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Väitöksiä 

Työn tarjonnasta, palkanmuodostuksesta ja ay-liikkeen 
aktiivisuudesta* 

HEIKKI NIEMELÄINEN 

Kuluttajan teorian aksioomat ja perusoletukset, 
erityisesti hyötyfunktion konkaavisuus, antavat 
tuloksen, jonka mukaan hyödykkeen oman hin
nan nousu aiheuttaa hyödykkeen kysynnän vä
henemisen. Tulos pätee vain, jos tarkastelu ra
joitetaan niin sanottuun hyötykompensoituun 
eli hicksiläiseen kysyntään, jolla ymmärretään 
seuraavaa. Hyödykkeen hinnan muutoksella on 
kaksi vaikutusta. Ensiksi, hyödykkeen hinta 
suhteessa muiden hyödykkeiden hintoihin 
muuttuu. Toiseksi, kuluttajan reaalitulo muut
tuu. Hyötykompensaatiolla tarkoitetaan sitä, et
tä reaalitulon muutos, joka aiheutuu hinnan 
muutoksesta, eristetään analyysistä pois muut
tamalla kuluttajan tuloa siten, että hänen hyöty
tasonsa säilyy ennallaan hinnan muutoksesta 
huolimatta. 

Kysyntäanalyysissä työn tarjonta johdetaan 
vapaa-ajan kysynnän avulla: nämä ovat toisil
leen käänteisiä ilmiöitä. Vuorokaudessa on ra-
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jallinen määrä tunteja, ja työaika on pois va
paa-ajasta. Edellä esitellyn hicksiläisen kysyn
täanalyysin tuloksen soveltaminen työmarkki
noilla merkitsee, että käteen jäävän palkan 
alentumisen tulisi lisätä vapaa-ajan hyötykom
pensoitua kysyntää ja näin vähentää työn hyö
tykompensoitua tarjontaa. Verotuksen ja verot
tajan kannalta tämä murheelliseksi luonnehdit
tava perustulos tarkoittaa sitä, että verotuksen 
kiristäminen lisää vapaa-ajan kysyntää kun kä
teen jäävä palkka pienenee, ja samalla työn tar
jonta vähenee, jolloin myös veropohja kaven
tuu. 

Empiirinen tuki tälle tulokselle ei ole auko
ton. Osa empiirisistä tutkimus tuloksista tukee 
teoreettista perustulosta, osa tuottaa päinvastai
sia johtopäätöksiä. 

Empiirisen tutkimuksen antamaan haastee
seen on työn taloustieteen piirissä vastattu ha
kemalla mahdollista puuttuvaa muuttujaa, jon
ka sisällyttäminen analyysiin selittäisi havaitut 
poikkeamat perusteoriasta. 

Ehdotettu puuttuva muuttuja, jota tarkaste
len, on työ aikainen kulutus, jolla ymmärretään 
luontaisetuja, kansanomaisesti sanoen maha
palkkaa, ja työpaikan viihtyisyystekijöitä, jois-



ta merkittävin lienee työpaikan sosiaaliset suh
teet, jotka eivät ole tarjolla vapaa-aikana tai 
työvoiman ulkopuolella. Deckerin vuonna 
1988 esittämän käsityksen mukaan olisi mah
dollista, että verotus yhdessä työaikaisen kulu
tuksen kanssa aiheuttaa työntekijöiden halua
mien työtuntien määrän kasvun, kun luon
taisetuja ja työviihtyvyyttä on vakiomäärä työ
tuntia kohden tarjolla työpaikalla. 

Kun Deckerin mallia laajennetaan ja analyy
sia tarkennetaan, käy ilmi, että teoreettinen pe
rustulos pätee edelleen: työn tarjonta kasvaa 
vain jos käteen jäävä palkka kasvaa. 

