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Työttömyysvakuutuksen rahoituksen työllisyys
vaikutukset 

JUHA KETTUNEN 

Yritysten välillisten työvoimakustannusten kas
vu ja erityisesti työttömyysvakuutusmaksujen 
kYIIlmenkertaisttiminen kolmen viimevuoden 
aikana ovat tuoneet esille kysymyksen näiden 
maksujen työllisyysvaikutuksista. Työllistymi
seen, työttömäksi tulemiseen ja työttömyyden 
pituuteen . vaikuttavat sekä työntekijän että 
työnantajan päätökset. Työttömyysturvan ra
hoituksella on epäilemättä vaikutuksia näihin 
päätöksiin. Tässä artikkelissa tarkastellaan näitä 
vaikutuksia työllisyyteen . aikaisempien tutki
mustulosten valossa sekä keskustellaan niiden 
merkityksestä ja tutkimustarpeista Suomen 
ongelmien kannalta. 

Työttömyys on vakavin kansantaloudelli
nen ongelma, johon ainakin pitäisi yrittää etsiä 
ratkaisua. Voidaan arvioida että työttömyyden 
kokonaiskustannukset ovai tänä vuonna runsaat 
60 miljardia markkaa. Runsaat puolet tästä 
summasta aiheutuu erilaisina tulonsiirtoina ja 
työllisyyden hoidon menoina (Hietala 1992), 
loput menetettyinä ansioina ja veroina. 

Työttömyysturvajärjestelmän tutkimus on 
Suomessakin keskittynyt siihen, miten työttö
myyspäivärahat vaikuttavat työttömien työllis
tymiseen. Nämä tutkimukset ovat enimmäkseen 
joko etsintäteoreettisia tai ekonometrisia tutki
muksia (ks. esim. Eriksson 1985, Lilja 1992a,b 
ja Kettunen 1991, 1992a,b, 1993). Suomalaisen 
työttömyysvakuutuksen rahoitus on vielä tutki-
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maton alue. 
Suomessa valtio rahoittaa perusturvan. An

sioon suhteutetun päivärahan kustannukset ja
kaantuvat valtion, työnantajien ja työntekijöi
den kesken suhteessa 47.5, 47 ja 5".5 prosenttia. 
Pohjoismaidenkin rahoitusjärjestelmät poikkea
vat toisistaan. 

Myös Ruotsissa valtio rahoittaa perustur
van. Työnantajat rahoittavat ansioturvasta 92.5 
prosenttia ja työntekijät 7.5 prosenttia. Norjassa 
menot rahoitetaan verovaroin. Tanskassa valtio 
rahoittaa 66.7 prosenttia, työnantajat 15.65 ja 
työntekijät 16.65 prosenttia. 

1. Työttömyyden rahoituksen ongelmia 

Suomessa työttömyysvakuutusmaksu määräy
tyy palkkasumman ja maksuprosentin perus
teella kuten useimmissa maissa. Taulukossa 1 
on esitetty nämä maksuprosentit, joita on 
nostettu työttömyyden lisääntyessä. Perinteisen 
työttömyyden ohella lomautettujen ja lyhenne
tyllä työviikolla olevien määrä on myös tullut 
merkittävän suureksi vuodesta 1991 alkaen. 

Työttömyysvakuutuksen ongelmat kärjis
tyivät Suomessa, kun työttömyys kääntyi 
jyrkkään nousuun vuoden 1990 lopulla. Vuon
na 1991 työnantajien työttömyysvakuutusmak
sua nostettiin 0.6 prosentista 104 prosenttiin 



Juha Kettunen 

:.TaulUkko '1.. Työnantajien työttömyysvakuutusmaksut prosentteina maksetuista palkoista 

Vuosi Työnantajien Työntekijöiden 
työttymyysva- työttymyysva-

kuutuksen kuutuksen 
maksuprosentti maksuprosentti 

,.,1985 0.80 

,1986 0.95 

1.30 

1.20 

0.85 

0.60 

1.40 

3.70 ·'f,i·:'~~:: ;.' :'1992 
~<>~. -

1993 6.00 0.20 

1994 3.00-6.00 1.87 

Eh::ETLAn ennuste. 

