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Aktiivinen työvoimapolitiikka - Strategia, sen kehitys ja
merkitys joukkotyöttömyyden vallitessa
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Aktiivinen työmarkkinapolitiikka on tOImmut
OECD:n työllisyyspoliittisena strategiana yli
30 vuotta. Järjestö laati vuonna 1964 suosituksensa "Manpower Policy as a Means for the
Promotion of Economic Growth" (OECD
1964) ja nosti käsiteparin Aktiivinen työvoimapolitiikka kansainväliseen julkisuuteen. Saavutetut tulokset näyttävät kehnoilta. Työttömyys
on kasvanut OECD -maissa lähes 35 miljoonaan. Työttömyyslukujen perusteella ei voi
kuitenkaan tehdä arvioita AT:stä. Useimmissa
OECD -maissa ei strategiaa nimittäin ole paljoakaan sovellettu käytäntöön.
Aktiivista työvoimapolitiikkaa on pyritty
viemään käytäntöön ennen muuta Ruotsissa.
Maata onkin luonnehtinut poikkeuksellisen alhainen työttömyys. Nyt työttömyys kuitenkin
lähentelee myös Ruotsissa Euroopan OECDmaiden keskimääräistasoa. Onko tämä osoitus
siitä, että aktiivinen työvoimapolitiikka ei toimi
nykyisen kaltaisissa olosuhteissa? Kysymys
implikoi sitä, että työvoimapolitiikalla olisi
keskeinen asema työttömyyden poistamisessa.
Tällaiset arviot olivat yleisempiä aikaisemmin
mutta niitä esiintyy eri muodoissa vielä nykyäänkin (vrt. Forslund, Krueger 1995). Onko
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työvoimapolitiikalle perusteltua autaa näin keskeistä tehtävää? Tämän kirjoituksen pyrkimyksenä on analysoida emo kysymystä Aktiivisen
työvoimapolitiikan -strategian näkökulmasta.
Minkä roolin AT antaa työmarkkinapolitiikalle
työttömyyden poistamisessa? Toisaalta pyritään erittelemään, miten AT pystyy nykyoloissa kyseisiä tehtäviä suorittamaan. Painopiste on
siis strategian analyysissa; konkreettisen työmarkkinapolitiikan analyysi on sille alisteinen.
Ennen emo tehtävien suorittamista on AT
-strategia kuitenkin "saatava kiinni". OECD:n
työvoimapolitiikkaa koskevat suositukset ovat
muuttuneet vuosien myötä melkoisesti. Onkin
syytä kysyä, onko Aktiivinen työvoimapolitiikka enää nykyään OECD:n strategia. Järjestön
viimeksi hyväksymä strategia (OECD 1990a)
poikkeaa nimittäin niin suuresti alkuperäisestä
AT -strategiasta (OECD 1964).
Mikä oikein tekee työllisyyspoliittisesta
strategiasta AT -strategian? Mikä muodostaa
aktiivisen työmarkkinapolitiikan substanssin?
OECD:n strategioiden pohjalta on vastausten
antaminen vaikeaa. Strategioiden suuren muutoksen ohella erittelyä hankaloittaa se, että järjestön viralliset strategiat ovat luonteeltaan
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pyöreitä ja "hiottuja" suosituksia. Suurimman
tutkimuksellisen ongelman muodostaa kuitenkin se, että OECD:n ensimmäinen työvoimapoliittinen suositus vuodelta 1964 on jo valmis
strategia. Tällöin on vaikea löytää strategian ainutlaatuista sisäistä logiikkaa.
Strategian substanssin kartoittamiseksi on
tarpeen tutkia strategiaa sen synnyssä ja kehityksessä konkreettisten historiallisten olosuhteiden vallitessa. Kontekstuaalinen analyysi
mahdollistaa strategian motivointien, perusteiden ja rakenteiden löytämisen ja ymmärtämisen. Tämän jälkeen on mahdollista eritellä, miten nuo strategian ominaisuudet toimivat nykyisissä olosuhteissa.
AT -strategian suhteen on mahdollista mennä OECD:n strategioiden taakse, strategian
varsinaiseen syntyyn ja kehitykseen. OECD:n
ensimmäinen vuoden 1964 strategia on nimittäin kaikilta olennaisilta osiltaan peräisin Ruotsista, tarkemmin sanoen ammattiyhdistysliike-LO:n kahden ekonomistin Rehnin ja
Meidnerin analyyseista. Tämän tutkimuksellisen lähtökohdan pätevyys on melko helppo verifioida. 1 Mutta heidänkään kirjoitustensa erittely ei ole ongelmatonta. Heidän analyysinsa
ovat ajan myötä muuttuneet ja analyyseja on
leegio. Mikä tällöin olisi se viitekehys, joka tekisi oikeutta AT:n ominaislaadulle?

1 Aktiivista työmarkkinapolitiikkaa etsimässä
Kun OECD lanseerasi kansainväliseen julki-

suuteen uuden strategiansa vuonna 1964, oli
siinä uutta sekä adjektiivi "aktiivinen" että substantiivi "työvoimapolitiikka". Nämä molemmat uutuudet ovat johtaneet yrityksiin määrittää AT:n ominaislaatua. Se, että OECD korvasi
perinnäisen "työmarkkinapolitiikka" -termin
"työvoimapolitiikalla" , on synnyttänyt spekulaatioita uuden käsitteen sisällöstä (esim.
Schmid 1987b). Termi ei kuitenkaan indikoinut
mitään sisällöllistä uutuutta strategiaan. 2 (Työmarkkinapolitiikkaa ja työvoimapolitiikkaa
käytetäänkin oheisessa kirjoituksessa synonyymeinä.) Toinen strategian määre, "aktiivisuus",
on herättänyt laajempaa keskustelua. Nykyään
toimenpiteiden aktiivisuus onkin keskeinen tapa arvioida, missä määrin maassa harjoitetaan
aktiivista työvoimapolitiikkaa. Tähän on syynä
erityisesti se, että OECD:n kehittämät työmarkkinatilastot ovat 1980 -luvun loppupuolelta alkaen mahdollistaneet työmarkkinapolitiikan
aktiivisuutta koskevat kansainväliset vertailut. Käytän tarkastelutavan rajoitusten havainnollistajana seuraavassa Suomen esimerkkiä.
Yleisin tapa arvioida työvoimapolitiikan aktiivisuutta on sen selvittäminen, paljonko työvoimapolitiikassa käytetään resursseja aktiivisiin toimiin ja paljonko passiivisiin menoihin,
lähinnä työttömyysturvaan. Vuonna 1994 oli
Suomen työvoimapolitiikan aktiivisten toimien
suhde passiivisiin menoihin Euroopan OECDmaiden keskitason huonommalla puolella. Tähän on kuitenkin järkeen käypä selitys. Työttömyys maassa oli niin massiivista, että työttömyysturvamenot olivat suuret. Toinen tapa ar-

1 OECD:n sihteeristö pyrkii todistelemaan, että vuoden 1964 työvoimapoliittisen suosituksen (OECD 1964)
lähtökohdat löytyvät paitsi Ruotsista, myös USA:staja OECD:sta itsestään (OECD 1990b). Kyseiselle pyrkimykselle ei kuitenkaan löydy sisällöllisiä perusteita (ks. Sihto 1994,230-233).
2 Gösta Rehn, joka oli keskeisesti laatimassa OECD:n suositusta, toteaa kirjeessään (20.2.1989), että "työvoimapolitiikka" -termin käyttö ei johtunut mistään sisällöllisistä syistä. Suositukseen piti löytää uusi termi,
koska USA:n työministeri Williard Wirtz vaati "markkinat" -termin välttämistä: työmarkkinapolitiikka viittasi tavaramarkkinoihin ja vanhan ILO -opin mukaan työntekijät eivät ole tavaroita.
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vioida työvoimapolitiikan aktiivisuutta on katsoa, kuinka suuren BKT-osuuden työvoimapolitiikan aktiiviset toimet saavat. BKT-osuus oli
Ruotsissa korkein, Tanskassa toiseksi ja Suomessa kolmanneksi suurin. Tämä onkin saanut
poliittisessa retoriikassa muodon, jonka mukaan Suomi noudattaa Aktiivista työmarkkinapolitiikka. Tämänkin tuloksen takana on kuitenkin Suomen poikkeuksellisen korkea työttömyys. (Vrt. OECD 1995.) Perinnäisesti Suomi
on aktiivisten toimien BKT-osuuden suhteen
ollut OECD-maiden hyvää keskitasoa (esim.
OECD 1992).
Arviointitapa vaikuttaa siis suuresti siihen,
miten maan työvoimapolitiikkaa on syytä luonnehtia. Analyysia voitaisiin syventää mutta se
jää joka tapauksessa kesken. Huomion kiinnittäminen aktiivisuuteen jättää vastaamatta olennaisen kysymyksen: mihin aktiivisia toimenpiteitä oikein käytetään? Asiaa illustroi hyvin
Suomen työmarkkinapolitiikan kehitys.
Suomessa väheni 1960-luvun loppupuolella
ja 1970-luvun alussa työmarkkinapolitiikan aktiivisten toimenpiteiden merkitys huomattavasti
ja työttömyysturvan merkitys kasvoi. Työmarkkinapolitiikka passivoitui. Tästä huolimatta kehitystä voi mielestäni luonnehtia juuri
AT:n ideoiden toteuttamiseksi Suomen maaperällä. Aktiivisin työvoimapoliittisin toimin oli
nimittäin pidetty yllä työvoimaa tuotannossa ja
alueilla, joilla ei ollut tulevaisuuden näkymiä.
Kun työntekijöille taattiin ammattitaitoa vaatimatonta työtä aina laskukausien ajaksi, jäi heidän ammattitaitonsa myös kehittymättä: työ ei
kehittänyt ammattitaitoa ja koulutukseen he eivät osallistuneet. Tuotanto- ja kvalifikaatiorakennetta konservoivien toimenpiteiden väheneminen merkitsi sitä, että tarpeellinen rakennemuutos nopeutui. Työvoimapolitiikan "passivoituminen" toteutti AT:n päämääriä. (Sihto
1981.) - Sitä, että politiikka oli myös melkoi-
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sen karskia, ei kylläkään voi pistää AT:n tiliin.
Yksi tapa etsiä Aktiivisen työvoimapolitiikan ominaislaatua on tutkia politiikan keinoja.
Tämäkään lähestymistapa ei johda tulokseen.
AT:lle on nimen omaan tyypillistä, että eri keinojen käsittely on alun alkaen vain yleisluonteista eikä sisällä mitään uutta. Rehn (haastattelu 15.6.1991) onkin todennut, että esim. Bertil
Ohlin kehitteli 1930 -luvulla työvoimapolitiikan keinoja paljon pitemmälle kuin hän ja
Meidner tekivät ensimmäisissä AT:tä koskevissa analyyseissaan 1940-luvun loppupuolella
(vrt. myös Ohlin 1936; Rothstein 1989).
Seuraavassa otetaan erittelyn lähtökohdaksi
se, että AT on osa suurempaa kokonaisuutta,
osa stabilisaatio- ja rakennepoliittista mallia,
osa ns. Rehnin - Meidnerin mallia. (Sitä kutsutaan toisinaan myös Rehnin malliksi.) Aktiivinen työmarkkinapolitiikka saa oikeutuksensa ja
keskeiset määreensä tästä kokonaisuudesta ja
tämä kokonaisuus selittää AT:n tehtävät ja
työmarkkinapolitiikan kehittämistarpeen. (Vrt.
Meidner, Hedborg 1985.) - Tämän lähtökohdan
pätevyyttä tullaan arvioimaan myöhemmin, sillä AT:n suhde RM:ään muuttuu ajan myötä.

