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Naisten työvoiman tarjonta ja kannustinvaikutukset* 

SEIJA ILMAKUNNAS 

VTT, vanhempi tutkija 

Palkansaajien tutkimuslaitos 

Työn tarjonnan tutkimuksessa empiirisellä ot
teella on tärkeä sija, niin kuin työn taloustie
teen alalla laajemminkin. Työn taloustiede on 
alue, joka on säilyttänyt tukevan kosketuksen 
toteutuneisiin taloudellisiin ilmiöihin, kuten 
esimerkiksi naisten lisääntyneeseen työmarkki -
noille osallistumiseen. Yhdysvalloissa kansan
taloustieteen opetusta 1990-luvun alussa arvi
oinut tieteellisesti korkeatasoinen toimikunta 
antoi tunnustusta työn taloustieteelle juuri siitä, 
että tällä lohkolla tieteenharjoittajat eivät eri
koistu liikaa joko teoreettiseen tai empiiriseen 
tutkimukseen. Tutkimuksille on päinvastoin 
tyypillistä teoreettisen ja empiirisen osuuden 
luonteva yhdistäminen, ja tutkijat sukkuloivat 
tehokkaasti teoriasta empiiriseen tutkimukseen 
ja päinvastoin. 

Omassa väitöskirjassani tarkastelen erilais-

* Lectio praecursoria Helsingin yliopistossa 
15.8.1997. Perustuu kirjoittajan väitöskirjaan "Fe
male Labour Supply and Work Incentives, Labour 
Institute for Economic Research Studies 68, Helsin
ki 1997. 

ten taloudellisten tekijöiden vaikututa naisten 
työssäkäyntiin ja työaikoihin yksilötasolla Suo
messa. Työn menetelmällisenä kehikkona on 
neoklassinen työvoiman tarjonnan yhden peri
odin malli. Yksilöiden markkinoille tarjoamaa 
työpanosta tarkastellaan siinä vapaa-ajan ky
synnän peilikuvana. Vapaa-ajan kysyntää puo
lestaan analysoidaan periaatteessa aivan tavan
omaisen kuluttajan kysyntäteorian välineiden 
avulla. Lisäväriä syntyy siitä, että palkkatasolla 
on mielenkiintoinen kaksijakoinen rooli. 

Palkkataso määrää toisaalta vapaa-ajan hin
nan, mutta toisaalta yksilön ansaintakyky työ
markkinoilla määrittää hänen potentiaalisen 
maksimaalisen tulotasonsa, aikavarallisuuden 
arvon. Korkeampi palkka merkitsee sitä, että 
(lisä)vapaa-ajasta seuraava ansionmenetys 
kasvavaa. Vapaa-ajan tullessa vähemmän ha
luttavaksi työn tarjonta kasvaa. Toisaalta kor
keampi palkkataso merkitsee korkeampaa tulo
tasoa, ja tulotason kasvaessa on varaa muun 
muassa pitempään vapaa-aikaan eli työn 
tarjonta vähenee. 

Peruslähtökohtana on siis se, että keskeisim-
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mällä selittävällä muuttujalla, palkkatasolla, on 
kaksi eri suuntaista vaikutusta. Kumpi näistä 
vaikutuksista on suurempi jää empiirisen tutki
muksen selvitettäväksi. Sama tilanne pätee sil
loin, kun arvioidaan tuloverotuksen ja työvoi
man tarjonnan yhteyttä. Verouudistuksissa 
muutetaan tyypillisesti yksilöiden sekä keski
määräistä että marginaaliveroastetta. Verotusta 
kevennettäessä pienempiin maksettuihin veroi
hin liittyvä tulovaikutus, joka lyhentää haluttua 
työaikaa, kumoaa osan (tai jopa kokonaan) 
marginaaliveroasteen laskun synnyttämästä 
kannustimesta lisätä työaikaa. Ilman empiiristä 
tutkimusta ei jälleen tiedetä kasvaako vai su
pistuuko työpanos verotuksen kevetessä. Se, 
että tuloverotuksen keventyminen voi jopa vä
hentää työpanosta, kuulostaa ehkä yllättävältä 
monen maallikon korvissa. Ekonomisteille sen 
ei pitäisi olla uutinen. 

Käytännössä kannustinvaikutuksia koskevil
la tuloksilla on ollut huomattava vaihteluväli. 
Näin ollen ei voida puhua mistään ekonomisti
en yhtenäisestä konsensusnäkemyksestä koski
en esimerkiksi tuloverotuksen kannustinvaiku
tusten suuruutta. Sen verran yhteistä näkemystä 
löytyy, että naisten työvoiman tarjontaa pide
tään herkkäliikkeisempänä kuin miesten työ
voiman tarjontaa, eli naisten työvoiman tarjon
nan palkkajoustavuus on suurempaa kuin mies
ten. Naisten pienempi työpanos markkina
työssä ja vastaavasti suurempi panos kotitöissä 
on merkinnyt sitä, että pelivaraa markkinat yön 
kasvattamiseksi on naisten kohdalla enemmän. 
Suomessa naisten työmarkkina-asemalle on 
viime vuosikymmeninä ollut tyypillistä korkea 
työhönosallistuvuus ja kokoaikatyön suuri 
osuus naisten työllisyydessä. Tämän tutkimuk
sen yksi motivaatio on tarkastella naisten työ
voiman tarjontaa tällaisissa, kansainvälisen 
vertailun mukaan, poikkeuksellisissa olosuh
teissa. 
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Tuloksista 