Mutta luontaisetujen ja työpaikan viihty
vyystekijöiden verokohtelu poikkeaa rahapal
kan verokohtelusta. Luontaisetujen verotus on 
usein alhaisempaa kuin rahapalkan, ja työpai
kan viihtyvyystekijöiden verotus on hyvin vä
häistä. Mitä enemmän työntekijä saa luon
taisetuja ja mitä viihtyisämpi hänen työpaik
kansa on, sitä pienempään rahapalkkaan hän 
tyytyy. Mikäli luontaisetujen verotus kiristyy, 
ja työpaikan viihtyvyystekijät onnistutaan saa
maan jollakin tavoin verotuksen piiriin, on 
työntekijä halukas vaihtamaan luontaisetujansa 
rahapalkkaan edullisemman verokohtelun 
vuoksi. Tällöin työn tarjonta kasvaa kohoavan 
rahapalkan vuoksi. 

Tuloksen antama oleellinen viesti on se, että 
työn tarjonnan kannalta keskeinen ja releventin 
työmarkkinainformaation antava muuttuja on 
käteen jäävä palkka. Työtä tehdään enemmän 
vain jos palkkaa maksetaan enemmän. Luon
taisetujen ja työpaikan viihtyvyystekijöiden ve
ronkorotuksen avulla on mahdollista saattaa ra
hapalkka kasvuun, ja siten lisätä tehtyjen työ
tuntien tarjontaa. 

Analyysi nostaa esiin lisäkysymyksen. On 
oletettavaa, että luontaisedut ja työpaikkaviih
tyvyys vaikuttavat työn tehokkuuteen. Miten 
sitten luontaisetujen ja työpaikkaviihtyvyyden 
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verottaminen vaikuttaa työn tehokkuuteen? 
Analyysissäni osoittautuu, että verotuksella ei 
ole vaikutusta työn tehokkuuteen, kun tehok
kuus on työntekijöiden itsensä säädeltävissä. 

Solidaarisuuden ja kateuden vaikutus palk
kaan ja työllisyyteen on saanut vähän huomiota 
osakseen taloustieteen piirissä, vaikka niiden 
merkitys työmarkkinoilla on ilmeinen. Tämän 
voimme havaita myös kuluvan kevään palkka
neuvotteluista. Palkankorotusvaatimuksia on 
perusteltu suorasukaisesti osittain sillä, että 
"meidän on saatava lisää palkkaa koska muut
kin saavat". 

Miten solidaarisuus ja kateus vaikuttavat 
työllisyyteen ja talouden kehittymiseen? Keski
tetty sopimusjärjestelmä onnistuneimmillaan 
sisäistää solidaarisuuden ja kateuden tavalla, 
joka johtaa korkeaan työllisyyteen ja talouden 
ripeään kehittymiseen. Hyvin kehittyvillä aloil
la palkansaajat pidättäytyvät ulosmittaamasta 
palkankorotusvaraa täysimääräisesti, syynä so
lidaarisuus heikosti menestyvien alojen palkan
saajiå kohtaan, jotka taas korottavat paIkkojaan 
kateussyistä yli palkankorotusvaran. Tämän 
seurauksena hyvin menestyvien alojen työlli
syys kasvaa ripeästi, huonosti menestyvien alo
jen työllisyys alenee, ja aktiivinen työvoimapo
litiikka siirtää huonosti menestyviltä aloilta va
pautuneen työvoiman hyvin menestyville aloil
le. Näin keskitetty sopimusjärjestelmä on par
haimmillaan menetelmä, joka suuntaa solidaa
risuuden ja kateuden järkevällä tavalla kohti ta
louden kehittymistä ja täystyöllisyyttä. 

Oleellisia ovat kateuden ja solidaarisuuden 
keskinäiset suhteet - molempia tulee olla sopi
va määrä, siis myös kateutta. Kateus on ilmei
sen riittoisa kansallisvarallisuutemme. Sen si
jaan solidaarisuuden väheneminen on ilmeistä. 
Mikäli solidaarisuutta ja kateutta ei ole sopi
vassa suhteessa, ei keskitetyllä sopimusjärjes
telmällä ole edellytyksiä koordinoida palkkake-
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hitystä kansantalouden kannalta suotuisalla ta
valla. Solidaarisuuden ja kateuden muodostu
minen on ohuesti ymmärretty ilmiö taloustie
teen piirissä, ja niiden tutkiminen onkin ilmei
nen haaste taloustieteelle, erityisesti ammatti
yhdistysliikkeen tutkimukselle. 