2 Rehnin - Meidnerin malli ja anomaZia
Se, että AT:n keskeinen ominaisuus on, että se
on osa Rehnin - Meidnerin mallia, on melko itsestään selvä tutkimuksellinen lähtökohta. Voi
jopa sanoa, että lähtökohta on niin itsestään
selvä, ettei sen ongelmallisuutta oteta huomioon. On esim. hyvä kysyä, miksi juuri RM syntyi ja miksi juuri Aktiivinen työmarkkinapolitiikka sai niin keskeisen aseman RM:sså. Näihin kysymyksiin vastaamiseksi on hyödyllistä
analysoida RM:n ensimmäisiä versioita. Noissa
enSimmaISISSa
yksinkertaisissa, puhtaissa
muodoissa tulee parhaiten ilmi, mikä todellakin
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on RM:n ja AT:n substanssi ja olemassaolon
perustelu.
Rehn ja Meidner esittivät Aktiivista työmarkkinapolitiikkaa koskevat ensimmäiset
analyysinsa 1940-luvun lopulla, ylikuumentuneen korkeasuhdanteen oloissa. Heidän ratkaisunsa ominaislaadun erittelemiseksi ovat Kaleckin analyysit kuvaavia. Kaleeki (1971 [alkup. 1943]) osoitti klassisessa artikkelissaan
"Political Aspects of Full Employment", että
täystyöllisyyden ja talouden vakauden yhdistäminen on pitkän päälle mahdotonta. Täystyölli syys johtaa ay-liikkeen vaikutusvallan kasvuun
ja inflaatioon, mistä seuraa täystyöllisyydestä
luopuminen. Myös Keynes oli inflaatiovaaran
vuoksi kauhistellut Isossa-Britanniassa ja
USA:ssa sodan jälkeen esitettyjä työllisyystavoitteita (vrt. Lundberg 1983).
Rehn ja Meidner pyrkivät ratkaisemaan ongelman, jota Kaleeki piti ratkaisemattomana.
He tavoittelevat vaihtoehdollaan nimen omaan
täystyöllisyyden säilyttämistä. He ovat sitä
mieltä, että tavoite on mahdollista toteuttaa muutenkin kuin hetkellisesti - vain ehkäisemällä inflaation kiihtyminen. He siis katsovat, että
täystyöllisyys ja talouden tasapaino voidaan
yhdistää. Rehn ja Meidner ovat yhtä mieltä Kaleckin kanssa siitä, että ammattiyhdistysliikkeen valta kasvaa täystyöllisyyden vallitessa.
He pitävät kasvua kuitenkin myönteisenä. Heidän mallinsa pyrkiikin - ei työnantajien määräysvallan palauttamiseen vaan - siihen, että
työntekijöiden vaikutusvallan kasvu olisi sopusoinnussa tasapainoisen taloudellisen kehityksen kanssa.
Rehnin ja Meidnerin ratkaisu on erikoinen.
Ensinnäkin täystyöllisyys tulisi ylläpitää politiikalla, joka synnyttää työttömyyttä. Toiseksi
he pyrkivät säilyttämään työntekijöiden vaikutusvallan toimilla, jotka rajoittavat tuota vaikutusvaltaa.

Strategia pyrkii rajoittamaan työntekijöiden
vaikutusmahdollisuuksia estämällä edullisten
työvoiman myyntiehtojen (työvoimapula, yritysten yli suuret voitot) syntymisen. He näkevät
rajoitukset välttämättömiksi, koska muussa tapauksessa vaikutusvallan keskeiset edellytykset
katoavat. Edellytyksistä keskeinen, täystyöllisyys, nimittäin vaarantuu liiallisten palkankorotusten seurauksena. Samaten vaarantuu keskeinen vaikutusvallan väline, ammattiyhdistysliikkeen olemassaolo ja arvovalta. (Työnantajat
suostuvat korkeampiin palkankorotuksiin, mitä
ay-liike vaatii. Liikkeen jäsenet joutuvat tällöin
kysymään: mitä virkaa on ammattijärjestöllä?
Tai: ay-liikkeestä tulee pelkkä valtiollisen tulopolitiikan toimeenpanoelin. [Meidner 1948.])
Strategia synnyttää työttömyyttä, vaikka
RM:n tavoitteena on täystyöllisyys. Tämä erikoinen ristiriita liittyy strategian erikoisiin keinoihin. LO:n sodanjälkeisessä toiminnassa järjestön keskeinen tavoite' oli täystyöllisyyden
säilyttäminen (Rehn, haastattelu 15.6.1991).
Jotkut, esim. Ohlin (1949) ja Lundberg (esim.
1950), esittivät astetta alhaisempaa "täystyöllisyyttä", ts. työttömyyden kasvattamista, jotta
täystyöllisyyteen liittyvistä tasapainottomuuksista ja inflaatiotendensseistä voitaisiin päästä
eroon. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi he ehdottivat yleisen rajoittavan talouspolitiikan toteuttamista. Rehn ja Meidner esittävät nyt strategiassaan juuri tuota samaa, pelkoa aiheuttanutta rajoittavaa talouspolitiikkaa. Sen tavoitteena oli talouden tasapainottomuuksien poistaminen. Politiikka synnytti kuitenkin samalla
myös työttömyyttä. Ei ole ihme, että heidän ehdotuksiinsa suhtauduttiin LO:ssa ensin suurella
epäluulolla.
Keinoksi poistaa yleisen rajoittavan talouspolitiikan aiheuttama työttömyys Rehn ja
Meidner esittivät työvoimapolitiikkaa, vieläpä
aluksi vain työvoimapoliittisia työllistämistoi-
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Kuvio 1. Rehnin-Meidnerin mallin ensimmäisten versioiden rakenne ja perusosien tavoitteet tai vaikutukset

,,

. yleinen rajoittava
talouspolitiikka

~

inflaation
pienentäminen

~

solidaarinen
palkkapolitiikka

työttömyyttä

aktiivinen työvoimapolitiikka
työvoiman kysyntätoimet
(työttömien liikkuvuuden
edistäminen)

täystyöllisyyden palautus
inflaatiota kiihdyttämättä

mia. Strategia oli myös näiltä osiltaan erikoinen. Olivathan esim. Myrdal ja Myrdal-komissio pitäneet työvoimapolitiikkaa vähämerkityksisenä keinona (Öhman 1974).
Kuviossa 1 on esitetty muoto, jonka RM sai
Rehnin ja Meidnerin ensimmäisissä kirjoituksissa (Meidner 1948; Rehn 1948, 1949, 19S0).
(Se on pelkistys: eri kehitysvaiheiden välillä on
päällekkäisyyksiä.) RM:n ensimmäisten versioiden sisällön voisi pelkistää seuraavasti.
1. RM on stabilisaatiopoliittinen malli. Sen
tavoitteena on vakauttaa talous: pienentää inflaatiota mutta samalla säilyttää täystyöllisyys.
2. RM koostuu kolmesta perusosasta-kuten
myöhemminkin mutta osat eivät vielä muodosta tiivistä, integroitua kokonaisuutta. Inflaatiota
pyritään hillitsemään yleisellä rajoittavalla talouspolitiikalla ja solidaarisella palkkapolitiikalla. Täystyöllisyyden palautus on työmarkkinapolitiikan tehtävänä.
3. Solidaarinen palkkapolitiikka esiintyy
vielä muodossa "epäoikeudenmukaisten palkkaerojen poisto". AT puolestaan ei rajoitu selkeästi vain työvoimapolitiikkaan mutta kylläkin työvoiman kysyntätoimiin. Aikaa myöten
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työvoiman tarjontaan kohdistuvat toimet tulevat strategiaan mukaan, lähinnä muodossa:
työttömien liikkuvuuden edistäminen.
AT:n kannalta on olennaista, että (tosin vielä epämääräinen) työvoimapolitiikka saa strategiassa keskeisen, jopa ratkaisevan aseman.
Työvoimapolitiikka on edellytys sille, että talous voidaan vakauttaa, ts. että yleistä rajoittavaa talouspolitiikkaa voidaan toteuttaa. Kun ottaa huomion yleisen rajoittavan talouspolitiikan
herättämät pelot, on työvoimapolitiikan keskeinen asema sitäkin merkittävämpää, tosin myös
kummastuttavaa.
Pohtiessaan AT:n menestystä Bo Rothstein
(1989) tuo suosion yleisenä edellytyksenä esiin
työvoimapolitiikan legitimiteetin. Työnvälityksestä ei ollut muodostunut Ruotsissa työnantajapuolen käsissä olevaa asetta työväestöä vastaan mutta ei myöskään sosiaalista apuinstituutiota. Tämä on tärkeä näkökulma eriteltäessä
AT:n suosiota. Rothsteinin perustelu ei kuitenkaan riitä, sillä AT-strategiaa luotaessa työvoimapoliittiset työllistämistoimet - mutta ei työnvälitys ~ olivat ratkaisevia. Työllisyystyöt puolestaan muodostivat sotia edeltäneenä aikana
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keskeisen poliittisen kiistakysymyksen. Ne olivat työväestön syvästi inhoamia töitä. (Esim.
Unga 1976, erit. kpl10.) Olisi näin ollen syytä
olettaa, että ay-liikkeen suhtautuminen työvoimapolitiikkaan olisi ollut varauksellista. On
kuitenkin huomattava, että työllisyystöiden
luonne muuttui 1930-luvulla, vieläpä hyvin
näyttävällä tavalla. Sosiaalidemokraattien nousu johtavaksi poliittiseksi voimaksi yhdistyi
uuteen työllisyyspolitiikkaan. Sen olennaisen
osan muodostivat juuri työllisyystyöt, joissa
maksettiin normaalia palkkaa (Wadensjö
1993b). Myrdal totesikin vuonna 1944, kun
valtiopäivät olivat hyväksyneet ilman kritiikkiä
politiikan, jonka mukaan työttömyyttä vastaan
tulisi taistella julkisin töin: "... olemme voittaneet liian paljon. On olemassa vaara, että seuraavassa työttömyyskriisissä tulemme olemaan
aivan liian halukkaita kulkemaan julkisten töiden tietä ja että me teemme aivan liian vähän
pitääksemme yllä normaalin tuotannon
elinkeinoelämässä."(Sit. Lewin 1989, 213.)
Sitaatti tuo esiin työllisyystöiden laajan kannatuksen, tosin myös taloustieteilijöiden tunteman epäluulon.
Voi tuntua, ettei Rehnin - Meidnerin mallia
ole ajateltu loppuun asti. Mallissa yritetään en3

sinnä poistaa talouden tasapainottomuudet yleisellä rajoittavalla talouspolitiikalla. Sen jälkeen pyritään palauttamaan täystyöllisyys työvoimapolitiikalla. Ts. oltaisiin jälleen lähtöasemissa: täystyöllisyysyhteiskunnassa siihen
kuuluvine tasapainottomuusilmiöineen. Talousministeri Sköld sanoikin RM:stä: Tyhmintä
mitä olen lukenut (sit. Rehn 1977,214).
Juuri tästä RM:n näennäisestä ristiriitaisuudesta on löydettävissä syy AT:n keskeiselle
asemalle mallissa. Työvoimapolitiikalla pyritään palauttamaan täystyöllisyys mutta ilman
täystyöllisyyteen kuuluvia tasapainottomuusilmiöitä. Työvoimapolitiikka saa tämän keskeisen tehtävän kahden ominaisuutensa vuoksi.
Työmarkkinapolitiikka on ensinnäkin selektiivistä, valikoivaa. Toiseksi työmarkkinapolitiikka kohdistuu työvoiman kysynnän ohella myös
työvoiman tarjontaan. Politiikalla voidaan edistää työvoiman alueellista ja ammatillista liikkuvuutta. 4
Juuri selektiivisyys oli alun pitäen syy siihen, että työvoimapolitiikka sisällytettiin Rehnin - Meidnerin malliin. Selektiivisyyden
vuoksi työvoimapolitiikkaa voidaan vahvistaa
kunnes täystyöllisyys on palautettu. Täystyölli syys voidaan saavuttaa inflaatiota kiihdyttä-

Käännökset ovat tekijän laatimia.

Kumpikaan näistä ominaisuuksista ei kuitenkaan ollut AT:hen sisältyviä uutuuksia eikä uusina keksintöinä
työvoimapolitiikan keskeisen aseman selityksiä.
Myrdal-komissio (esim. SOU 1945; ks. myös Öhman 1974) ja erityisesti Svenilsson (1944) käsittelevät jo
selektiivisyys-teemaa. Työvoiman liikkuvuuden merkitys tulee puolestaan esiin jo liberalististen taloustieteilijöiden tuotannossa, esim. Baggellaja Casselilla (esim. Öhman 1970). Ei voida kuitenkaan sanoa, että sopeutumispolitiikkaa luonnehtii jatkuvuus ruotsalaisessa yhteiskunnassa. Sopeutumispolitiikan yhteiskunnalliset "kantajat" nimittäin muuttuivat. Työväenliikkeessä liikkuvuuden edistämistä kohtaan tunnettiin epäluuloa
(Furåker 1986). Sosiaalidemokraattien hallitusvallan myötä 1930-luvulla heidän näkemyksissään kapitalistisen talouden tehostamisesta kuitenkin tapahtui selkiytymistä. Esimerkiksi Arbetarrörelsens
efterkrigsprogram:ssa (1946) jo esitettiin, että suuri osa odotetusta sodanjälkeisestä työttömyydestä voitaisiin
ehkäistä edistämällä työttömien liikkuvuutta.
AT:n keskeiset ominaisuudet, selektiivisyys ja tarjontatoimenpiteet, eivät siis sinänsä olleet strategiaan sisältyviä keksintöjä ja uutuuksia. Ensinnä selektiivisyys, sitten myös tarjontatoimet olivat kuitenkin AT:n uutuus sikäli, että ne saivat niin ratkaisevan aseman strategiassa.

