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Työn tarjonta on taloustieteellisessä kirjallisuu
dessa ollut jo pitkään suosittu tutkimuskohde. 
Empiirisessä alan tutkimuksessa erityisesti 
naisten työtuntien määräytymistä on selvitetty 
runsaasti. Naisten käyttäytymistä alettiin tutkia 
muun muassa siitä syystä, että heidän ajateltiin 
perheen "toissijaisina" ansionsaajina voivan 
valita miehiä vapaammin työtuntinsa. Tämän 
mukaan naiset vastasivat siten tutkimuskohtee
na miehiä paremmin teorian mukaista vapaata 
päätöksentekijää. 

Naisten työvoimaan osallistumisen kasvu ja 
koulutustason nousu on muuttanut näitä perin
teisiä asetelmia. Naisia ei enää mielletä per
heen toissijaisina ansionsaajina, vaan tasaver
taisina, omia päätöksiä tekevinä yksilöinä, joita 
rajoittavat samat institutionaaliset tekijät kuin 
miesten työn tarjontaa. Uusimassa alan kirjalli-
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suudessa on entistä enemmän alettu kiinnittää 
huomiota näiden käyttäytymistä rajoittavien te
kijöiden merkitykseen työn tarjontaa mallitetta
essa. 

Valtiotieteen lisensiaatti Seij a Ilmakunnak
sen väitöskirjatutkimus edustaa tätä uudempaa 
tutkimustraditiota. Tutkimuksessa pohditaan 
naisten työn tarjontaan liittyviä ominaispiirteitä 
kahdesta näkökulmasta. Ensiksi työssä tarkas
tellaan naisten työn tarjontakäyttäytymistä ti
lanteessa, jossa työtuntien vapaa valinta on ra
joitettua. Toiseksi työssä pohditaan lasten hoi
tokustannusten roolia naisten työn tarjonnassa 
sekä lasten hoitomuodon valintaa. Tutkimus 
tuottaa sekä teoreettisesti että empiirisesti mie
lenkiintoista uutta tietoa naisten työn tarjontaan 
liittyvistä erityispiirteistä. Valitut näkökulmat 
soveltuvat hyvin suomalaisen todellisuuden ku
vaamiseen. 

Tutkimuksessa on kaiken kaikkiaan viisi lu
kua. Johdantoluvussaannetaan katsaus naisten 
työn tarjontaan liittyvistä yleisistä kysymyksis
tä ja esitetään yhteenveto muiden lukujen kes
keisistä tuloksista. Tutkimuksessa empiirisiä, 
mikroaineistojen ekonometriaa hyödyntäviä 
kokonaisuuksia on kaiken kaikkiaan kolme. 
Tutkimuksen neljäs luku on ainoa puhtaasti 
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teoreettinen luku. 
Tutkimuksen toisessa luvussa, joka on tehty 

yhteistyössä Stephen Pudneyn kanssa, mallite
taan naisten työn tarjontaa silloin, kun työtun
tien kysyntä rajoittaa vapaata työtuntien valin
taa. Empiiriset analyysit perustuvat vuoden 
1980 Työvoimatutkimuksen aineistoon. Hyö
dyntämällä aineistossa olevia tietoja yhtäältä 
yksilöiden tekemistä ja toisaalta heidän toivo
mistaan työtunneista tutkimuksessa on pystytty 
selvittämään työn kysynnän asettamien rajoi
tusten vaikutuksia työtunteihin. Tällaisiin tie
toihin perustuvia analyysejä on tehty vielä hy
vin vähän alan kansainvälisessä tutkimuksessa. 
Tutkimuksesta ilmenee, että yksilöiden välillä 
on suuria eroja siinä, miten mallitetut kysyntä
rajoitteet vaikuttavat työtunteihin. Pääosin nä
mä rajoitteet ilmenevät osa-aikatyön mahdolli
suuksien vähäisyytenä erityisesti korkeapaIk
kaisilla naisilla. 

Kolmannessa luvussa tarkastellaan työn tar
jontaan liittyvien rajoitteiden merkitystä ottaen 
samalla huomioon progressiiv~sen verotuksen 
vaikutus käyttäytymiseen. Luvun empiiriset 
analyysit perustuvat vuoden 1987 Työvoima
tutkimuksen aineistoon. Progressiivinen vero
tus mallitetaan paloittain lineaarisen budjettira
joitteen avulla kolmella eri tavalla. Tutkimuk
sesta ilmenee, että samalla kun käyttäytymi
seen liittyviä rajoittavia oletuksia puretaan mal
leihin liittyvä ekonometria monimutkaistuu 
huomattavasti. Vaikka käytetyt mallit ovat si
nällään tuttuja alan kirjallisuudesta, niiden en
simmäisenä suomalaisena soveltajana väittelijä 
on tehnyt merkittävää työtä kehittämällä suo
malaiseen verojärjestelmään soveltuvia, malli
en estimointeihin liittyviä algoritmeja. 