,. 

pa~kkasl;IIIUnan pysyessä lähes ennallaan. 
}r~9nIla1992 työttömyys lähes kaksinkertaistui 
j(J.,.työttQmyysvakuutusmaksua jouduttiin nosta
maan 3.7 prosenttiin, sillä palkkasumma piene
ni.6prosenttia. Vuoden 1993 alusta vakuutus
mc;t~~_Hnostettiin, 6 prosenttiin. Samalla, otettiin 
~~xn;ö.ön. palkansaajien 0.2 prosentin työttö
Jn;X}';sv~kuutusmaksu .. Vuoden 1994 alusta tämä 
p.al}(aIlsaajien, maksu nousee 1.87 prosenttiin ja 
pi~n,~enyrityst~n maksu alenee 3 prosenttiin. 

Suhdanteiden tasaamisen kannalt~ ongelma
naoJ:l,että. vakuutusmaksut lisäävät suhdanne
vaihteluita. Työttömyyden lisääntyessä palkka
s,uXPnJapienenee. Maksuprosenttia tulee tällöin 
nostaa s~kä,'palkkasumman pienenemisen että 
lisääntyneen työttömyyden vuoksi. Lisäänty
Il.~etyritysten kustannukset lisäävät edelleen 
työttörnyyttä. Yritykset pystyvät pienentämään 
~(lkulJtllsmaksuj aan vain pienentämällä palkka
sumrnClansa. Järjestelmän yrityksille luomat 
Ki:lflnustimet ovat työllisyyden suhdannesopeu
tuks~n kannalta selvästi vääränsuuntaiset. 

Yksi suomalaisen järjestelmän epäkohta 
työntekijöiden kannalta on, että työnantaja voi 

Työttömyysaste Lomautetut/ Lyhennetyllä 
työvoima" % työ viikolla/ 

työvoima, % 

5.0 0.4 0.3 

5.4 0.6 0.2 

5J 0.5 0.2 

4.5 0.4 0.2 

3.5 0.3 0.1 

3.4 05 0.2 

7.6 2.1 1.5 

13.1 2.2 1.2 

. 17.5E 

17.5E 

Irttsanomisen sijasta, lomauttaa palkansaajan 
toistaiseksi. Tällöin työnantajan ei tarvitse mak
saa irtisanomisajan palkkaa. Tilanteen ratkai
semiseksi ei ole olemassa soveltuvia säädöksiä. 

Lomautus ei ole ollut kaikkien palkansaa
jien osalta mahdollista. Esimerkiksi virkamie
het ovat olleet tässä suhteessa erityisasemassa, 
vaikka tilanne onkin muuttunut. Myös Ruotsis
sa toimihenkilöt ja eräät LO:nryhmät ovat 
tehneet työnantajapuolen kanssa sopimuksen, 
joka kieltää lomautukset. Ruotsin sopimukset 
ovat vaihdelleet, mutta työnantajat ovat useim
milla aloilla joutuneet maksamaan lomautusa
jan palkkaa pidemmiltä lomautusajoilta. Ly
hyiltä ajoilta lomautetut ovat olleet oikeutettuja 
työttömyyspäivärahaan (Björklund ja Holmlund 
1991). Palkansaajien suora rahoitusvastuu työt
tömyysturvan aiheuttamista kustannuksista on 
vähäinen. Tämä kannustaa ammattijärjestöjä 
pitämään yllä sekä" korkeaa palkkojen että 
työttömyysturvan tasoa, sillä' palkansaajat pys
tyvät maksattamaan lisääntyvän työttömyyden 
kustannukset muilla veronmaksajilla, kuten 
maanviljelijöillä ja yrityksillä. Toki suurin osa 
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työttömyysturvan kustannuksista tulee lopulta 
nykyisten tai tulevien palkansaajien maksetta
vaksi. 

Epäkohtana on myöskin ollut, että suoma
laisessa järjestelmässä yrityksen työttömyysva
kuutusmaksu ei riipu työnantajan aiheuttamasta 
työttömyydestä. Tähän käytäntöön on tulossa 
osittainen parannus, sillä keväällä 1993 kes
kusjärjestöjen välillä solmittuun sopimukseen 
liittyen hallitus päätti periä työnantajilta 10 
päivän peruspäivärahaa vastaavan korvauksen 
kaikista lomautuksista niiden kestosta riippu
matta. 