4
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Kuvio 2. Rehnin-Meidnerin mallin rakenne ja perusosien tavoitteet
tai vaikutukset LO:n vuoden 1951 täystyöllisyysasiakirjassa

yleinen rajoittava ---..
talouspolitiikka

~ttömyyttä
X

inflaation
pienentäminen

\

~

solidaarinen
palkkapolitiikka

työttömyyttä L u a
aloilla /

aktiivinen työvoimapolitiikka
työvoiman kysyntätoimet
(työvoiman liikkuvuuden
edistäminen)

•

täystyöllisyyden palautus
inflaatiota kiihdyttämättä

mättä. Argumentoinnin taustalla oli näkemys
työmarkkinoiden jakaantumisesta osatyömarkkinoiksi, joiden välillä on liikkuvuuden esteitä.
Työvoimapolitiikalla voidaan estää häiriöiden,
erityisesti ylityöllisyyden, synty joillakin osatyömarkkinoilla. Työmarkkinapolitiikan avulla
voitiin lisätä työllisyyttä välttäen työvoimapulan syntyä, sillä toimet voitiin kohdistaa työttömyyden vaivaamille osatyömarkkinoille. Aikaa
myöten työvoiman tarjontatoimien merkitys
AT:ssä kasvaa. Nyt osatyömarkkinoiden välisiä rajoja pyritään madaltamaan työvoiman
liikkuvuutta edistämällä ja näin pyritään suoranaisesti vähentämään työvoimapulaa ja inflaatiota. (Ks. kuvio 2.)
AT:n perusasiakirjaksi luonnehditussa LO:n
vuoden 1951 täystyöllisyysasiakirjassa (LO
1953) työvoiman tarjontatoimet saavat jo tärkeän aseman. Asiakirjan sisältöä voisi luonnehtia seuraavasti.
1. Malli säilyy perusteiltaan stabilisaatiopoliittisena.
2. Mallin eri osat integroituvat tiiviisti toisiinsa, kun solidaarinen palkkapolitiikka saa
perustavat, myöhemminkin säilyneet, muoton-
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\

rakennemuutoksen
edistäminen

sao Samalla rakennepoliittinen näkökulma vahvistuu. ("Samasta työstä sama palkka" -periaate
merkitsee, ettei palkkaus ole riippuvainen yrityksen palkanmaksukyvystä. Alhaisen kannattavuuden yritykset pakotetaan rationalisoimaan
toimintaanta tai lopettamaan se. Hyvän kannattavuuden omaavat yritykset saavat vastaavasti
etuja uudesta palkkapolitiikasta. Ratkaisu edistää rakennemuutosta ja aiheuttaa myös työttömyyttä taantuvilla aloilla ja alueilla.)
3. Työmarkkinapolitiikasta tulee sekä yleisen rajoittavan talouspolitiikan että solidaarisen
palkkapolitiikan aiheuttaman työttömyyden
poistaja, ts. RM:n kahden muun perusosan toteuttamisen edellytys.
4. Työvoimapolitiikan tehtävät myös monipuolistuvat. Perusteena tälle ovat työvoiman
tarjontaan kohdistuvat toimenpiteet. a) Työvoimapolitiikalla on rakennepoliittinen tehtävä:
työvoiman liikkuvuutta on edistettävä tuottavimpiin yrityksiin. b) Työvoimapolitiikalle esitetään stabilisaatiopolitiikassa myös suoranaisesti inflaatiota alentava tehtävä, joka toteutettaisiin työmarkkinoiden tasapainottomuuksia,
erityisesti työvoimapulaa, poistamalla. LO jopa
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rinnastaa tuotantokapeikkojen ja työvoimapulan estämisen merkitykseltään yleiseen rajoittavaan talouspolitiikkaan. Työvoimapolitiikan tavoite alentaa suoranaisesti inflaatiota eroaa
muista työvoimapolitiikan tehtävistä. Kun
AT:n tehtävänä oli aikaisemmin mallin muiden
osien kielteisten työllisyysvaikutusten korjaaminen, on inflaation alaspainaminen itsenäinen, mallin muista osista riippumaton tehtävä.
Rehnin - Meidnerin malli rakentuu hyvin
erityyppisten politiikkojen työnjaolle ja yhteistyölle. Samalla malli sisältää koko yhteiskuntaa
koskevia perustavia ratkaisuja. Näistä tärkein
on valtion ja ay-liikkeen vastuuta koskeva uuden tyyppinen jako. RM lähtee siitä, että ayliikkeeltä ei voi edellyttää kustannuskehitystä
vakauttavaa palkkapolitiikkaa, jos talous on
epätasapainossa. (Kyseisen tehtävän toteuttaminen on tällöin mahdotonta.) RM:n mukaan
valtion tehtävänä on vakauttaa talous ja taata
aktiivisella työmarkkinapolitiikalla täystyöllisyys. Tällöin myös ay-liike voi omassa toiminnassaan toteuttaa vastuullista palkkapolitiikkaa.
(Esim. LO 1953.) - Mallin subjektit ovat täten
valtio ja ay-liike. Yritykset ovat mallissa lähinnä objekteja. Ne tulivat kuitenkin subjekteiksi
RM:n eri osia realisoitaessa käytäntöön (vrt.
Rothstein 1985; ks. myös Kugelman 1955;
Giesecke 1961). AT-strategian kehittyminen
nimittäinnnivoutuu kasvavassa määrin strategian realisoinnista saatuihin kokemuksiin
(ks.erityisesti LO 1961 ja 1966; SOU 1961,
1965, 1974, 1978 ja 1984; Ds 1986-1989, vrt.
myös Sihto 1994).
RM:n tärkeys liittyy siis viime kädessä hyvinkin perustaviin, valtion ja ay-liikkeen työnjakoa koskeviin kysymyksiin. On syytä kysyä,
onko ratkaisu tyypillisesti ruotsalainen, juuri
ruotsalaiselle yhteiskunnalle relevantti. RM:ää
onkin joskus sanottu ns. Ruotsin mallin talouspoliittiseksi ytimeksi (esim. Hedborg, Meidner

1988). Miksi juuri RM valittiin? Miksei jotakin
toisen tyyppistä ratkaisua?
Rehnin ja Meidnerin luomalle ratkaisulle
löytyy vaihtoehto Itävallasta. Itävallassahan on
pyritty samoihin tavoitteisiin, täystyöllisyyteen
ja vakaaseen hintatasoon, kuin Ruotsissa ja on
myös onnistuttu pyrkimyksissä. Keinona on
käytetty tulopolitiikkaa, työmarkkinajärjestöjen
"sosiaalikumppanuutta" sekä vahvoja "sosiaalikumppaneiden" ja valtiovallan korporatiivisia
järjestelyjä, joissa on pystytty sopimaan täystyöllisyyden vallitessa niin palkoista kuin hinnoistakin. (Scharpf 1987.)
Keskeinen syy siihen, miksei "Itävallan tie"
toteutunut Ruotsissa, on ammattiyhdistysliikkeen itsenäisyyttä korostavan tradition keskeisyys ruotsalaisessa yhteiskunnassa (Meidner
1984b). Näkemys itsenäisyydestä on kuitenkin
ajan myötä relativoitunut. (Esim. LO 1953.)
Vaikka "pyöreän pöydän yhteiskuntasopimukset" voisivat olla mahdollisia [esim. Rehn 1988
(1951)], on tästä vielä pitkä matka Itävallan
tyyppisiin korporatiivisiin järjestelyihin. Ayliikkeen itsenäisyys saakin koko merkityksensä
siitä havainnosta, ettei kyse ole vain keskusjärjestöjen itsenäisyydestä. Palkoista käydään
neuvotteluja paitsi keskusjärjestö-, myös ammattiliitto- ja yritystasolla. Ylätason ratkaisut
eivät tällöin riitä, jos tasapainoton työmarkkinatilanne mahdollistaa palkkojen nostamisen.
Itävallan ratkaisun toteuttaminen olisi edellyttänyt syvällisiä muutoksia Ruotsin organisaatiokulttuurissa.Myös Rehnin - Meidnerin
mallin toteuttaminen edellyttää pitkälle meneviä yhteiskunnallisia ratkaisuja ja "sosiaalista
insinööritaitoa". Muutokset ovat kuitenkin vähäisempiä ja nivoutuvat yhteiskunnalliseen perinteeseen (Sihto 1994). Tämä herättää kuitenkin kysymyksen siitä, miten kansallinen, spesifisti ruotsalainen, strategia aktiivinen työvoimapolitiikka itse asiassa on. Epäilyä sen rajoit-
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tuneisuudesta vahvistaa strategian toteutuminen ennen muuta vain Ruotsissa, vaikka esim.
OECD on toiminut aktiivisesti strategian toteuttamisen puolesta (esim. Scharpf 1987;
OECD 1990b). On kuitenkin syytä huomata,
että AT ei ole koskaan ollut sama kuin RM,
vaan vain sen yksi - sinänsä tärkeä - osa. AT lisäksi itsenäistyy RM:stä aikaa myöten, kuten
myöhemmin pyritään osoittamaan. AT on toimiva myös RM:stä riippumatta.

3 Työmarkkinoiden merkitys inflaatiolle
Työvoimapolitiikan merkitys selittyy työmarkkinoiden, erityisesti työvoimapulan, keskeisestä merkityksestä inflaatiolle RM:ssä. Tästä asiasta esiintyy tosin myös toisenlaisia mielipiteitä, joista seuraa AT:n ominaislaadun edellä esitetystä poikkeava arviointi. Wadensjö, Dahlberg ja Holmlund toimittivat tuonna 1988 kokoomateoksen Rehnin keskeisistä kirjoituksista. He toteavat Rehnin tuotannon esittelyssään
(1988,30):
"Jos työttömyystaso eikä voittokehitys on
tärkein tekijä palkkakehityksen ja epäsuorasti
inflaatiokehityksen taustalla, niin se heikentää
Rehnin mallia puoltavia argumentteja. Restriktiivisen finanssipolitiikan (joka johtaisi alhaisempaan voittotasoon) ja työmarkkinapolitiikan kombinaationhan tulisi antaa alhaisempi
inflaatio kuin keynesiläisen ekspansiivisen politiikan. Jos työttömyys yksin määrää inflaatiotahdin, ei tässä suhteessa olisi paljoa löydettävissä Rehnin mallista. "
Wadensjön et al. kanta siitä, ettei RM:ssä
anneta työttömyystasolle keskeistä asemaa
palkkakehityksen selittämisessä, pitää paikkansa. Heidän johtopäätöksensä ("heikentää mallia

puoltavia argumentteja") ei mielestäni pidä.
Rehn ja Meidner tosin jättivät tarkemmin käsittelemättä työttömyyden hillitsevän vaikutuksen palkkakehitykseen. Tämä johtui kuitenkin
siitä, että he eivät hyväksyneet työttömyyden
käyttöä stabilisaatiopolitiikan välineenä. RM
oli juuri vaihtoehto tällaiselle politiikalle.
Wadensjön et al. kannanotto aktualisoi kuitenkin kysymyksen siitä, mikä merkitys
RM:ssä annetaan ylipäänsä työmarkkinatilanteelle ja toisaalta yritysten voittotasolle palkkainflaation selityksinä. (Myös Wadensjö et al.
[emt.] käsittelevät työmarkkinatilanteen - eikä
vain työttömyyden - merkitystä.) Rehn, joka on
sivunnut teemaa useissa kirjoituksissaan, tuo
esiin työmarkkinoiden merkityksen palkankorotusten lähteenä jo ensimmäisestä RM:ää koskevasta artikkelistaan lähtien (1948, 137, 138;
1949, 467, 468; 1950, esim. 64). Rehn ei kuitenkaan erittele tarkemmin voittojen ja työmarkkinatilanteen suhdetta. Yli suuret voitot ja
työvoimapula kulkevat Rehnin kirjoituksissa
rinnakkain. Hän (1953, 282) onkin todennut,
että työpaIkka ei ole pelkästään taloudellinen
vaan myös psykologinen ilmiö, johon ei vaikuta vain työvoiman kysyntä vaan yritysten voitot
sinänsä. 5 Rehn (1988 [alkup. 1951]) esittää
kirjoituksessaan vuodelta 1951 jo, että työvoimapulaa poistamalla voi työvoimapolitiikka
suoraan alentaa inflaatiota. Vastaavan kannan
ottaa LO (LO 1953). Työmarkkinatilanteen
merkitys palkankorotusten ja inflaation syynä
korostuu. Samalla työvoimapolitiikka saa
RM:ssä entistäkin suuremman merkityksen.
Työmarkkinatilanteen tärkeys RM:ssä voidaan osoittaa edes viittaamatta Rehnin eksplisiittisiin lausumiin. Se, että aktiivinen työmarkkinapolitiikka on RM:n yksi perusosa, on juuri
osoitus työmarkkinatilanteen merkityksestä.

5 Schager on tutkimuksissaan (esim. 1988) päätynyt tuloksiin, jotka tukevat RM:n arvioita. Nimellispalkkojen kehitystä ovat selittäneet Ruotsissa ennen muuta yritysten voittotaso ja työvoimapula.
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Työmarkkinapolitiikkaa tarvitaan täystyölli syyden palauttamiseen selektiivisin keinoin, ts.
työvoimapulaa välttäen. Tämän argumentoinnin pätevyys voitaisiin kiistää, jos työmarkkinapolitiikan motivointi RM:ssä tulkittaisiin toisella tapaa. Wadensjö et al. tekevät juuri näin.
He toteavat (emt., 26):
"Yritysten voitot muodostavat tärkeän tekijän palkankorotuksille. Tästä seuraa, että työllisyydellä työmarkkinapoliittisissa toimenpiteissä ei ole samaa vaikutusta palkkakehitykseen
kuin työllisyydellä yksityisissä yrityksissä (ei
ainoastaan työllisyystaso vaan myös voittotaso
määräävätpalkkakehityksen)."
Myös tämä tulkinta on epäadekvaatti. Rehn
on tosin tuonut esiin, että työntekijät tekevät
eron yritystysten voittojen ja valtion varallisuuden kasvun välillä (Rehn 1950, 58). AT:ssä ei
kuitenkaan ole keskeistä se, että toimet kohdistuisivat julkiseen sektoriin vaan se, että toimet
olisivat selektiivisiä. Rehn (esim. 1953, 287)
onkin eksplisiittisesti todennut, että moderni
linja työttömyyspolitiikassa merkitsee - liikkuvuuden edistämisen ohella - työllisyyden stimulointia yksityisissä yrityksissä. Tätä johtopäätöstä ei voi ymmärtää, jos hyväksytään Wadensjön et al. edeltävä kanta.