Tutkimuksessa estimoidaan työn tarjonta
mallit sekä käyttäen todellisia, tehtyjä (mahdol
lisesti kysynnän rajoittamia) että yksilöiden toi
vomia työtunteja. Kolmannen luvun empiiris-
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ten tulosten mukaan todellisten työtuntien 
käyttö, silloin kun kysyntä rajoittaa työtuntien 
valintaa, yliarvioi työn tarjonnan joustoa pal
kan suhteen. Tällä tiedolla on merkitystä, kun 
työn tarjontaestimointien avulla tehdään johto
päätöksiä yksilöiden käyttäytymisen muuttumi
sesta veroreformien yhteydessä. Tutkimuksessa 
tehdyt simuloinnit vuoden 1989 veroreformista 
osoittavat (odotusten mukaisesti), että vero
progression alennus johtaa työtuntien tarjonnan 
kasvuun. 

Neljännessä luvussa tarkastellaan erilaisten 
teoreettisten mallien avulla, miten lasten kus
tannukset vaikuttavat naisten työn tarjontaan. 
Kirjoittaja osoittaa, että näiden kustannusten 
mallittaminen on tarpeen, jotta voitaisiin tutkia 
lasten hoitokustannusten ja preferenssien eril
listä vaikutusta naisten työn tarjontakäyttäyty
miseen. Näiden vaikutusten erillinen mallitta
minen on oleellista muun muassa lasten hoito
kustannusten hyvinvointivaikutusten arvioin
nissa. Nykyisin työn tarjontatutkimuksissa har
rastettu tapa ottaa mukaan lapsia kuvaava indi
kaattorimuuttuja yhdeksi selittäjäksi on epätyy
dyttävä juuri siitä syystä, että sen avulla ei näi
tä vaikutuksia voida erottaa. 

Tutkimuksen viidennessä luvussa tarkastel
laan lasten hoitomuodon valintaa Ga tähän liit
tyvää implisiittistä työn tarjontapäätöstä) suo
malaisen aineiston avulla. Tutkimus perustuu 
vuonna 1989 Helsingissä tehtyyn haastattelu
tutkimuksen aineistoon, jossa selvitettiin, miten 
pienten lasten äidit tulevat reagoimaan uusiin 
lastenhoitoon liittyviin tukimuotoihin. Haasta
teltavilta kysyttiin, mitä hoitotapaa he preferoi
vat erilaisilla annetuilla hypoteettisilla kotihoi -
don tuen määrillä. Tutkimuksen tarkoituksena 
oli siten ennakoida äitien reaktioita tuleviin tu
kimuotojen muutoksiin. Työstä ilmenee, että 
äidin potentiaalisten tulojen ja valitun lasten
hoitotavan välillä on selvä riippuvuus. Kotihoi-



don tuki (ja siten lapsen hoito kotona) valitaan 
sitä todennäköisemmin mitä alhaisemmat äidin 
palkkatulot ovat. Simulointitulokset osoittavat 
lisäksi, että mitä anteliaampi kotihoidon tuki on 
sitä suuremman suosion se saa eri tukimuoto
jen joukossa. Luvussa tehtyjen laskelmien 
avulla pystyttiin myös myöhemmin ennusta
maan melko hyvin perheiden tekemiä todellisia 
valintoja. 

Seija Ilmakunnas on tutkimuksessaan osoit
tanut vahvaa empiiristä osaamista ja innovatii
visuutta naisten työn tarjonnan mallittamiseen 
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liittyvissä kysymyksissä. Tutkimuksen yleistä 
painoarvoa kohottaa se, että sen avulla pysty
tään myös antamaan konkreettista tietoa yhteis
kunnan päätöksentekijöille. Lisäksi tekijä on 
ansiokkaasti hyödyntänyt eri tutkimusongel
miin soveltuvia aineistoja. Tekijä on myös 
osoittanut kykenevänsä soveltamaan talousteo
rian menetelmiä. Kokonaisuutena työ ylittää 
mielestämme selvästi keskimääräisen väitöskir
jan tason. 
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