin. Lopputuloksena on tällöin vain entinen 
työttömyys ja pienempi tuotanto. Kyseessä on 
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kuitenkin kehäpäätelmä, joka on seuraus usko
muksesta, että kulloinenkin työttömyystasapaino 
on ainoa mahdollinen. On kuitenkin varsin 
mahdollista, että taloudella on useita eri tasapai
noja, ja että toiset niistä ovat parempia kuin 
toiset. Saattaa olla jopa mahdollista, että talous
politiikalla voidaan vaikuttaa siihen, mihin 
tasapainoon talous päätyy. 

Työaikaa lyhentämällä on todennäköisesti 
mahdollista alentaa työttömyyttä, edellyttäen että 
lyhyempi vuosityöaika ei johda suurempaan 
vuosipalkkaan. On epäuskottavaa, että näin 
kävisi, koska jo pelkkä vapaa-ajan lisääntyminen 
lisää työntekijöiden hyötyä, vieläpä verovapaasti. 
Eräs uhka on se, että virallista työaikaa lyhennet
täessä todellinen työaika ei vähennykään vaan 
vähennys kompensoidaan ylitöillä. Tämän suun
taisia tuloksia on Englannista, missä 1980-luvulla 
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normaalityöaika on lyhentynyt mutta todellinen 
työaika pidentynyt lisääntyneiden ylitöiden vuok
si. Suomessa tilanne on kuitenkin toinen. Vii
meisten 30 vuoden aikana toteutetut työajan 
lyhennykset eivät ole lisänneet ylitöitä. Ilmeinen 
selitys tähän on ylityökorvauksen suuruus. Mikäli 
joustavuuden nimissä käytännössä luovuttaisiin 
ylityökorvauksista, olisi meilläkin todennäköisesti 
tuloksena todellisen työaj an pidentyminen ja 
työllisyyden heikkeneminen. 

Olen tässä esityksessä lyhyesti sivunnut 
joitakin väitöskirj atyöni teemoj a. Yhteistä niille 
näyttää olevan tietty kriittisyys ns. valtavirtatutki -
musta ja yleisiä uskomuksia kohtaan. Tällainen 
kriittisyys silloin kuin se on perusteltua on kuiten
kin yksi yhteiskuntatieteen emansipatorisista 
perustehtävistä. 