4 Aktiivinen työvoimapolitiikka suhdannetaantumissa
Työmarkkinapolitiikan vastuulla on Rehnin Meidnerin mallissa täystyöllisyyden palauttaminen. Aktiivisessa työmarkkinapolitiikassa ei
kuitenkaan esitetä mitään erinomaista keinoa
palauttaa täystyöllisyys. Sen sijaan keskeistä
on se, että työmarkkinapolitiikalla voidaan lisätä työllisyyttä aiheuttamatta häiriöitä työmarkkinoilla tai jopa vähentää ko. häiriöitä. Tämä
AT:n ominaisuus ei muodostanut suurta ongelmaa työllisyyden turvaamisen näkökulmasta,

sillä vallitsi ylikuumentunut korkeasuhdanne.
Normaaleille työmarkkinoille syntyi ennemmin
tai myöhemmin työpaikkoja, jos ei työttömän
kotiseudulla, niin muualla. Miten Aktiivinen
työmarkkinapolitiikka voi kuitenkaan olla merkittävä tekijä suhdannetaantumien työttömyysongelmia ratkottaessa?
Yksi AT-strategian kehityksen paradokseja
on, että työmarkkinapolitiikan volyymia alettiin Ruotsissa kasvattaa ensimmäistä kertaa
1950-luvun lopun suhdannetaantumassa. Herää
epäily, oliko työmarkkinapolitiikan vahvistamisessa kyse vain traditionaalisesta työmarkkinapolitiikasta. (Työmarkkinapoliittisilla työllisyystöillähän oli tärkeä asema perinnäisessä
työllisyyspolitiikassa jo ennen sotia.) Oliko
enää kyse AT-strategiasta? 1) AT-strategia oli
luotu vastaamaan ylikuumentuneen korkeasuhdanteen, ei suhdannetaantumien, ongelmiin. 2)
Aktiivisen työmarkkinapolitiikan keskeisenä
perusteena olivat RM:n muiden perusosien,
yleisen rajoittavana talouspolitiikan ja solidaarisen palkkapolitiikan, aiheuttaman työttömyyden poistaminen. Näitä ei oltu 1950-luvun loppuun mennessä toteutettu lainkaan tai vain vähäisessä määrin. (Sihto 1994.)
Se, ettei työvoimapolitiikan vahvistamisessa
ollut kyse vain traditionaalisen työmarkkinapolitiikan vahvistamisesta, antaa viitteitä se, että
työvoiman tarjontaan kohdistuvien keinojen
merkitys työvoimapolitiikassa kasvoi, ja se, että työvoimapolitiikka pysyi myös seuranneen
korkeasuhdanteen aikana aikaisempaa korkeammalla tasolla (Johannesson 1978). Se, että
pyrkimyksenä oli soveltaa AT-strategiaa, käy
puolestaan hyvin ilmi valtiovarainministeri
Strängin (esim. 1958; 1959) argumenteista.
Hänen keskeinen perustelunsa työvoimapolitiikan vahvistamiselle on suhdannekehityksen
pirstalemaisuus. Vaikka tuotantoelämän joillakin lohkoilla on vaikeuksia, voivat jotkin loh-
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kot hyvin. Tämä korostaa erityisesti työvoiman
liikkuvuuden merkitystä. Strängin analyysi on
yhtenevä LO:n täystyöllisyysasiakirjan kanssa,
joka sisältää tosinsuhdannetaantumista vain
muutaman viittauksen ja painottaa lisäksi yleisen talouspolitiikan merkitystä (LO 1953, 136).
Strängin linjanvedot nojaavat AT:n näkemykseen osatyömarkkinoista ja niiden välisistä liikkuvuuden esteistä. Analyysi on kuitenkin
vielä ohutta. Perustavat analyysit AT:n merkityksestä suhdannetaantumissa valmistuvat vasta myöhemmin, ts. työvoimapolitiikan vahvistamisesta saatujen kokemusten jälkeen. AT:n
kehitys ei näin ollen ole ollut niin johdonmukaisen loogista kuin oppikirjoissa saatetaan
esittää.
Stabilisaatiokomitea (SOU 1961), jonka työhön sekä Rehn että Meidner osallistuivat, esitti
ensimmäisenä kokonaisvaltaisen arvion työmarkkinapolitiikan roolista suhdannetaantumissa. Komitean painotukset poikkeavat LO:n
10 vuotta aikaisemmin esittämistä kannan
otoista. LO:n täystyöllisyysmietinnön (LO
1953) mukaan politiikan tulisi suhdannetaantumissa olla mahdollisimman suuressa määrin
yleisluontoista. Stabilisointikomitea puolestaan
näkee tarpeelliseksi harjoittaa jokaisessa suhdannetilanteessa suhteellisen tiukkaa yleistä talouspolitiikkaa, jotta vältettäisiin liiallinen kysyntä työmarkkinoilla. Komitean kanta liittyy
myönteiseen arvioon työvoimapolitiikan mahdollisuuksista. Selektiivisyytensä vuoksi työvoimapolitiikka voi kohdistua juuri niihin kohtiin työmarkkinoilla, joilla uhkaa muodostua
ylikysyntää tai työttömyyttä. Komitea jopa näkee, että työvoimapolitikalla voitaisiin joissakin tilanteissa kääntää suhdannekehityksen
suuntaa. (SOU 1961, 251-264.) Työmarkkinakomitean (SOU 1965) keskeinen näkemys työvoimapolitiikan ja yleisen talouspolitiikan tehtävistä suhdannetaantumissa on puolestaan se,
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että mitä tehokkaammin työvoimapolitiikka
vaikuttaa työvoiman kysynnän ja tarjonnan nopeaan sopeutumiseen eri osa-alueilla, sitä voimakkaammin voidaan toteuttaa yleisvaikutteisia ekspansiivisia keinoja. Tämän perusteena
on se, että saattamalla työmarkkinat "liikkuviksi" ,. vähennetään työmarkkinoiden tasapainottomuuksia ja niiden synnyttämää inflaatiota.
Komiteoiden näkemysten eroja ei pidä liioitella. Molemmissa mietinnöissä esiintyvänä yhteisenä, läpikäyvänä periaatteena on näkemys
yleisvaikutteisten keinojen rajallisuudesta. Tästä rajallisuudesta huolimatta voidaan AT:n roolin kuitenkin arvioida muuttuneen. Kun juuri
AT oli Rehninja Meidnerin vakauttamisvaihtoehdossa alunperin se tekijä, joka vastasi täystyöllisyyden palauttamisesta, ei AT enää yksin
kanna palauttamisesta vastuuta. Sekä yleinen
talouspolitiikka että työvoimapolitiikka vastaavat suhdannetyöttömyyden poistamisesta. Yleisen talouspolitiikan rajoitteet edellyttävät työvoimapolitiikalta toimia työttömyyden välittömässä vähentämisessä. Toisaalta parantaessaan
työmarkkinoiden toimintakykyä työvoimapolitiikka raivaa yleiselle ekspansiiviselle talouspolitiikalle toimintamahdollisuuksia.
Erityisesti Työmarkkinakomitean korostama
näkemys työvoimapolitiikasta yleisen talouspolitiikan täydentäjänä ja toteuttamisen edellytyksenä on sopusoinnussa perinnäisen AT -strategian kanssa. Stabilisointikomitean näkemyksiä, ts. että työmarkkinapolitiikka voi korvata
yleistä talouspolitiikkaa, selittää harjoitetusta
työmarkkinapolitiikasta saadut hyvät kokemukset ja toisaalta laskusuhdanteiden luonne;
laskukaudet eivät olleet kovin syviä. Meidner
(Andersson, Meidner 1973) onkin eksplisiittisesti viitannut tähän asiantilaan ehtona sille, että työmarkkinapolitiikkaa voitaisiin käyttää
yleisen talouspolitiikan korvaajana. Sen sijaan
Rehn (esim. 1977) on yleisluonteisemmin puo-
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lustanut työmarkkinapolitiikan yleistä talouspolitiikkaa korvaavaa tehtävää. - Suhdannetyöttömyys on eri asia kuin RM:n toteuttamisen aikaansaama työttömyys korkeasuhdanteen
oloissa. Onkin syytä otaksua, että työvoimapoliittiset työllistämistoimet eivät ongelmitta korvaa yleisvaikutteisia keinoja suhdannetyöttömyyden poistamisessa. Työmarkkinapolitiikan
korvaavat tehtävät eivät käytännössä kuitenkaan aiheuttaneet mainittavia ongelmia. Tämän
syynä lienee ollut se, että normaali tuotanto
pystyi ennemmin tai myöhemmin absorboimaan työvoimapoliittisissa työllistämistoimissa
olevat. Vasta, kun yksityisen sektorin työllisyyden ekspansio hidastui, tilanne ongelmallistui. Tähän palataan tuonnempana.

5 Aktiivinen työvoimapolitiikka ja rakennepolitiikka
LO:n voitopuolisesti stabilisaatiopoliittista
täystyöllisyysasiakirjaa pidetään tavanomaisesti AT:n perusdokumenttina. AT -strategiaa on
kuitenkin kehitetty dokumentin julkistamisen
jälkeen vielä huomattavasti. Edellä tuotiin esiin
AT:n soveltaminen myös matalasuhdanteisiin.
Toinen keskeinen kimmoke AT:n kehittämiseen oli rakennepolitiikan merkityksen kasvu
ylipäänsä ja rakennepoliittisista lähtökohdista
syntynyt, Rehnin - Meidnerin malliin kohdistunut kritiikki. Stabilisaatiopoliittisella strategialla on rakennepoliittiset vaikutuksensa. Yksi
keskeisistä kritiikin kohteista olivat työmarkkinapoliittiset työllistämistoimet. Niiden pelättiin
konservoivan vanhentunutta tuotanto- ja aluerakennetta (esim. Lundberg 1950;1953). Ongelman ratkaisuksi esitettiin sitä, että työllistämistoimenpiteet ovat määräaikaisia, ja sitä, että elinkelvottoman tuotannon sijasta tulisi tukea alueella olevia elinkykyisiä yrityksiä (esim.
Rehn 1953; 1959). Viimeksi mainittu ratkaisu-