Lomautuksesta aiheutuu enemmän kustan
nuksia vaihtelevien suhdannealojen yrityksille. 
Tällöin vakaiden suhdanteiden aloilla toimivat 
yritykset joutuvat maksamaan suuremman 
osuuden rahoituksesta. Näillä perusteilla olisi 
mielenkiintoista tarkastella Yhdysvalloissa so
vellettua järjestelmää, jossa työttömyyttä ai
heuttavat yritykset joutuvat maksamaan suu
remman osan vakuutusmaksuista. 

2. Yhdysvaltojen experience rating 
-järjestelmä 

2.1. Puolesta 

Yhdysvalloissa sovellettavassa ns. experience 
rating -järjestelmässä yritys joutuu maksamaan 

r 

työttömyysvakuutusmaksuja sitä enemmän 
mitä enemmän se on aiheuttanut työttömyyttä. 
Toisin sanoen työllisyyttä ylläpitävät yritykset 
saavat eräänlaisia työllistämisbonuksia pienen
tyneiden vakuutusmaksujen muodossa. Muual
la tällaista järjestelmää ei sovelleta. Liittoval
tionsäädösten mukaan osavaltiot voivat sovel
taa työttömyysturvan rahoituksessa omia 
säädöksiään. 

Useimmat osavaltiot soveltavat kaksiosaista 
vakuutusmaksua. Ensimmäinen osa kattaa hal
linnon, yrityksiin liittymättömät työttömyys
päivärahat sekä työttömyysvakuutusrahaston 
kokonaisalijäämän. Esimerkiksi työvoiman ul-
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kopuolelta tulleita työttömiä ei voida asettaa 
minkään yksittäisten yrityksen vastuulle. Y ri
tyksen ei tarvitse maksaa palveluksesta eron
neiden työntekijöiden etuuksia. Toinen osa 
käytetään yrityksen rahastotilin kautta päivära
hojen maksuun. 

Yhdysvaltojen järjestelmässä maksujen pe
rusteena oleva palkkasumma määritellään vuo
den aikana yrityksen palveluksessa olleiden 
henkilöiden palkkojen perusteella. Käytännössä 
kunkin henkilön maksuperustepalkka on enin
tään noin puolet koko vuoden ansioista. Jokai
sella yrityksellä on työttömyysvakuutusrahas
tossa tili, jonka saldo määräytyy yrityksen 
maksamien vakuutusmaksujen ja yrityksen 
työntekijöille maksettujen työttömyyspäivära
hojen erotuksena. Yrityksen seuraavan vuoden 
maksuprosentti määräytyy porrastetusti käyt
täen yleisimmin yrityksen edellisen vudden 
reservisuhdetta, joka on yrityksen rahastotilin 
saldo jaettuna palkkasummalla. Mitä korkeam
pi reservisuhde on, sitä alhaisemmaksi seuraa
van vuoden työnantajamaksu määräytyy. Ra
hoitusvastuu ei ole kuitenkaan täydellinen, sillä 
maksuprosentilla on kaikissa osavaltioissa ala
ja ylärajat. 

Sekä Feldsteinln (1976) sopimusteoreettis
ten mallien että Brechlingin (1981) empiiristen 
tulosten· mukaan rahoitus vastuu vähensi lomau
tuksia. Myös Topelin ja Welchin (1980) tutki
mustulosten . mukaan experience rating -järjes
telmällä on myönteisiä vaikutuksia, sillä rahoi
tusvastuu vähentää heidän- mukaansa kansanta
louden työttömyyttä. Brechlingin (1979) empii
risten tulosten mukaan alarajan nostaminen 
lisäsi lomautusten määrää. Ylärajan nostami
nen, ts. rahoitus vastuun laajentaminen vähensi 
lomautusten määrää. 

Työttömyyspäivärahan nosto lisää yritysten 
lomautusalttiutta. Tämä vaiku'tus on sitä suu
rempi,. mitä pienemmässä vastuussa yritykset 
ovat omien työntekijöidensä työttömyyspäivä
rahojen rahoituksessa. Feldstein (1978) estimoi 
työttömyysturvan tason vaikutusta lomautuksen 
todennäköisyyteen. Hän konstruoi päivärahojen 



a ~()rvaussuhteen käyttäen osavaltioiden työttö
rnyysturvasäädöksiä ja verolakeja. Tulosten 
lUqkaan työttömyys päivärahat aiheuttivat noin 
~l.lolet kaikesta Yhdysvaltojen· lomautustyöttö-