Kansainvälisessä spektrissä tarkasteltuna vai
kuttaa siltä, että naisten työn tarjonnan palkka
jousto on Suomessa suhteellisen alhainen. 
Standardimenetelmin saatu peukalosääntö kuu
luu: käteen jäävän palkan·nousu 10 prosentilla 
lisää työn tarjontaa noin 1 prosentilla. Voidaan 
luonnehtia, että naisten työn tarjonnan piirteet 
ovat tältä osin ehkä lähempänä "miehistä mal
lia" kuin kansainvälisiä esikuvia. Tätä tulosta 
voidaan arvioida juuri sitä taustaa vasten, että 
naisten toimiessa tyypillisesti kokoaikatyössä, 
heidän pelivaransa kasvattaa työpanosta on 
pieni, vaikka taloudellisten kannustimien avul
la siihen pyrittäisiinkin. 

Käsittelen työssäni myös ns. työaikarajoit
teiden merkitystä naisten työpanoksen määräy
tymisessä. Työaikarajoitteilla tarkoitetaan tilan
netta, missä yksilöt joutuvat tyytymään työai
kaan, joka ei vastaa heidän omia työaikatoivei
taan. Työaikarajoite vallitsee esimerkiksi sil
loin, kun henkilö tekee joko vastentahtoista 
osa-aikatyötä kokoaikatyön sijasta tai päinvas
toin. Motivaationa tälle osalle tutkimusta on se, 
että Suomessa naisten toteutunut työaika ja 
työaikatoiveet poikkeavat usein toisistaan. 
Kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa työ
aikarajoitteiden merkitystä on tutkittu yleensä 
miesten työvoiman tarjonnan yhteydessä. Täs
sä tutkimuksessa saadut tulokset tukevat käsi
tystä, jonka mukaan työaikarajoitteilla on mer
kittävä vaikutus naisten työvoiman tarjontaan. 

Huomattava osa täyttä työviikkoa tekevistä 
naisista (tässä käytetyssä aineistossa noin vii
dennes) haluaisi työajan, joka pitäisi sisällään 
30-34 viikkotyötuntia, eli he ovat tässä mieles
sä "ylityöllisiä" . Tämä haluttu työaika on hei
dän nykyistä työaikaansa lyhempi, mutta perin
teistä osa-aikatyön määritelmää pitempi työ
aika. Työaikatoiveita kysyttäessä on oletuksena 



ollut se, että ansiot alenev&t suorassa suhteessa 
työajan lyhenemiseen. Toki on olemassa run
saasti myös alityöllisiä eli henkilöitä, jotka ha
luaisivat nykyistä työaikaansa pidemmän työ
ajan, mutta lukumäärältään työaikaansa lyhen
tämään pyrkivät ylittävät työaikaansa pidentä
mään pyrkivien määrän. 

Tämä paine työajoissa pikemminkin alas
päin on seikka, joka yhtenä tekijänä on syytä 
huomioida, kun arvioidaan esimerkiksi tulove
rotuksen keventämisen vaikutuksia. Vaikka ta
loudellisilla insentiiveillä pyrittäisiin tulevina 
vuosina työpanoksen kasvattamiseen, tulevai
suuden mahdollisesti joustavammat työaika
mallit voivat antaa mahdollisuuden myös niille, 
jotka nyt runsaslukuisesti haluavat jonkin ver
ran nykyistä työaikaansa lyhyemmän työajan. 

Tulokset viittaavat myös siihen, että ylityöl
liset henkilöt omaavat suuremman ansaintaky
vyn kuin alityölliset. Tälle ilmiölle voidaan an
taa tulkinta, jossa pienipaikkaiset henkilöt jou
tuvat tyytymään osa-aikatyöhön, ja suuripaIk
kaiset joutuvat työskentelemään enemmän kuin 
itse haluaisivat. Tästä puolestaan seuraa keino
tekoista yhteyttä palkkatason ja työpanoksen 
välille työn tarjontatutkimuksessa. Keinotekoi
suudella tarkoitetaan tässä sitä, että palkan ja 
työpanoksen välinen positiivinen yhteys ei ole 
pelkästään preferensseistä ja siis tarjontapuo
lelta syntyvää, vaan myös työn kysyntäpuolelta 
syntyvää. Työaikarajoitteiden huomioon otta
minen on tärkeätä myös arvioitaessa sitä, mi
ten herkkäliikkeisesti työvoiman tarjonta rea
goi mm. palkkatasossa ja verotuksessa tapahtu
viin muutoksiin. Mikäli työaikarajoituksia ei 
huomioida tulee työvoiman tarjonnan palkka
joustavuus yliarvioiduksi. 