yritys jäi vain idea-asteelle. Työllistämistoimien määräaikaisuuden korostaminen puolestaan
mahdollisti rakennemuutoksen entistä paremman huomioon oton työmarkkinapolitiikassa
mutta ei kuitenkaan poistanut konservoinnin
ongelmaa.
Ratkaisu konservointiin ei löytynytkään työvoimapoliittisista työllistämistoimista vaan työvoiman tarjontaan kohdistuvista, työvoiman
liikkuvuutta edistävistä, toimenpiteistä. Ne saivat entistä suuremman merkityksen. Esim. jos
henkilö ei työllistynyt avoimille työmarkkinoille tietyn ylimenokauden aikana, oli työvoiman
liikkuvuutta edistävien toimenpiteiden vuoro
(Rehn 1959). (Esiintyi myös vastakkaista kritiikkiä. Miten suhdannekehitys voidaan erottaa
rakenteellisesta muutoksesta? Jos yrityksien
vaikeudet ovat vain suhdannetilanteeseen liittyviä mutta työvoimahallinto edistää työntekijöiden muuttoa pois yrityksistä, aiheutetaan tarpeettomia yrityskuolemia ja tarpeetonta muuttoa. [Esim. Faxen 1955; Hansen 1961.])
Työvoiman kysyntään kohdistuvien työvoimapoliittisten toimenpiteiden keskeinen pyrkimys oli olla estämättä rakennemuutosta. Työvoiman tarjontaan kohdistuvien toimien tavoitteet olivat vaativammat. Niillä pyrittiin suoranaisesti edistämään taloudellista kasvua. - Stabilisaatiopolitiikassa on havaittavissa paralleeli
ilmiö. Työmarkkinapoliittisilla työllistämistoimilla pyritään siihen, että inflaatio ei kiihdy,
vaikka työllisyyttä lisätään. Työvoiman tarjontaan kohdistuvilla toimilla pyritään puolestaan
inflaation suoranaiseen alentamiseen.
Solidaarisen palkkapolitiikan arvioitiin vaikuttavan ratkaisevasti rakennemuutoksen kiihtymiseen. Vaikka solidaarisen palkkapolitiikan
vaikutukset rakennemuutokseen eivät käytännössä olekaan olleet kovin dramaattisia (Erixon
1984;1985; Meidner 1984), sai Aktiivinen työvoimapolitiikka kyseisen arvion vuoksi aika-
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naan melkoisesti poliittista lisäpainavuutta.
Palkkapolitiikkaan liittyy myös se Rehnin ja
Meidnerin originelli näkemys, että työvoiman
allokoinnissa ei pitäisi turvautua varioiviin
palkkaeroihin. Kyseiset erothan ovat perinnäisesti olleet taloustieteessä keskeinen työvoiman
allokointimetodi. (Toinen keskeinen allokointiväline on työttömyys, jota sitäkään Rehn ja
Meidner eivät hyväksyneet.) Rehnin ja Meidnerin kielteisen kannan syynä oli se, että vari oivat palkkaerot 1) kiihdyttävät palkankorotuksia ja inflaatiota, 2) ne voivat vääristää tuotantorakennetta (palkkaerot riippuvat mm.alalla
tai yrityksessä toimivan ay-liikkeen vahvuudesta) ja 3) ne eivät ole tehokas (työvoima ei
reagoi muutoksiin nopeasti eikä herkästi) mutta
kylläkin kallis keino (palkankorotus pitää antaa
alan/yrityksen kaikille työntekijöille). (Esim.
Rehn 1953; 1961b; 1986.)
Rehn ja Meidner esittivät, että työvoiman allokoinnissa olisi turvauduttava varioivien palkkaerojen sijasta aktiiviseen työvoimapolitiikkaan. Työvoiman liikkuvuutta olisi edistettävä
ekspansiivisiin yrityksiin. Työvoimaa olisi tuettava muutoksessa. Valtion olisi maksettava
työntekijöiden sopeutumisesta muutoksiin.
(Rehn 1959; "Maksu sopeutumisesta" -ilmaus
esiintyy myös OECD:n ensimmäisessä työvoimapoliittisessa suosituksessa [1964].)
Liikkuvuuden edistämisen yhtenä perusteluna oli politiikan vaikuttavuus. Koska tuki kohdistui vain muuttajaan, ei yrityksen/alan kaikkiin työntekijöihin, sopeutumista voitiin tukea
"ennen näkemättömällä radikalismilla". (Rehn
1959; 1961a.) Toinen perustelu oli se, että työntekijöillä on vain rajoitetusti tietoa työmarkkinoiden ja tuotannon tilasta ja kehityksestä. Monet epäonnistuneet muutot johtuvat puutteellisesta informaatiosta (vrt. Meidner 1954).
Kysymykset siitä, mille aloille työvoiman
liikkuvuutta on tuettava ja mille ei, ts. mitkä
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alat olisivat valtiovallan mukaan kehityskykyisiä, herättivätkin vastareaktion. Voiko työvoimahallinto tietää, mitkä alat ja yritykset ovat
pitkällä aikavälillä elinkykyisiä? Liikkuvuuden
edistämisen puolustukseksi taasen esitettiin se,
että työvoimahallinto tuntee työmarkkinoiden
kehitystendenssit paremmin kuin yksityinen
työntekijä. (Keskustelusta ks. esim. Faxen
1955; Meidner 1955; Hansen 1961.) Rehn
(1961b) puolestaan esitti, että työnantaja tietää
parhaiten yrityksensä kehitysedellytykset. Työvoiman liikkuvuuden edistäminen voi olla
hyvinkin interventionistista, mikä osaltaan selittää asiasta käydyn väittelyn kiivauden (Öhman 1968). Käytännössä liikkuvuuden tukeminen toteutui kuitenkin pitkälti markkinoiden
ehdoilla, ekspansiivisten yritysten työvoimatarpeen tyydyttämiseksi (Sihto 1994).
Työmarkkinapolitiikan käyttö työvoiman allokoinnissa varioivien palkkaerojen vaihtoehtona on herättänyt melkoisesti keskustelua. Arviot palkkaerojen merkityksestä oyat olleet
vaihtelevia mutta työmarkkinapolitiikan tärkeyttä ei yleensä ole pyritty kiistämään. Niinpä
OECD (199b) näkee, että palkkaerojen merkitys markkinasignaaleina on rajoitettu sikäli, että erojen muutos on hidasta rakennemuutoksen
edistämistä ajatellen. Tämän vuoksi työmarkkinapoliittiset toimenpiteet ovat tärkeitä. Järjestö
kuitenkin näkee, että palkkaerojen tulisi heijastaa pitkällä aikavälillä markkina-olojen muutoksia.
Toinen merkittävä kestävä vaikutus AT:lle
on ollut sillä kehittelytyöllä, joka saa alkunsa
varsinkin Meidnerin väitöskirjasta (1954).
AT:lle on ominaista työmarkkinoiden kokonaissuureiden hajottaminen osiinsa, esim. osatyömarkkinoiden huomioon otto. Meidnerin
väitöskirja jatkaa tätä traditiota. Analyysi koostuu kokonaissuureiden ohella entistä enemmän
yksilötason tekijöistä, yksilöstä ja hänen sopeu-
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tumisestaan työmarkkinoilla. Huomion kiinnittäminen yksilöihin johtaa heidän erilaisuutensa
tunnustamiseen. Kun työmarkkinapolitiikka
nähdään tarpeelliseksi suunnata myös työssä
olevaan työvoimaan, näkyy tämä myös toimenpiteiden eriytymisenä. Työmarkkinapolitiikan
toimenpiteet eriytyvät toisaalta yleisvakutteisiin toimiin (kuten työmarkkinainformaation
tuottaminen) ja toisaalta eriasteisesti syvennettyihin palveluihin (ammatinvalinnan ohjaus,
työllisyyskoulutus, asiakkaan mukaan sopeutettu työnvälitys). Työvoimapoliittisten toimenpiteiden luonne riippuu entistä enemmän
toiminnan kohteena olevasta työvoimasta. (Vrt.
myös Rehn 1959.)
Rakennemuutoksen edistäminen sai yhteiskuntapolitiikassa yhä keskeisemmän aseman.
Huomiota ei tällöin kiinnitetty vain Rehnin Meidnerin malliin ja sen rakennemuutosta tukeviin tai hillitseviin vaikutuksiin. Erittelyn
kohteena oli taloudellisen kasvun edistäminen
ja miten sitä voitaisiin edistää ylipäänsä yhteiskuntapolitiikalla ja taloutta koskevilla sääntelyillä tai säännösten purkamisella. Tällöin huomio kiinnitettiin myös työvoimapolitiikkaan.
Huomio ei kohdistunut AT:hen siksi, että se oli
osa RM:ää, vaan työvoimapolitiikan ominaisuuksien vuoksi sinänsä. (AT:hen oli tosin aikanaan kehittynyt noita ominaisuuksia, koska
se oli ollut osa RM:ää.) Kehitystä voi luonnehtia myös toteamuksella, että AT itsenäistyy

RM:stä. 6
Työvoimapolitiikan saama ratkaiseva asema
rakennemuutoksessa ei selity vain sillä, että se
pystyisi jouduttamaan rakennemuutosta esim.
turvaamalla työvoiman saatavuuden avoimiin
työpaikkoihin. Tärkeys selittyy myös sillä, että
rakennemuutoksessa on turvattava työvoiman
sopeutuminen työmarkkinoiden muutoksissa.
(Tätä tavoitetta voidaan motivoida sekä taloudellisin että sosiaalisin perustein.) "Samordnad
näringspolitik" -asiakirjassa (LO 1961), ns.
"Liikkuvuuden evankeliumissa", jonka laatineen työryhmän puheenjohtajana oli Rudolf
Meidner, sopeutumisen turvaamisen tarve tuodaankin painavasti esiin. Asiakirjan mukaan se,
miten hyvin työmarkkinapolitiikka pystyy turvaamaan työntekijöiden sopeutumisen talouden
muutoksessa, määrää nopeuden, jolla rakennemuutosta voidaan toteuttaa.
Työmarkkinapolitiikan selektiviteetti oli
alunpitäen syy AT:n keskeiselle asemalle stabilisaatiopoliittisessa Rehnin - Meidnerin mallissa. Rakennepoliittinen näkökulma johtaa selektiviteetin luonteen muuttumiseen. Stabilisaatiopolitiikassa oli kiinnitetty huomio siihen, mille
osatyömarkkinoille, milloin ja keille tarjotaan
työtä tai liikkuvuuden tukea. Nyt selektiviteetti
tähtää myös siihen, mihin, mille alueille ja
aloille, mihin ammatteihin työvoimaa on pyrittävä ohjaamaan. Selektiviteetin toteuttaminen
tulee entistä vaikeammaksi (mm. "Miten, millä

AT:n voi todeta itsenäistyneen RM:stä myös stabilisaatiopolitiikassa. AT:n soveltaminen matalasuhdanteissa ei selity sillä, että työvoimapolitiikka poistaisi RM:n kahden muun perusosan aiheuttamaa työttömyyttä. Tämähän oli alun alkaen AT:n olemassaolon perustelu. - Voidaan kuitenkin todeta, että AT:n itsenäistyminen RM:stä on suhteellista. Yleinen talouspolitiikka on myös matalasuhdanteissa sikäli rajoittavaa, että se
ei ole pidäkkeettömän ekspansiivista. Sillä on rajoituksensa. Tämä on myös OECD:n suosituksen (1964) keskeinen lähtökohta: aktiivinen työvoimapolitiikka on tarpeellista yleisen talouspolitiikan rajoitusten vuoksi.
Vastaavasti, vaikka AT:n suhteet solidaariseen palkkapolitiikkaan höllent)ivät, muodostaa palkkapolitiikka
edelleen AT:n tehtäviin ja vaikutuksiin olennaisesti vaikuttavan tekijän. OECD puolestaan ei edes mainitse
palkkapolitiikkaa, saatikka sitten solidaarista palkkapolitiikkaa, vuoden 1964 suosituksessaan. Palkkapolitiikka on kuitenkin työmarkkinoita ja työvoimapolitiikkaa koskevissa OECD:n analyyseissa mukana alusta alkaen (esim. OECD 1970).
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metodilla ko. alat ja alueet määritetään ja kuka
määrittelyn tekee?"). Toiminta on entistä seikkaperäisemmin ja tarkemmin suhteutettava
myös työvoimapolitiikan kohteeseen, viime kädessä yksilöön ja hänen edellytyksiinsä ja valmiuksiinsa. Toimenpiteen kohde ("Mitä, minkälaista työvoimaa ohjataan?") korostuu. Se,
mihin työvoimaa ohjataan kuten myös se, minkälaisin keinoin ohjataan, on riippuvainen tuosta kohteesta. - Työmarkkinapolitiikan luonteen
muuttuminen johtuu paitsi rakennenäkökulman
korostumisesta myös siitä, että yksilöiden asema ja sopeutuminen työmarkkinoilla saa entistä
suuremman merkityksen. Kun AT:ssä alun alkaen korostuivat politiikan taloudelliset vaikutukset, merkitsi erityisesti Meidnerin väitöskirja käännekohtaa strategian kehityksessä. Huomio kohdistettiin entistä selvemmin työmarkkinoiden siihen ominaispiirteeseen, että työmarkkinat koostuvat ihmisistä ominaisuuksineen ja
rajoituksineen. 7

6 Uutta viiniä vanhassa leilissä
AT -strategiassa on keskeistä pyrkimys työmarkkinoiden toimivuuden parantamiseen. Tämä on myös olennaista täystyöllisyyden ylläpidolle. Asian tärkeyttä kuvaa hyvin Rehnin viittaus Marxin teoriaan työttömien vara-armeijasta, joka on tämän mukaan välttämätön kapitalistisen talouden toiminnalle. Rehnin mukaan
työmarkkinat tulee järjestää toimiviksi niin
kuin työttömien reservi-armeija olisi olemassa,
vaikka työttömyyttä ei olisikaan. Työmarkkinoiden joustavuuden ongelmia tulisi ratkoa
tuottavuuden ja' inflaation ehkäisyn hyväksi.
(Rehn 1969.)