,trtyydestä. Myös Brechlingin (1981) ja Safferin 
.. ~{1:~82) empiiristen tulosten mukaan työttömyy
'$etuuksien nosto lisäsi irtisanomisia ja lomau-

1M1.csia. Lomautukset lisääntyivät myös rahoitus
~y~stllun vähenemisen vuoksi. Tähän päästiin 
Y€flaamalla eri osavaltioiden järjestelmiä, jois
~~,oli erilainen rahoitusvastuu. Topelin (1983) 
m~öhempien tulosten mukaan epätäydellinen 
.t.ah:oitusvastuu aiheutti 30 prosenttia kaikesta 
l0f!låuttistyöttömyydestä. 
.~;(.'Wyöttömyysvakuutuksen rahoituksesta pu
lllitttaessa ei voida sivuuttaa työttömyyspäivära-

<b~jen. · vaikutuksia työllistymiseen. Khandker 
(1992) analysoi etsintäteoreettista mallia käyt
lä~hirtisanottujen ja lomautettujen käyttäyty
mistä .. ' Mallien mukaan lomautetut olivat "Ia
ro~utetllmpia", ts. selektiivisempiä työtarjous
te~suhteen. Hänen empiiriset tulostensa tukivat 
t~preettisiapäätelmiä. Eräs tulkinta on, että 10-
rnautetut ovat paremmassa asemassa kuin irti
sa.nötut. 

Efektiivinen työttömyysvakuutuksen rahoi-
tusjärjestelmä kannustaa irtisanomaan pieni
paikkaisia tai niitä, jotka eivät ole oikeutettuja 
t&ottömyyspäivärahaan. Vaikutukset ovat sitä 
suurempia; mitä täydellisempi yritysten. rahoi
tusvastuu on. 

Yhdysvaltalaisen järjestelmän yksi empiiri
sesti todennettu myönteinen piirre on, että se 
vähentää yrityksen kysynnän muutoksesta 
aiheutuvaa työvoiman vaihtelua. Halpin (1979) 
on esittänyt empiiristä tukea sille, että rahoitus
vastuu tasoittaa kausivaihtelua. Näiden sekä 
teoreettisten että empiiristen tulosten mukaan 
työnantajien rahoitusvastuulla näyttäisi olevan 
myönteisiä vaikutuksia työllisyyteen, mutta 
järjestelmään sisältyy myös kielteisiä piirteitä. 

2.2. Vastaan 

Experience rating -järjestelmän kielteiset piir
teet liittyvät suurelta osin rahoitusvastuun epä-

Juha Kettunen 

täydellisyyksiin, jotka aiheutuvat sekämaksu~ 
perustepalkan että maksuprosentin ala- ja ylä
pään rajoituksista. Tyypillisenä esimerkkinä 
voidaan mainita Arizonan osavaltio, jossa 
maksuprosentinalaraja oli vuonna 1967 0.25 
prosenttia ja yläraja 2.7 prosenttia (Topel ja 
Welch 1980). 

Vakuutusmaksutaulukon ala- ja . ylärajojen 
välissä oleva yritys ei kustanna täysin aiheutta
maansa työttömyyttä, . sillä. aiheutetusta työttö'" 
myydestämaksetaanvasta seuraavana vuonna 
ja korkoja ei oteta laskelmissa huomioon. Y ri.;. 
tykset saavat irtisanomisista noin vuoden koro
tonta maksuaikaa •. Toisaalta nämä yrityskohtai
set rahastoon kertyvät yli.., tai alijäämät • ovat 
yleensä suuruudeltaan vähäisiä. Koska maksu
perustepalkka . on noin puolet työntekijän pal
kasta, se kannustaa työvoiman ,vaihtuvuuden 
vähenemiseen. 

Maksuprosentinalarajalla oleva yritys mak
saa vakuutusmaksuja enemmän kuin etuudet 
ovat. Tällöin vakuutusmaksu rasittaa työllistä~ 
mistä. Ylärajalla olevia yrityksiä järjestelmä 
tukee implisiittisesti, sillä nämä yritykset mak
savat vähemmän mitä he maksaisivat ilman 
ylärajaa. 