Tarkastelen tutkimuksessa myös lastenhoi
toon liittyvien kustannusten ja tukimuotojen 
vaikutusta naisten työvoiman tarjontaan sekä 
teoreettisten mallien että empiirisen analyysin 

Seija Ilmakunnas 

perusteella. Lastenhoitoon liittyvät kustannuk
set on syytä ottaa huomioon naisten työvoiman 
tarjontaa koskevassa analyysissa omana koko
naisuutenaan, ja erottaa niiden vaikutukset las
ten mukanaan tuomista preferenssivaikutuksis
ta. Eri päivähoitomaksujärjestelmien vaikutuk
set poikkeavat toisistaan. Yleensä päivähoito
maksujen korotuksilla on eri suuntiin vaikutta
via vaikutuksia eli sekä työvoiman tarjontaa li
sääviä että vähentäviä vaikutuksia. Näin ollen 
teoreettisista tarkasteluista ei saada suoraan sel
ville kokonaisvaikutusta. Tarvitaan empiiristä 
tutkimusta, ja muissa maissa saadut tutkimus
tulokset osoittavat, että emo työvoiman tarjon
taa vähentävät vaikutukset ovat hallitsevia. 

Väitöskirjassa on rinnastettu toisiinsa kaksi 
lähestymistapaa. Ensimmäisessä lastenhoito ja 
sen kustannukset vaikuttavat ainoastaan budjet
tirajoitteen kautta, ja toisessa, kotitalouden tuo
tantoteoriaan pohjaavassa lähestymistavassa, 
lastenhoito vaikuttaa myös hyötyfunktion kaut
ta. Äidin oman ajan ja ostetun päivähoidon 
avulla tuotettu lastenhoidon laatu on tällöin toi
nen hyötyfunktion argumentti. Ensimmäisessä 
lähestymistavassa kodin ulkopuolelta ostetun 
päivähoidon kesto on sama kuin äidin työssä
olon kesto. Kotitalouden tuotantoteoriaan pe
rustuvissa malleissa tätä yhteyttä ei yleensä ole. 
Osoittautuu, että tämän yhteyden lisääminen 
näihin malleihin muuttaa olennaisesti tuloksia. 

Olen myös tarkastellut empiirisesti sitä, mit
kä eri tekijät vaikuttavat lastenhoitomuodon 
valintaan ja äitien työssäkäyntiin pienten lasten 
perheissä. Saatujen tulosten mukaan äidin an
saintakyvyllä työmarkkinoilla ja lasten kotihoi
don tue!} tasolla on keskeinen merkitys. Pieni
palkkaisen äidin todennäköisyys jäädä kotiin 
on selkeästi suurempi kuin hyväpalkkaisen äi
din. Kotihoidon tuen tason korottaminen lisää 
melko suoraviivaisesti lasten kotihoidon suosi
ota. 
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Lopuksi 

Empiiriselle työn tarjonnan tutkimukselle on 
tyypillistä se, että tutkija joutuu tekemään pa
kostakin useita valintoja, jotta mallit ja niiden 
estimointi olisivat käytännössä mahdollisia. 
Tämä "hallittavuusongelma" on vaikuttanut 
myös käsillä olevan työn sisältöön. Kaikkia il
miön kannalta relevantteja piirteitä ei ole mah
dollista ottaa huomioon yhdellä kertaa. Suo
messa tämän tyyppistä tutkimusta ei ole kovin 
paljon harrastettu, minkä johdosta eräänlainen 
tutkimusalueen infrastruktuuri puuttuu, ja tut
kijan on lähdettävä liikkeelle siitä, että esimer
kiksi valmiita ohjelmia ei ole saatavilla. Kun 
tutkimus alueelle syntyy traditiota, on todennä
köisesti helpompi siirtyä harrastamaan tätäkin 
aihepiiriä. Yhteiskunnallisessa keskustelussa
han työmarkkinoiden rakenteellisten tekijöi-
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den rooli on viime aikoina voimakkaasti koros
tunut, ja korkeatasoisen tutkimuksen tarve on 
samalla kasvanut tällä alueella. 

Varsinaisen tutkimusyhteisön ohella myös 
tilastotuotannolla on tärkeä osa siinä, miten tä
mä tutkimusalue kehittyy Suomessa. Tutkijoi
den käytössä ja helposti saatavilla tulisi olla 
yksilötason tietoja sisältäviä aineistoja, jotka 
pitävät sisällään sekä tietoja työmarkkinakäyt
täytymisestä että taloudellisista taustamuuttu
jista. Keskeistä on luonnollisesti se, että tämän 
tyyppisiä aineistoja ylipäätään luovutetaan tut
kijoiden käyttöön ja riittävän pitkäksi aikaa, 
koska alan akateemisen tutkimuksen tekeminen 
on pitkäkestoista. Niin ikään aineistojen tulisi 
olla halpoja siten, että tutkimuksen tekeminen 
ei esty yksinomaan aineistojen kalleuden takia. 