AT pyrkii edistämään täystyöllisyyttä paitsi
parantamalla työmarkkinoiden tOImIVuutta,
myös suoraan, työvoimapoliittisten työllistämistoimien kautta. Näiden toimien keskeinen
ansio on se, että niillä voidaan estää häiriöiden
synty työmarkkinoilla. Ts. AT:lle ei perinnäisesti ole ollut ominaista se, että strategiaan olisi
sisältynyt jokin tehokas työllisyyttä lisäävä
temppu. Se, että työvoiman kysyntään kohdistuvat toimet ovat selektiivisiä ja että niiden luomisen keskeinen kriteeri on juuri työllistävyys,
pikemminkin rajoittaa niiden käyttömahdollisuuksia. Kyseiset keinot olivat kuitenkin toimivia, sillä talous kehittyi ekspansiivisesti.
Rehn ja Lundberg (1963) toteavatkin suoraan, että AT-strategian edellytyksenä on yksityisen sektorin ekspansio. Tähän edellytykseen
kuitenkin törmättiin Ruotsissa, kun yksityisten
työpaikkojen kasvu ehtyi 1960-luvun loppupuolella. Samalla joidenkin työntekijäryhmien
sopeutuminen työmarkkinoiden muutoksiin
vaikeutui. Tämä johti ensinnä vaatimuksiin
vahvistaa työvoimapolitiikkaa (esim. LO 1966)
mutta myös näkemykseen työvoimapolitiikan
riittämättömyydestä. Erityisesti Meidner (esim.
1970) on korostanut tarvetta integroida työvoimapolitiikka aktiivisiin elinkeinopoliittisiin toimiin. - Kehitys osoittaa pelkästään työmarkki napolitiikan rajoittuneisuuden työllisyyden turvaajana, kun avoimilla työmarkkinoilla ei synny työpaikkoja. Tämä ongelma vain mutkistui
taloudellisen kehityksen epävakaistumisen
myötä.
Aktiivisen työmarkkinapolitiikan asema
mutkistui myös sikäli, että monien sen perustana olevien arvioiden pätevyys kyseenalaistettiin. Uudelleenarvioinnin käynnisti ennen muu-

OECD:n vuoden 1964 suosituksen uutuus Rehnin ja Meidnerin AT:hen verrattuna on riittävän työttömyysturvan merkityksen korostaminen. Strategian työttömyysturvasuosituksilla järjestö pyrkii itse asiassa vastaamaan samoihin haasteisiin kuin Rehn ja Meidner aikoinaan. Järjestö pyrkii ensinnäkin edistämään työntekijöiden sopeutumista talouden muutoksiin takaamalla riittävän turvan työttömyysaikana. Samalla työntekijöiden muutosvastarinta vähenisi.
7
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ta Milton Friedman. Työllisyyttä ei hänen mukaansa voitaisi lisätä kysyntää lisäävillä toimenpiteillä. Työttömyyden ja inflaation välillä
ei vallitsisi pitkän aikavälin yhteyttä, ainoastaan lyhyen aikavälin yhteys. (Friedman 1968,
10-11).
Stabiilit Phillips-käyrät hävisivätkin myös
empiriassa 1960-luvun lopulta alkaen aivan kuten Friedman esitti (esim. Schmid, v. Dosky
1990; Snowdon 1987). 8 Hänen käynnistämänsä tieteellinen kehitys johtikin siihen, että työvoiman kysyntää lisäävät toimet, myös työvoimapoliittiset työllistämistoimet koettiin entistä
vähämerkityksellisempinä (työllisyysvaikutusten katoaminen). Kun vielä otetaan huomioon
keynesiläisen sääntelyn kannatuksen loppuminen, on AT:n kohtalo erikoinen.
Aktiivisen työvoimapolitiikan strategia oli
elinvoimainen Ruotsissa ja muuallakin, varsinkin teoria-/suositustasolla. Tähän on syynä ensinnäkin se, ettei AT -strategia ole "puhdas" ,
vain yhdestä teoriatraditiosta kokoonpantu.
(RM:ää onkin luonnehdittu paitsi uusiin institutionaalisiin oloihin sovelletuksi keynesiläisyydeksi [Meidner, Hedborg 1986], myös ammattiyhdistysliikkeen tarpeisiin sovelletuksi
neoldassismiksi [Esping-Andersen 1985].)
"Epäpuhtaus" ei sinänsä ole erikoista, vrt. vaikkapa keynesiläisyyden monet kytkökset neoklassiseen työmarkkinateoriaan. Strategian
elinvoimaisuus selittyy ennen muuta sillä, että
AT oli aikaansa edellä. Tämä ei koskenut ainoastaan 1960-luvun lopun jälkeistä, vaan jo aikaisempien vuosikymmenten taloustieteen kehitystä kehitystä.

Ensinnä keynesiläisyys omaksui AT:hen
kuuluvia näkemyksiä, erityisesti osatyömarkkinoiden ja niiden välisten esteiden merkityksen.
(Tähän vaikutti varsinkin Phillips-käyrän löytäminen. [Ks. esim. Fischer, Heier 1983.] Keynesiläisten näkemykset kehittyivät kuitenkin hitaasti. Niinpä VSA:laiset keynesiläiset arvioivat vielä vuonna 1960, että AT on taantumuksellinen
strategia.
[Rehnin
haastattelu
15.6.1991; vrt. myös Vlman 1974.])
Myös neoklassismi alkoi muuttaa käsitystään työmarkkinoista realistisemmaksi. "Inhimillisen pääoman teoria" kyseenalaisti neoklassimin käsityksen työvoiman homogeenisuudesta. Tosin työvoiman kvalifikaatio oli ainoa teoriassa huomioon otettu työvoimaa erotteleva
piirre. (Schmid, v. Dosky 1990.) 1960-luvun
lopulta alkaneessa keynesiläisyyttä koskeneessa "vastavallankumouksessa" kyseenalaistettiin
puolestaan toinen keskeinen neoklassisten työmarkkinoiden piirre, työmarkkinoiden toimijoilla oleva täydellinen informaatio (vrt. Friedman, emt.; Phelps 1974).
AT:ssä ei hyväksytä moniakaan perinnäisen
neoklassisen työmarkkinateorian ominaisuuksia. Rehn ja Meidner pitivät niitä epärealistisina. Tästä huolimatta AT:n suhde neoklassiseen
työmarkkinateoriaan oli läheinen. AT:ssä monet neoklassisen työmarkkinateorian ominaisuudet esiintyivät ideaaleina, tavoitteina, joihin strategialla pyrittiin. Rehn ja Meidner esim.
näkivät, että työmarkkinoiden toimijoilla ei ole
käytettävissään täydellistä informaatiota kuten
neoklassismi oletti. He kuitenkin pitivät neoklassismin otaksumaa tärkeänä tavoitteena,

Phillips -käyrän ja AT:n yhteys on läheinen. Phillips-käyrässä kiinnitetään huomio nimellispalkkojen korotusten (Phillips 1958) /kuluttajahintojen kasvun (Samuelsson, Solow 1960) ja työttömyyden väliseen suhteeseen. AT: ssä puolestaan painopiste on ollut nimellispalkkojen ja työvoimapulan, ei työttömyyden, suhteessa.
AT:n tarkastelutapa on kuitenkin saman kaltainen kuin Phillips-käyrässä esitetty. Tosin strategialla ei pyritä
niinkään liikkumaan ko. käyrällä vaan siirtämään käyrää lähemmäksi origoa (esim. Andersson, Meidner
1973). Läheinen yhteys Phillips-käyrään käy ilmi myös siinä, että työttömyyden tasoa voi pitää työvoimapulan epäsuorana indikaattorina (vrt. Meidner 1969).
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minkä vuoksi he esittivät työmarkkinainformaation parantamista. (Ks. lähemmin Sihto
1995.)
Friedman jättääkin työmarkkinapolitiikalle
tärkeän tehtävän, joka käy yksiin AT:n keskeisten tavoiteasettelujen kanssa. "Luonnollisen työttömyyden" tasoon vaikuttavat erilaiset
kitkaluontoiset ja rakenteelliset tekijät. Näihin
ei voi vaikuttaa yleisellä talouspolitiikalla vaan
talouden mikrotasoon vaikuttavin tOlmm.
(Friedman 1968.) Työmarkkinapolitiikka tosin
korvaa monetarismin mukaan yleisen työllisyyspolitiikan, toisin kuin AT:ssä nähdään.
AT-strategialle on ominaista muuttuvuus ja
itsekriittisyys. Jos kyse olisi valmiista strategiasta alati muutoksen tilassa olevassa maailmassa, jäisi strategia pian vain historialliseksi rudimentiksi. Yhteiskunnan muuttuessa ja uuden
tutkimustiedon myötä on strategian muututtava, jotta se voisi osaltaan edistää tavoitteitaan,
täystyöllisyyttä ja inflaatiokehityksen hillintää
niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Uusi
tutkimus tieto on puolestaan aina teoreettisten
lähtökohtiensa kyllästämää. Ts. strategiaan,
"vanhaan leiliin, virtaa jatkuvasti uutta viiniä",
uusia painotuksia ja näkökantoja.
Niinpä 1970-luvun alusta alkaen on Job
Search Theory vaikuttanut ehkä keskeisimmin
työmarkkinapolitiikan, myös suoranaisesti
AT:n tutkimiseen ja kehitykseen. (Näin kävi
myös Ruotsissa, vrt. esim. SOU 1974; 1978).
Kyseisen teoreettisen lähestymistavan puitteissa esiintyy AT:stä melkoisesti poikkeavia
(esim. Alchian 1974) mutta myös hyvin pitkälti
AT:n suuntaisia näkemyksiä (esim. Holt 1974).
Työmarkkinoilla ja työmarkkinateorioissa tapahtuneet muutokset eivät ensinnä vaikuttaneetkaan mainittavasti AT:n luonteeseen. Mm.
OECD kehitteli AT-strategiaa pitkälti Rehnin
ja Meidnerin tapaan aina vuoden 1976 suositukseensa saakka (OECD 1964; 1976).
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Friedmanista ja Phelpsistä alkunsa saanut
työllisyyspolitiikan uudelleenarviointi saa
myös OECD:ssa jalansijaa erityisesti ns.
McCrackenin raportista (OECD 1977) lähtien.
AT:n kannalta ryhmän keskeinen arvio on, että
hallitusten ei pitäisi turvata täystyöllisyyttä
riippumatta hintojen ja palkkojen kehityksestä.
Kun ay-liike tietää hallituksen joka tapauksessa
turvaavan täystyöllisyyden, voi ay-liike olla
välittämättä palkannousujen kielteisistä vaikutuksista työllisyydelle ja inflaatiolle.
McCrackenin työryhmän edustama ns. akkomodaatiokritiikki kohdistuu AT:n keskeisiin
lähtökohtiin. Työryhmä pitää sinänsä täystyöllisyyden takaamista syynä inflaatiolle. AT puolestaan on perinnäisesti pitänyt syynä työmarkkinoiden häiriöitä ja jäykkyyksiä, ei työllisyyden turvaamista sinänsä. On mielenkiintoista,
että Aktiivisen työmarkkinapolitiikan alkuaikoina strategiaa kritisoitiin vastaavilla perusteilla (esim. talousministeri Sköld).
Vaikka Sköldin kritiikki aikoinaan torjuttiin
(Rehn 1977), löytyy nykyistä akkomodaatiokritiikkiä puoltavia kantoja myös AT:n taustana olevista näkemyksistä. Kuten aikaisemmin
esitettiin, AT:n toimivuuden edellytyksenä
nähtiin olevan toisaalta talouden vakauden
(mm. yritysten ylisuurten voittojen poissaolon
ja työmarkkinoiden toimivuuden, ts. työvoimapulan poissaolon) sekä vastuunsa tuntevan ayliikkeen. Monissa maissa ei ole vahvaa ammattiyhdistysliikettä. Palkkaneuvottelut voivat olla
lisäksi hajautetut liitto- tai yritystasolle. Vaikka
ay-liikkeen keskusjärjestö ajaisi miten vastuullista politiikkaa tahansa, ei sillä ole vaikutusta,
jos palkkapäätökset tehdään muualla. Tilannetta vielä vaikeuttaa se, ettei hallituksilla ole varsinkaan pääomaliikkeiden vapautumisen myötä
paljoakaan mahdollisuuksia rajoittaa yritysten
voittotasoa ja lisätä niiden vastustusta palkankorotuksia kohtaan. - Rehnin - Meidnerin mal-
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lista lähtienkin on näin ollen perusteltua kysyä,
jääkö hallituksille muuta vaihtoehtoa - jos hallitukset painottavat alhaista inflaatiota - kuin
McCrackenin raportin viitoittama tie. 9
OECD luopuukin vuoden 1990 työmarkkinapoliittisessa suosituksessaan työmarkkinapolitiikan lyhyen aikavälin stabilisaatiopoliittisista tehtävistä (OECD 1990a; 1990b). Vaikka
järjestö viittaa suosituksessaan vuoden 1964
AT-suositukseen, voidaan kysyä, onko enää
kyse AT:stä. Luonnehtisinkin OECD:n strategiaa AT:n tarjontapainotteiseksi variantiksi.
(On kuitenkin syytä huomata, että järjestön uusi strategia rakentuu perinnäisen AT-strategian
vahvimpien ominaisuuksien varaan. Kuten aikaisemmin on todettu, työvoiman kysyntää
suoranaisesti lisäävät työmarkkinapolitiikan
keinot ovat AT-strategian ongelmallinen kohta.)
Keskustelu työvoimapolitiikan vaikutuksista
palkkakehitykseen on jatkunut McCrackenin
raportissa esitetyn logiikan pohjalta (ns. ammattiyhdistysliikemalli). Uutta on se, että nyt
huomio kiinnitetään nimen omaan reaalipalkkojen kehitykseen ja näiden työttömyyttä lisää-

viin vaikutuksiin. lO Onkin kysytty, lisääkö työmarkkinapolitiikka itse asiassa työttömyyttä
(ks. esim. Calmfors 1991). Asiasta on keskusteltu varsinkin Ruotsissa vilkkaasti ja tutkimuksissa on päädytty toisistaan poikkeaviin tuloksiin (ks. erityisesti Ekonomisk Debatt -julkaisussa vuosina 1993 ja 1994 käytyä keskustelua). (OECD [1993] on tullut tutkimuksessaan siihen tulokseen, ettei työmarkkinapolitiikka ole Ruotsissa kohottanut reaalipalkkatasoa.) Keskustelu on ollut paljolti tutkimusteknistä ja polkenut paikallaan.
Wadensjö on kuitenkin tuonut keskusteluun
painavia argumentteja, jotka puolustavat harjoitettua politiikkaa. Hän näkee, että työvoimapolitiikka on selektiivistä ja se kohdistuu työmarkkinoilla heikossa asemassa oleviin ryh. miin. Vaikka nämä olisivat työttöminä, eivät ne
pysty painamaan ay-liikkeen palkkavaatimuksia alaspäin. Työvoimapolitiikka lisätessään
ko. ryhmien työmarkkinavalmiuksia mahdollistaa entistä useammalle efektiivisen työnhaun,
joka hillitsee palkkojen nousua. Wadensjö toteaa lisäksi, että todennäköisesti työmarkkinapolitiikka - päinvastoin kuin työttömyys - lisää