Maksuprosentin yläraja kannustaa siihen, 
että työvoiman kysynnän supistuessa nopeasti 
työvoiman vähentäminen kannattaa tehdä 
välittömästi ryhmälomautuksin. Sen vuoksi 
maksuprosentin ylärajan poisto kannustaa käyt
tämään . työvoimap. luonnollista poistumaa ryh
mälomautusten sijasta .. Suomessa ryhmälomau
tukset on todettu monissa työvoimatoimistoissa 
ylipääsemättömäksi ongelmaksi, sillä monen 
sadan tai tuhannen asiakkaan työttömyysturva
hakemusten käsittely vie niin paljon aikaa, että 
työnvälitystehtävät . jäävät suurilta osin hoita
matta. 

Experience rating -järjestelmällä on sekä 
myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia työllisyy
teen. Ratkaisevan tärkeä huomio on kuitenkin, 
että järjestelmällä on työllisyyden kannalta 
kielteisiä vaikutuksia työnantajan tehdessä pää
töstä uusien työntekijöiden rekrytoinnista. 
Rahoitusvastuu vähentää yrityksen työsuhtees-
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saolevien henkilöiden määrää. Yritystenrahoi~ 
tusvastuu lisää työvoimakustannuksia, mikä 
vähentää yritysten työvoiman kysyntää. Työlli
syyden kannalta tarkasteltuna järjestelmän kes
keisenä ongelmana on, että yritykset joutuvat 
työttömyysturvaetuuksien maksajiksLOngel..; 
maa voitaisiin vähentää lisäämällä työntekijöi
den rahoitusvastuuta. 

Lomautustyöttömyys on yleisintäYhdys
valloissa, jossa yli puolet työttömyydestä joh
tuu lomautuksista (Feldstein 1976). Kanadassa 
puolet työttömyyspäivärahan saajista palasi 
entisen työnantajansa palvelukseen vuotta 1984 
koskeneen tutkimuksen mukaan. Noin 25. pro
senttia kaikistatyöttömyysviikoista alkoi 10-
mautuksilla ja . päättyi takaisin edelliseen 
työhön (Robertson 1989). Euroopassa lomau
tukset ovat harvinaisempia, mutta Tanskassa 
ainakin 40 prosenttia työttömyysjaksoista 
johtuilomautuksista vuosina ·1979-84 ja kai
kesta työttömyydestä lomautusten osuus oli 16 
prosenttia (Jensen ja Westergård-Nielsen 
1989). Myös Italiassa lomautukset ovat yleisiä 
(FelUja Ichino 1988). 

Miksi sitten· Yhdysvalloissa lomautukset 
ovat yleisempiä kuin Euroopassa? Gordon 
(1982) ja Fitzroy ja Hart (1985) osoittivat että 
palkat ja työajat ovat Yhdysvalloissa suhteelli
sen joustamattomia verrattuna esimerkiksi Eng
lantiin ja Japaniin (ks. myös Capdevielle ja 
Alvarez 1981 ja Sangenberger ja Köhler 1982). 
Länsi-Euroopdssa ja Japanissa työpaikat py
ritään säilyttämään ensisijassa työajan lyhen
nyksillä. 

Useimmissa maissa työttömyysvakuutus
maksut perustuvat tiettyyn ylärajaan asti palk
katuloihin. Yhdysvalloissa tämä katto on niin 
alhaalla, että työttömyysvakuutusmaksu tulee 
työntekijää kohti kiinteäksi. Sen sijaan Euroo
passa ja Japanissa katto on riittävän korkealla 
tai kattoa ei ole ollenkaan, joten työttömyysva
kuutusmaksu on yritykselle muuttuva kustan
nus, joka vaihtelee palkkojen mukaan (Fitzroy 
ja Hart 1985). 

Ruotsissa ja Norjassa on käytössä eräänlai-
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nen sovellutus·· experience rating ~järjes

telmästä. Työnantajalla on vastuu palkan 
maksamisesta lomautusajalta. Vaikutuksiltaan 
tämä ei vastaa täysin Yhdysvaltojenexperience 
rating -järjestelmää, . sillä yrityksillä on mahdol..; 
lisuus irtisanoa lomautuksen sijasta ja välttyä 
näin kustannuksilta. 