Ammattiyhdistysliikkeen tutkimussuuntaus 
on työn taloustieteen piirissä sangen nuori jos
kin vahvistuva. Ammattiyhdistysliikettä koske
vassa perusteoriassa on vielä aukkoja. Näistä 
mainittakoon muun muassa free rider -ilmiö ja 
teorian antama tulos, jonka mukaan ammatti
yhdistysliike on eräältä perusluonteensa osalta 
itsensä lakkauttava ilmiö, joka on ilmeisessä 
ristiriidassa havaittujen, elinvoimaisten ammat
tiliittojen kanssa. Itsensä lakkauttava ammatti
yhdistysliike syntyy seuraavasti. Ammattiliitto 
ajaa suuria palkankorotusvaatimuksia, jotka to
teutuessaan aiheuttavan sen, että osa ammatti
liiton jäsenistä joutuu työttömäksi. Työttömillä 
ei kuitenkaan ole painoarvoa ammattiliiton 
päätöksenteossa, joten jäljelle jääneet työlliste
tyt jäsenet vaativat edelleen suuria palkankoro
tuksia; prosessi jatkuu, kunnes ammattikunta 
on kuihtuu olemattomiin. Empiirisesti havaitta
va suomalainen vastine on Merimies-Unioni ja 
sen kehittyminen 1940-luvulta nykypäiviin. 
Tätä kehitystä hillitsee kaksi tekijää, ammatti
liiton johto joka on kiinnostunut liittonsa pit
kän aikavälin vahvuudesta ja vaikutusvallasta 
ja toisena tekijänä jäsenistön huoli omasta työl
lisyydestään, sekä se miten tuo huoli välittyy 
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ammattiliiton luottamusmiesten toiminnassa. 
Kysymys, johon pyrin vastaamaan, kuuluu: 

mikä on ammattiliiton jäsenmaksu, kun am
mattiliitoksi ymmärretään liiton johdon, luotta
musmiehen ja jäsenistön muodostama kokonai -
suus? Vastaus riippuu liiton tarjoamista etui
suuksista, jäsenkunnan senioriteettirakenteesta, 
työttömyysturvasta, työn kysynnän joustosta ja 
luottamusmiehen ja ay-liikkeen johdon neuvot
teluvoimasta ja -tavoitteista. Keskeistä on jä
senkunnan senioriteettirakenne; miten hyvin 
luottamusmies on suojattu työttömyyttä vas
taan, jonka aiheuttaa ay-liikkeen aktiivisuus 
palkkaneuvotteluissa. Mikäli luottamusmiehen 
senioriteettisuoja on vahva, vaatii luottamus
mies aktiivin ay-liikkeen kun taas heikon seni
oriteettisuojan omaava luottamusmies halua 
maltillisesti toimivan ay-liikkeen. 

Mallissani osoittautuu, että aloja joilla ei ole 
järjestäytynyttä ammattiyhdistystoimintaa, on 
kahden tyyppisiä: ensiksi, hyvin kilpailulliset 
työmarkkinat, joilla työn kysynnän hintajousto 
on hyvin suuri, ja toiseksi järjestäytymättömät, 
mahdollisesti korpilakkojen leimaamat alat, 
joilla työntekijöiden militanttisuus ei anna 
mahdollisuutta järjestäytyneelle ay-toiminnalle. 
Erityisenä tuloksena ilmenee, että työttömyys 
ei vaikuta ay-liikkeen aktiivisuuteen lainkaan, 
jos luottamusmiehen työttömyysuhka ei kasva 
työttömyyden kasvaessa, ja ay-liikkeen työllis
tenjäsenten palkkasumma on vakio. 