9 On esitetty lukuisia selityksiä sille, miksi OECD-maissa ei AT-strategiaa aikaisemminkaan sovellettu käytäntöön läheskään vastaavassa määrin kuin Ruotsissa. Kuitenkin OECD propagoi innolla vuoden 1964 strategiaansa ja useissa maissa toteutettiin strategian edellyttämiä organisatoorisia ja lainsäädännöllisiä muutoksia
(Rothstein 1983). Ehkä keskeisimmät selitykset ovat seuraavat. Täystyöllisyystavoite ei saanut muualla yhtä
suurta merkitystä kuin Ruotsissa (esim. Meidner, haastattelu 3.4.1995). Työvoimapolitiikan rahoitukselliset
järjestelyt eivät kaikkialla suosineet aktiivisia toimenpiteitä (esim. Schmid et aI. 1987). Ruotsissa oli kehitelty ja käytännössä koeteltu mittava institutionaalinen välineistö, joka muualta puuttui. Kun 1970-luvun taantuma kohtasi OECD-maita, voitiin Ruotsissa tuo välineistö panna käytäntöön (Scharpf 1987). AT:hen ja Rehnin Meidnerin malliin sisältyvät näkemykset politiikan toteuttamisedellytyksistä tarjoavat myös perustellun
lähtökohdan arvioinnille. Se, että useista maista puuttui "vastuunsa tunteva" ay-liike, jolla oli myös vaikutusta käytännön palkkakehitykseen, ja se, että talouden vakaus ei ollut toteutunut, esti aktiivisen työmarkkinapolitiikan voimallisen toteuttamisen. Tätä taustaa vasten tulee ymmärrettäväksi se OECD:n arvio, että työmarkkinapolitiikan merkitys lyhyen aikavälin stabilisatiopolitiikassa jäi vähäiseksi, koska jäsenvaltioissa ei ollut
tarpeeksi luottamusta työmarkkinapolitiikan kykyyn hillitä inflaatiota (OECD 1978).
10 Kysymys reaalipalkoista ja niiden vaikutuksista työttömyyteen ei tule suoranaisesti esiin Rehnin ja Meidnerin kirjoituksissa. Heidän huomionsa kohdistuu nimenomaan nimellipalkkakehitykseen ja inflaatioon. Ts.
esim. Layard et al:n kehittelyt (1991) ovat luonteeltaan uuden tyyppistä argumentointia perinnäiseen AT-analyysiin nähden.
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työvoiman tarjontaa, millä myös on palkkakilpailua lisäävää vaikutusta. (Wadensjö 1993a;
1995.)

7 Työllisyyden merkitys
AT strategian mukaan työmarkkinapolitiikka ei
kanna ensisijaista vastuuta työttömyyden poistamisesta suhdannetaantumissa, ei ainakaan
nykyisen suuruisen työttömyyden vallitessa.
Työttömyys on niin laajaa, ettei sitä ole syytä
pyrkiä poistamaan ensisijaisesti työvoimapolitiikan avulla edes korkeasuhdanteissa. Työttömyysongelmien kasvaessa on yleisen talouspolitiikan ensisijainen vastuu työllisyydestä tullut
entistä selvemmäksi. Toisaalta useat nykytalouden piirteet, esim. pääomaliikkeiden liberalisointi, vaikeuttavat entisestään kansallisen työllisyyspolitiikan mahdollisuuksia. Kun vielä
otetaan huomioon hyvinvointivaltion ongelmat,
paitsi välittömättömät rahoitusongelmat myös
ylipäänsä entistä varauksellisempi suhtautuminen sitä kohtaan, voidaan kysyä, mitä yleinen
talouspolitiikka todella voi tehdä työttömyysongelman ratkaisemiseksi.
On esitetty, että kansainvälisesti koordinoitu
työllisyyspolitiikka olisi välttämättömyys ollakseen tuloksekasta (esim. Larsson 1995).
(Toinen asia on, missä määrin yleinen kysyntää
lisäävä politiikka voi olla tuloksellista, vaikka
ei otettaisi talouden avoimuutta edes huomioon. Arvioiden voi kuitenkin tulkita kehittyneen kysyntää lisäävän politiikan kannalta aikaisempaa myönteisempään suuntaan; mm. taloudessa on työllisyysvaikutukset mahdollistavia jäykkyyksiä [esim. Holmlund 1993]).
Toisaalta työllisyyspolitiikka on entistä tarpeellisempaa. AT-strategiassa on perinnäisesti
korostettu työllisyyden merkitystä. Työllisyydellä tai työttömyydellä on nähty olevan vaikutuksia talouteen; työttömyys on voimavarojen
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haaskausta, työttömät eivät pysty sopeutumaan
työmarkkinamuutoksiin yhtä hyvin kuin työssä
olevat jne. Täystyöllisyys on AT-strategiassa
kuitenkin luonteeltaan ennen muuta normatiivinen päämäärää. Viime vuosien kehitys työmarkkinoilla ja työmarkkinatutkimuksen tulokset ovat antaneet tälle AT:n normatiiviselle
päämäärälIe yllättävällä tavalla taloudellista
ajankohtaisuutta.
Useissa OECD-maissa pyrittiin 1970-luvun
lopulta alkaen yleisen talouspolitiikan avulla
siirtämään talouden taantuma myös työmarkkinoille, ts. työttömyyden annettiin kasvaa, jotta
inflaatio saataisiin nurin. Työvoimapolitiikalla
pyrittiin kuitenkin vähentämään työttömyyttä.
Kun työvoimapoliittisia lyhyen aikavälin toimenpiteitä käytettiin keskipitkällä aikavälillä,
toimet ehkäisivät rakennemuutosta. Toisaalta
työvoimapoliittiset kysyntätoimet olivat taantuman ja restriktiivisen talouspolitiikan oloissa
tehottomia. Ja ennen muuta: ne olivat ristiriidassa yleisen talouspolitiikan pyrkimysten
kanssa. Työvoimapolitiikka jäi tappiolle, työvoimapoliittisten työllistämistoimien määrä putosi useimmissa maissa 1980-luvun kuluessa.
Myös OECD luopui vuoden 1990 työvoimapoliittisessa suosituksessaan työvoimapolitiikan
tehtävästä palauttaa työllisyys lyhyellä aikavälillä. (Esim. OECD 1990b).
OECD:n kanta on osoittautunut ongelmalliseksi. Inflaatiotavoite tosin saavutettiin useissa
OECD-maissa työttömyyttä lisäävän politiikan
turvin. Työttömyys ei kuitenkaan palannut takaisin "luonnolliselle tasolleen". Työmarkkinoiden toimintakyky (esim. UV -käyrällä mitaten) kuitenkin huononi. Vaikka työttömyys (U)
oli suurta, eivät avoimet työpaikat (V) täyttyneet vastaavasti nopeammin. Tämä ongelma
muodosti keskeisen työmarkkinatutkimuksen
kohteen 1980-luvulla ja se kyseenalaisti monet
perinteiset ratkaisumallit. Hysteresis-ilmiö ko-
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rostaa vakauttamispolitiikan tärkeyttä; lyhyen
tähtäimen toimilla on· pitkän aikavälin vaikutuksia. Työttömyys synnyttää työttömyyttä. Inflaatio kiihtyy entistä korkeamman työttömyyden vallitessa. (Esim. Layard et al. 1991.)
Työllisyyden turvaamistehtävää tukevat
myös positiiviset, tosin ristiriitaiset, kokemukset. Tarkoitan Ruotsia ja sen - aiheellisesti kritisoitua 1970-luvun sillanrakennuspolitiikkaa. Tuolloinen kriisipolitiikka on saanut jälkikäteen ymmärrystä, sillä työttömyyden pitäminen alhaisena sai seurauksekseen 1980-luvulla
työttömyyden laskemisen entisestään ja sen,
että työmarkkinat toimivat kansainvälisesti arvioiden poikkeuksellisen hyvin. (Wadensjö
1993b.) Työmarkkinoiden toimivuuden syitä
arvioitaessa on myös syytä muistaa se, että työvoimapolitiikassa kiinnitettiin 1980-luvun loppupuolella erityinen huomio tehokkaaseen
työnvälitykseen ja avointen työpaikkojen nopeaan täyttöön (SOU 1990) sekä toisaalta pitkäai(SOU
kaistyöttömyyden
vähentämiseen
1993).11
Kehitys antaa merkittävää vahvistusta perinnäiselle AT:n työllisyystavoitteelle mutta myös
sille, että yleinen talouspolitiikka tarvitsee täydennyksekseen työmarkkinapolitiikkaa. Ilman
työvoimapolitiikan tukea ei yleinen talouspolitiikka voi suoriutua tehtävästään. Lyhyen tähtäimen stabilisaatiotehtävien laiminlyönti johtaa pitkänkin aikavälin ongelmiin: työttömyys
kasvaa ja työmarkkinoiden toimintakyky huononee. Tämä korostaa tärkeyttä estää työttömyyden kasvu.
Kun joukkotyöttömyys jo on tosiasia, tulisi

työttömyys ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyys
saada nopeasti pienenemään. Tämä on ensisijaisesti yleisen talouspolitiikan tehtävä, vaikkakin se tarvitsee tuekseen työvoimapolitiikkaa.
Jos yleisen talouspolitiikan käyttö on jostakin
syystä kuitenkin rajoitettua, asettuu myös työvoimapolitiikan arviointi uusiin puitteisiin.
Työvoimapolitiikka laajassa mitassa käytettynä
on ongelmallista ja kaikkea muuta kuin ihanteellinen ratkaisu. Vaihtoehto, työttömyyden
kasvu, on kuitenkin vieläkin ongelmallisempaa, myös pitemmällä aikavälillä. - Mitkä voivat työmarkkinapolitiikan tehtävät kuitenkaan
olla työttömyyden alaspainamisessa?

8 Työllisyyden työvoimapoliittiset lisäämismahdollisuudet
AT:n perustana oleva arvio työmarkkinatilanteen ja inflaation suhteesta on aikaa myöten todettu entistä ongelmallisemmaksi. Tämä ei kuitenkaan ole johtanut sen arvion hylkäämiseen, .
etteikö työmarkkinoiden häiriöillä olisi vaikutusta inflaation kiihtymiseen. Inflaatiokehitys
vain riippuu monista muistakin tekijöistä. Työvoimapolitiikan perinnäinen tehtävä, pitää työmarkkinat "liikkuvina", on edelleen keskeistä:
työmarkkinapolitiikalla mahdollistetaan entistä
ekspansiivisempi yleinen talouspolitiikka (tai
vältetään talouspolitiikan kiristäminen).
Työmarkkinoiden toiminnan edistämisellä
on myös välittömät työllisyysvaikutukset. Turvaamalla yrityksille niiden tarvitsema työvoima voidaan välttää se, että työmarkkinoista
muodostuu taloudellisen kasvun este. Työvoi-