Vuodesta 1985 lähtien Ruotsissa tilapäisesti 
lomaute,tut eivät ole olleet oikeutettuja työttö
myyspäivärahaan. Työnantajie.n on kuitenkin 
maksettava koko domautusajalta tavanomaista 
palkkaa, mutta valtio maksaa osan näistä 
kustannuksista; . Valtio maksoi lomautuspäivien 
3-10, 13-20 ja 23-30 palkan lähes kokonaan, 
loput jäivät työnantajien maksettaviksi. 
Käytettävissä . olevan tilastoaineistonmukaan 
yritysten rahoitusvastuun kasvaminen on 
vähentänyt lomautuksia (Björklund ja Holm
lund 1991). 

Lyhennetyn työviikon (säännö!lisesti toistu
va lomautus) työttömyyspäivärahaa maksetaan 
Ruotsissa 5 efektiiviseltä viikolta kalenterivuo
den aikana. Ensimmäinen efektiivinenviikko ja 
6 viikon (30 päivää) ylittävät päivät korvataan 
työnantajan maksamalla lomautuspalkalla. Ke
hityssuuntana on ollut työnantajien rahoitusvas
tuun lisääntyminen, vaikka sitä ei voi pitää 
taloustieteen näkökulmasta työllisyyden kan
nalta hyvin perusteltuna toimena. 

Norjassa suunnitellaan parhaillaan virka
miestyönä yritysten rahoitusvastuun pienentä
mistä. Muutama vuosi sitten yritykset velvoitet
tiin siellä maksamaan lomautuspalkkaa, mikä 
johti lomautusten sijasta irtisanomisiin. 

3. Allokatiiviset vaikutukset 

Epätäydellistä rahoitusvastuuta voidaan kriti
soida resurssien allokaation vääristymisellä. 
Koko kansantaloudessa työttömyysvakuutus
maksujen tulee riittävän pitkällä aikavälillä 
vastata työttömyysturvamenoja. Tämä ei päde 
epätäydellisen tai puuttuvan rahoitusvastuun 
tapauksessa toimiala- tai yritystasolla. Yleensä 
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yritykset ovat vakuutusmaksujen ja aiheutta
riliensa päivärahamaksujen suhteen epätasapai
nöS.sa. 

F'e,ldsiein·(1976) ja Baily (1977a,b) korosta-
·våt,ettäepätäydellisen rahoitus vastuun vallites., 
sciI()imialojen ja· yritysten väliset työttömyyse
röt:m.erkitsevät, että matalan työttömyyden alan 
yI'itYkset·· tukevat implisiittisesti työttömyysva
ta;tutusmaksuilla korkeamman työttömyysalan 
yrityksiä. . Korkeimman tuen saavat korkeim
IJ.,\~Jl; . työttömyyden aiheuttaneet yritykset. 
r,äIiläovat niitä yrityksiä, joilla kysynnän vaih
t~lu(i)n' suurinta. 

':i"Xleisin. verovaroin rahoitettavien työttö
.. myyspäiviirahojen korottaminen tekee suhdan
ri~Herkän . alan yritykset houkuttelevimmiksi 
ty~tvC6imån näkökulmasta tarkasteltuna. Tuen 

. vlloksi vaihtelevan kysynnän alalle hakeutuu 
tSrtem.män yrityksiä ja työvoimaa. Päivärahat 
QN~ryerrattavissa toimialoittaiseen tukeen, joka 
maksetaan. työntekijöille yritysten sijasta. 
~i/·.Al1okaHiviset vaikutukset lisäävät työvoi

IIiaäja tuotantoa korkean työttömyyden aloilla 
IisäteIlkoko kansantalouden työttömyyttä. 
Myösallokatiivisesti supistuvien alojen työttö
myys '. nousee, sillä etuuksien lisääntyminen 
nostaa ..... enemmän näiden vakaan kysynnän 
alojen kustannuksia. Resurssien uudelleen 
kohdentumisen vuoksi jakovara pienenee, mikä 
johtaa työvoiman tulonmuodostuksen huonone
miseen. 

Mikäli yritykset maksavat työttömyysva
kUtitusfoaaksut p~lkkaperusteisesti ilman rahoi
tusvåstuuta, järjestelmä aiheuttaa tulonsiirron 
omistajilta työvoimalle. Yrityksen käytettävissä 
olevån tulori· väheneminen' työttömyysvakuu
tuslIiaksujen määrällä on suora vaikutus, mutta 
toisaalta aggregaattitason tulot pienenevät 
epäsuorasti. Nämä pysyvät allokatiiviset vääris
tymätovat· perusteluja sille, että rahoitusvastuu 
t~li~i.liittää . aiheutettuun työttömyyteen ja 
toisaalta saatuihin etuuksiin. 