11 Alhaiselle työttömyydelle 1980-luvun Ruotsissa on tosin esitetty myös täysin toisen tyyppisiä
selityksiä, esim. että reaalipalkat joustivat 1980-luvun alun taantumassa nopeasti alaspäin. Tämän
selityksenä on puolestaan nähty vuosikymmenen alun suuret devalvaatiot (vrt. esim. Calmfors
1991). Åberg kysyy kuitenkin osuvasti: Miksei ay-liike kompensoinut palkankorotuksilla devalvaatiomenetyksiään (Åberg 1994)? Ts. tässäkin törmätään RM:n aikoinaan tematisoimiin kysymyksiin vastuullisesta ay-liikkeestä.
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man saatavuuden turvaamisella työmarkkinapolitiikka voi myös ehkäistä sen, että yritykset
joutuisivat turvautumaan tarpeettomiin työvoimaa säästäviin rationalisointeihin. Työmarkkinoiden toiminnan edistäminen tukee näin ollen
myös sitä pyrkimystä, että taloudellinen ekspansio siirtyisi mahdollisimman suuressa määrin työmarkkinoiden ekspansioksi.
Mutta voiko työvoimapoliittisilla suoranaisesti kysyntää lisäävillä tai tarjontaa vähentävillä toimilla olla välitöntä merkitystä työttömyyden alaspainamisessa? Työttömien sijoittaminen työmarkkinapoliittisiin työvoiman tarjontaan kohdistuviin toimiin vähentää suoranaisesti työttömyyttä. Vaikka on esimerkkejä
siitä, että näitä toimia on käytetty pelkästään
työttömien "säilömiseen", ei näin tarvitse olla.
Kyseiset toimet voivat tällöin olla myös rakennepoliittisesti perusteltuja. Työvoimapoliittisista työllistämistoimista on puolestaan syytä
huomata, että ne eivät vaikuta vain työvoiman
kysyntään vaan myös tarjontaan, työvoiman
ammattitaitoon ja ylipäänsä työmarkkinavalmiuksiin. Useissa OECD-maissa toteutettu
työllistämistoimien merkittävä vähentäminen
1980-luvulla lieneekin pitkän päälle kestämätön ratkaisu. Työttömyyden pitkittyessä ei riitä,
että työttömiä ohjataan vaikkapa koulutukseen.
Kokemukset työelämästä ovat myös tarpeen.
Tämä vaihtoehto tuo esiin tarpeen kehittää
työllistämistoimien sisältöä ja integroida ne
kehittäviin ja koulutuksellisiin toimenpiteisiin,
jotta ne vaikuttaisivat positiivisesti työvoimaan.
Työvoiman tarjontaan kohdistuvat toimet ei-

vät kuitenkaan riitä, jos ei ole avoimia työpaikkoja. Näkemykset työvoimapoliittisten työllistämistoimien vaikutuksista ovat varauksellisia
(ks. esim. Calmforsin [1994] seikkaperäinen
katsaus). Viime aikoina on 1980-luvulla vallinnut synkähkö näkemys työllistävyysvaikutuksien melko nopeasta katoamisesta on kuitenkin
alkanut kirkastua (vrt. Holmlund, emt.). Työmarkkinapoliittisten työllistämistoimien laajentamisen perimmäiset ongelmat ovat kuitenkin
säilyneet. Kyseisten töiden luomisessa on otettava tuotannollisten kriteerien ohella huomioon
muita tekijöitä, kuten töiden työllistävyys, työvoiman ammatillinen ja muu ominaislaatu sekä
työmarkkinapolitiikan selektiviteetin vaatimukset, mitkä seikat vaikeuttavat ko. töiden laajentamista.
Hysteresis-ilmiö korostaa työllisyyden merkitystä. Tämä höllentää niitä taloudellisuuden
kriteereitä, joilla työmarkkinapoliittisia työllisyystöitä voidaan toteuttaa, mikä puolestaan
mahdollistaa työllistämistoimien alan laajentamisen. Esim. työmarkkinapolitiikan selektiviteetin vuoksi työllistämistoimia on mahdollista
hyödyntää yhteiskunnassa alati syntyvien tarpeiden etsimiseen, testaamiseen ja tyydyttämiseen. Mm. ympäristönsuojelun alueella työllistämisprojekteja voisi löytyä leegio. Kyseinen
asiantila ei kuitenkaan poista työllistämistoimien emo perimmäisiä ongelmia. 12
Ruotsissa on 1990-luvun alun taantuman aikana työmarkkinapolitiikkaa ja myös erilaisia
työllistämis- ja perehdyttämistoimia toteutettu
ennätyksellisen runsaasti. Työmarkkinapolitiikan volyymi on ylittänyt rajat, joiden puitteissa

12 Työllisyyden lisäämisen ongelmat ovat melkoiset. Taloudellisen kasvun olisi jatkuttava, kasvun olisi oltava mahdollisimman työintensiivistä ja luotujen työpaikkojen olisi oltava mahdollisimman tuottavia, mielekkäitä ja kehittäviä, ts. tulisi välttää alhaisen tuottavuuden työpaikkojen ja "työtätekevien köyhien" syntyminen. Yllä mainittuja, työmarkkinoiden toimintaa edistäviä toimia, lukuunottamatta ei AT:ssä ole kehitelty mitään kiistattoman lupaavia ongelmien ratkaisuyrityksiä (vrt. esim. marginaalinen työllistämistuki; tosin Rehn
ei ole pitänyt suoritettuja kokeiluja asianmukaisina [Rehn 1987]; vrt. myös Anxo 1994). Kestävät ratkaisut
löytynevätkin ennen muuta elinkeinopolitiikan, ei työvoimapolitiikan puolelta (vrt. Meidner 1984).
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sen on perinnäisesti arviOItu olevan toimiva.
Työmarkkinapolitiikan paisuttaminen on osoittautunut monella tapaa ongelmalliseksi. Vaihtoehto' korkea työttömyys, on kuitenkin koettu
vieläkin ongelmallisempana.· (Esim. Wadensjö
1993b.) Mitä vaikutuksia tällä "epätoivoisella"
projektilla, työmarkkinapolitiikan paisuttamisella yli äyräidensä, on ollut työmarkkinoiden
kehitykselle, on vielä arvailujen varassa. Politiikan vaikutukset työmarkkinoiden toimintaan
tulevat ilmi vasta, kun työllisyys alkaa kasvaa.
Vasta kasvu tulee näyttämään, onko työmarkkinapolitiikalla pystytty murtamaan hysteresisilmiön logiikkaa.

9 Työmarkkinoiden toiminnan edistäminen
Se, miten keskeisen aseman työmarkkinoiden
toiminnan edistäminen saa AT:ssä, käy ilmi
Rehnin aikaisemmin mainitusta kannanotosta:
työmarkkinoiden tulisi toimia niin kuin työttömien reservi-armeija olisi olemassa, vaikka
työttömyyttä ei olisikaan. Nyt on olemassa sankoin joukoin työttömiä, mutta· AT:n huoli työmarkkinoiden toiminnasta myös työssä olevan
työvoiman osalta on edelleen ajankohtainen.
Esim. huolehtiminen työssä käyvän väestön
ammattitaidon kehittämisestä on tarpeen. Se
voi sivutuotteenaan avataa myös työttömille
töitä.
Uutta nykytilanteessa on ennen muuta se, ettei työttömien reserviarmeija enää kunnolla toimi reserviarmeijana. Ts. työttömyyden perinnäinen funktio on heikentynyt. Tämä osoittaa
päteväksi Polanyin (alkup. 1944) vanhan arvion: työvoimatavaraa ei voi ongelmitta varastoida kuten muita tavaroita. Siksi työvoimapulaa
voi esiintyä jo suhteellisen korkean työttömyyden vallitessa.
Pyrkimys pitää työmarkkinat liikkuvina on

vaikea tehtävä. Puuttumatta niihin moniin keinoihin, jotka tehtävän toteuttamisessa ovat tarpeen, kiinnitän seuraavassa lyhyesti huomiota
aktiivisen työvoimapolitiikan keskeiseen ominaisuuteen, selektiivisyyteen, ja sen merkitykseen. Tyypillistä nyky tilanteelle on, että työvoimapolitiikan on otettava huomioon työvoiman moninaisuus. Joillakin ei ole vaikeuksia,
toisilla on vaihtelevassa määrin. Työvoiman
"kerman kuoriminen" ei· riitä, vaan työvoimapolitiikan on suuntauduttava myös heikommassa asemassa oleviin työttömien ryhmiin, mm.
pitkäaikaistyöttömiin. Tämä ei ole vain sosiaalinen vaan entistä selkeämmin myös taloudellinen tehtävä.
Työvoimapolitiikalla on tehtävänään usean
laatuisia ja tasoisia toimenpiteitä. Erilaiset ohjelmat ja tehtävät ovat luonnollisesti tärkeitä.
On kuitenkin syytä korostaa, että nykyään on
entistäkin tärkeämpää se, miten noita toimenpiteitä sovelletaan. Työvoima on heterogeenista.
Juuri työvoimapolitiikan selektiivisyys kiinnittää huomion politiikan "herkkyyteen" kohteelleen, työvoimalle. Toimenpiteiden onnistuneisuuden ehtona on se, että noita keinoja sovelletaan selektiivisesti; että otetaan huomioon toiminnan kohde, yksilö ominaisuuksineen ja
heikkouksineen. Nuo heikkoudet ovat lisääntyneet työttömyyden aiheuttamien kolhujen myötä. Erilaisten toimintaohjelmien tuloksellisuuden kesken ei sinänsä ole erityisen suuria eroja.
On olennaista, miten hyvin työvoimavirkailijat
ovat voineet integroida toimenpiteet työttömien tulevaisuuden suunnitelmiin ja motivointiin.
Asiaa sivuavista tutkimuksista voidaan mielestäni vetää juuri edeltävä toiminnallinen johtopäätös (esim. Delander 1978; Sehlstedt ja
Schröder 1989; OECD 1991). Kun "persoonallinen, selektiivinen työnvälitys", ts. työvoimavirkailijan työ, on kaikkien työvoimapoliittisten toimenpiteiden perustana ja onnistuneisuu-
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den takaajana, korostaa tämä tarvittavan henkilökunnan merkitystä työvoimapolitiikan toteuttamisessa. (OECD [1995] onkin kiinnittänyt
viimeisimmässä Suomen työvoimapolitiikkaa
koskevassa arviossaan asiaan huomiota.)
Viime aikoina on työmarkkinoiden toimivuus ollut keskeinen työllisyyspolitiikan kohde. Tällöin on yleensä tarkoitettu ns. joustavoittamista, työmarkkinoiden sääntelyn muuttamista tai höllentämistä (vrt. OECD 1994a).
Nämä pyrkimykset voivat olla sinänsä ihan perusteltuja mutta niihin liittyy runsaasti ongelmia. Niiden on vaikea saada legitimiteettiä, ts.
työmarkkinoiden eri osapuolten hyväksyntää,
kuten OECD:kin on arvioinut (1982). Monille
hankkeille on lisäksi tyypillistä se, että työvoiman tarpeet ja ominaisuudet tulkitaan ahtaan
ekonomistisesti; työvoima on tällöin vain taloudellisen hyödyn maksimoija.
Myös Aktiiviselle työmarkkinapolitiikalle
on ollut aina ominaista työmarkkinoiden joustavuuden, työvoiman liikkuvuuden korostus.
AT edellyttää työntekijöiltä tiettyä muutosvalmiutta. Tämä käy ilmi vaikkapa siitä, että strategiassa on aina korostettu työllisyyden turvaa
mutta ei turvaa pysyä samassa työpaikassa ja
samoissa tehtävissä läpi koko elämän (esim.
LO 1953). 13 Strategia ottaa samalla huomioon
työvoiman erityispiirteet, työvoiman sosiaaliset
siteet ja myös työvoiman inhimilliset heikkoudet. Muistettakoonpa AT:n vanha ja keskeinen
tavoite:työvoiman sopeutuminen on taattava

työmarkkinoiden muutoksissa. Juuri hysteresisilmiö on selkeä muistutus siitä, että työmarkkinat koostuvat ihmisistä, joita ei voi käsitellä
kuin muita tavaroita.
Työmarkkinoiden sääntelyn tarpeellisuuden
puntarointi on varmaan tarpeen (vrt. Sihto
1995). Deregulaatiota ja joustavoittamista koskevassa keskustelussa olisi kuitenkin syytä
muistaa, että ne ovat luonteeltaan välineitä,
keinoja työmarkkinoiden toimivuuden edistämiseksi. Ne eivät ole joka paikkaan sopivia ratkaisuja, vaan voivat olla myös haitallisia huonosti sovellettuina. Joustavuuden lisäämiskeinoja on lisäksi monenlaisia, ts. muitakin kuin
määrällistä joustavuutta koskevia. Joustavoittamisella on välittömien vaikutustensa ohella pitkän aikavälin vaikutukset, jotka on syytä ottaa
huomioon (vrt. edellä esitetty tarkastelu AT:n
stabilisaatio- ja rakennepoliittisten vaikutusten
suhteesta ja ristiriidoista). (Esim. Semlinger
1991.) Myös aktiivinen työvoimapolitiikka voi
vaikuttaa työmarkkinoiden toimintaan hyvinkin monipuolisesti ja tehokkaasti. Aktiivinen
työvoimapolitiikka voi olla deregulaation täydentäjä mutta tarvittaessa myös korvaaja. Työttömyyden aiheuttamat ongelmat ovat ratkaistavissa vain työmarkkinoiden ominaispiirteet
huomioon ottaen.

Kirjallisuusluettelo toimituksessa (toim.huom)

13 Niinpä Meidner totesi vuonna 1977 - ts. aikana, jolloin oli juuri luotu kattava työsuhdeturvalainsäädäntö - ,
ettei työpaikkojen puolesta käytävä kamppailu voi toteutua vallitseva taloudellinen rakenne säilyttäen vaan
vain toimimalla ekspansiivisen elinkeinoelämän puolesta. Hän myös totesi, että tulisi löytää parempi tasapaino liikkuvuuden ja turvallisuuden välillä - liikkuvuus, joka on hyvinvointipoliittisesti hyväksyttävää. (Meidner 1977.) Rehn puolestaan arvioi samoihin aikoihin, että työntekijöiden voimakkaampi kiinnittyminen entisiin työpaikkoihinsa sisältää työmarkkinoiden polarisoitumisen vaaran ja ylipäänsä heikentää työmarkkinoiden sopeutuvuutta (Rehn 1977).
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