Vakuutettujen vakuutusmaksujen vaihtelu 
ori suhteellisen suurta, vaikkakin vakuutusmak
~tltpysyvät suhteellisen pieninä palkkaan 
sUhteutettuna. Taulukossa 2 esitetään eräitä 
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lukuja eniten ja vähiten työttömyydestä kärsi
neiden työttömyyskassojen talouksista. Pahiten 
työttömyys koettelee Maaseututyöväen työttö
myyskassaa, jonka jäsenet ovat vuoden aikana 
keskimäärin runsaat kaksi kuukautta työt
tömänä. Työttömyys koettelee vähiten optikoita 
ja lääkäreitä. Työttömyyden välisista eroista 
johtuen myös jäsenten maksamat työttömyys
vakuutusmaksut vaihtelevat suuresti.. Vaikka 
jäsenmaksutulot jäsentä kohti . ovat . nousseet 
selvästi työttömyyden lisääntyessä, ne ovat 
pysytelleet kohtuullisen pieninä. 

Suomalaisessa ja ruotsalaisessa· talouspoliit
tisessa keskustelussa ei ole pidettyoikellden
mukaisena, että ne hen~ilöt joilla on korkeill 
työttömäksi jäämisen todennäköisyys joutuvat 
myös maksamaan korkeimmat vakuutusmak
sut. Taloustiede on kuitenkin pitkälle toista 
mieltä. 

Mikäli työttömyysturvan vakuutusmaksu 
määräytyisi. kilpailullisilla markkinoilla, kulla
kin alalla olisi oma työttömyysvakuutusmaksu, 
joka määräytyisi työttömyyden mukaan. Poh
joismaisessa työttömyyskassajärjestelmissä tä
mä vaatimus toteutuu pieneltä osin. 

Mikäli vakuutusmaksut olisivat kaikissa 
kassoissa yhtäsuuret järjestelmä johtaisi jossain 
määrin". vakuutuksen ottajien valikoitumiseen. 
Henkilöt joilla on pieni työttömäksi jäämisen 
riski jäisivät suuremmalla todennäköisyydellä 
vapaaehtoisesti järjestelmän ulkopuolelle. Tä
mä puolestaan nostaisi jäljelle jäävien vakuu
tuksen ottajien (vakuutettujen työntekijöicien) 
maksuja. Tätä valikoitumista voidaan vähentää 
määräämällä vakuutusmaksut työttömyysriskin 
perusteella. 

Yllättävän ja satunnaisen työvoiman ky
synnän vähenemisen vuoksi jotkut kassat voi
vat joutua taloudellisiin vaikeuksiin. 

Vakuutusnäkökulmasta voidaan perustella 
sitä, että kassojen välisten työttömyyserojen ei 
tulisi näkyä yhtä suurina vakuutettujen vakuu
tusmaksujen muutoksina. Björklund ja Holm
lund (1987) ehdottavat jonkinlaista kassojen 
välistä yhteistyötä tai riskien vakuuttamista 
jälkivakuutusmarkkinoilla. Eräänä keinona va-
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Taulukko 2. Työttömyyskassojen päiväraha päivät ja jäsenmaksutulot vuosina 1990ja 1992 

Päivärahapäiviä jäsentä kohti Jäsenmaksutulo jäsentä kohti 

1990 1992 1990 1992 

Maaseututyöväen 31.3 50.9 557 889 

Radiosähköttäjien 21.0 29.9 266 550 

. Tekstiili -ja Vaatetustyöväen 20.2 46.8 156 568 

Rakennustyöläisten 18.1 49.7 366 856 

Kumi- ja Nahkatyöväen 16.1 33.7 249 523 

Suomen Muusikkojen 14.4 18.3 214 338 

Suomen Merimiesunioni 13.2 21.4 214 400 

Suomen Laivapäällystön 11.9 17.3 302 388 

Kaupan esimiesten 11.0 16.3 152 264 

Suomen Konepäällystön 11.0 15.2 268 342 

Farmaseuttisen henkilöstön 0.8 1.4 58 --63 

Perushoitajien 0.8 1.4 30 51 

Terveydenhuoltoalan 0.7 1.2 15 43 

Sosiaalityöntekijäin 0.6 1.0 30 51 

Rakennusinsinöörien 0.4 2.4 10 102 

Kirkon henkilöstön 0.4 0.5 16 27 

Ilmailualan 0.4 1.3 41 75 

Hammaslääkärien 0.4 0.9 15 54 

Optikoiden 0.1 1.2 47 71 

Lääkärien 0.1 0.2 3 18 

Vuonna 1990 kassoja oli 70 kappletta, joista taulukko on on valittu kymmenen kassaa laskelman ylä- ja 
alapäästä päivärahapäivien järjestyksessä. 
Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö, Kertomukset työttömyyskassojen toiminnasta. 

kuutusluonteen korostamiseksi on joidenkin 
kassojen yhdistyminen. Tätä onkin käytännössä 
tapahtunut. 

Yhteenvetona voidaan todeta että mikäli 
työttömyys on rakenteellisesti erilainen eri 
aloilla tulisi vakuutusmaksujen olla alakohtai
sia, mutta toisaalta liian pitkälle alakohtaiseksi 
hajautettu järjestelmä vähentäisi järjestelmän 
vakuutusaspektia. 

354 

4. Työttömyysturva Ja palkkaneuvot
telut 

Keskitetyssä palkkaneuvotteluissa ammattijär
jestöjen tavoitteena on sekä korkea palkka että 
korkea työllisyyden taso. Korkea palkka lisää 
työttömyyttä, joten näiden vaatimusten välille 
on löydettävä tasapaino. Työttömyysturvan 



parantaminen vähentää palkkojen korottamises
ta aiheutuvan työttömyyden marginaalisia 
kustannuksia. Siten hyvät etuudet ovat omiaan 
.korottamaan palkkavaatimuksia, sillä korkeam
pi' työttömyys on helpompi hyväksyä hyvän 
työ!tömyysturvan tapauksessa. 
"<:Pålkansaajajärjestöt pystyvät vyöryttämään 

lisääntyneen työttömyyden kustannukset suu
relta, osaltaan muille veronmaksajille, joten 
niiden tavoitteeksi on tullut palkkojen ja työlli
syyden .. 1isäksi tavoitella korkeaa työttömyys
f~i,yti.tahojen tasoa. Keskitetyssä neuvotteluissa 
tulisikin . sovittaa yhteen palkkojen ja työttö
Ill~ystQtvan tasot. Lisäksi päivärahoilla on 
v"aik4tuksia työttömyyden kautta, sillä ne nosta
Ya.t .·"työttömien vaatimuspalkkaa eli alinta 
li;YYiikSyttävissä olevaa palkkaa. 

. .f{ioska Suomessa palkansaajan· työttömyys
v~~llt1;J.smaksu määräytyy suureksi osaksi so
PlWll.$a.loittain, palkansaajajärjestöt voivat neu
vottehlissa ottaa huomioon sekä palkkavaati
Illuks~nsa, että korkeamman työttömyyden ai
hetlttamat kustannukset. Tällainen järjestelmä 
pieIlentää . palkankorotuspaineita. Nykyjärjes
tehnä~sä työntekijän oma osuus kaikista työttö
lllyysturvamenoista on vähäinen. Vakuutettujen 
v~llutusmaksuosuuden korottaminen lisäisi 
nättä työllisyyttä tukevia kannustin vaikutuksia. 

. . ........ Toisaalta vallitseva. palkkataso onhyödyssä 
niitättuna samanarvoinen kuin hieman alempi 
palkka ja korkeammat etuudet. Toisin sanoen 
päivära.hat aleJ;1tavat riskin karttajan vaatimus
tasoa neuvoteltaessa palkasta. Näiden tulosten 
nojalla ei voida sanoa ainakaan yksikäsitteises
ti,·korottavatko päivärahat palkkatasoa. Vastak
kaisten vaikutusten keskinäinen suuruus ja 
markkinoiden tasapaino ovat vielä tutkimatto
Illiaalueita. 

Varovaisena johtopäätöksenä voidaan tode
ta~että työttömyysvakuutuksen rahoitusta käsit
televät tutkimukset eivät anna yksikäsitteistä 
vastausta siihen, miten työttömyysturvan rahoi- . 
tus olisi järjestettävä. Sitä vastoin ne antavat 
tuloksia erilaisten rahoitusvaihtoehtojen vaiku
tuksista. 
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