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Työmarkkinat murroksessa 

Työttömyys ja työmarkkinoiden rakenteet: 
aktiivisen työvoimapolitiikan makrovaikutukset* 

JAAKKO PEHKONEN 

1. Johdanto 

Työttömyyden ja työmarkkinoiden institutio
naalisia rakenteita käsittelevät tutkimukset voi
daan jakaa neljään eri ryhmään. Nämä ovat: (i) 
työttömyys ja palkkaneuvottelujärjestelmät (ii) 
työttömyys ja työttömyysturvajärjestelmät (iii) 
työttömyys ja työsuhdeturvajärjestelmät ja, (iv) 
työttömyys ja aktiivinen työvoimapolitiikka. 
Sekä teoreettisen että empiirisen tutkimustyön 
painopiste on ollut kahdessa ensimmäisessä 
osa-alueessa: palkanmuodostusta ja työttö
myysturvaproblematiikkaa käsitteleviä analyy
sejä on suhteellisen runsaasti kun taas työsuh
deturvaa ja aktiivista työvoimapolitiikkaa kä
sittelevää tutkimusta on tehty suhteellisen vä
hän. 

Tunnetuin työmarkkinoiden rakenteiden 
merkitystä korostava empiirinen analyysi löy
tyy Layardin, Nickellin ja Jackmanin kirjasta 
vuodelta 1991 "Unemployment: macroecono
mic performance and the labour market". Tut
kimuksessa osoitetaan että eroja OECD-mai-

* Esitelmä Kansantaloustieteellisen Yhdistyksen 
lll-vuotisjuhlaseminaarissa Säätytalolla 10.11.1995 

den työttömyyskehityksessä voidaan selittää 
eroavaisuuksilla maiden työmarkkinoiden in
stitutionaalisissa rakenteissa. Tutkimuksen kes
keinen työmarkkinapolitiittinen johtopäätös on, 
että työttömyyttä voidaan alentaa koordinoi
malla palkanmuodostusta, rajoittamalla työttö
myyskorvausten maksuaikaa ja niiden tasoa se
kä harjoittamalla aktiivisesta työvoimapolitiik
kaa. 

Vaikka LJN:n tuloksiin on julkisuudessa 
suhtauduttu myönteisesti ja esimerkiksi Ruot
sissa 1980-luvulla harjoitettua aktiivista työ
voimapolitiikka on yleisesti pidetty merkittävä
nä taustatekijänä maan hyvälle työllisyystilan
teelle, LJN:n näkemykset työmarkkinoiden hy
vän toimintakyvyn edellytyksistä eivät ole saa
neet varauksetonta tukea. Niin keskitetyn pal
kanmuodostusjärjestelmän kuin työttömyystur
vajärjestelmänkin vaikutuksista työttömyyteen 
on esitettyerisuuntaisia näkemyksiä. Myös ak
tiivisen työvoimapolitiikan myönteisiä vaiku
tuksia on epäilty. Esimerkiksi Kruger ja 
Calmfors (1994) ovat kyseenalaistaneet aktiivi
sen työvoimapolitiikan roolin keinona alentaa 
avointa työttömyyttä. 

Tämän selvityksen tavoitteena on arvioida 
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sitä, mitä 1990-luvun alkuvuosina tehty empii
rinen makrotutkimus kertoo yhdestä työmark
kinoiden institutionaalisesta ilmiöstä: työttö
myydestä ja aktiivisesta työvoimapolitiikasta. 
Katsauksen keskeinen tavoite voidaankin tii
vistää seuraavasti. Ovatko LJN:n tutkimukses
sa esitetyt tulokset aktiivisen työvoimapolitii
kan roolista käyttökelpoisia tehtäessä toimenpi
desuosituksia työttömyyden alentamiseksi. 

Katsaus on rakennettu siten, että aluksi esi
tellään tilastotietoja työttömyyden hoitoon käy
tetyistä resursseista, niiden jakaantumisesta ak
tiivisiin ja passiivisiin menoihin sekä aktiivis
ten työvoimamenojen kohdentumisesta eri osa
ryhmiin. Luvussa 3 esitellään teoreettinen vii
tekehys aktiivisen työvoimapolitiikan potenti
aalisista työttömyysvaikutuksista. Esitelmän 
neljännessä osassa käydään läpi empiirisistä 
tutkimuksista saatuja tuloksia. Empiirisen kat
sauksen painopiste on OECD-maita, Ruotsia ja 
Suomea käsittelevissä makrotason analyyseis
sä. Kappale 5 on lyhyt yhteenveto tuloksista. 

2. Aktiivinen työvoimapolitiikka: tilan
ne Pohjoismaissa 

Aktiivisella työvoimapolitiikalla tarkoitetaan 
kaikkia niitä toimia, joilla pyritään paranta
maan työmarkkinoiden toimintaa ja jotka ovat 
suunnattu työttömille tai työttömyysuhan alai
sille. Poliitikka jaetaan kolmeen päälohkoon: 
työnvälitystoiminta jolla pyritään parantamaan 
työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaantoa; 
työllisyystyöt julkiselle tai yksityiselle sektoril
le; ja työnhakijoille suunnattu työllisyyskoulu
tus. 

Taulukoissa 1 ja 2 esitetään tilastotietoja 
neljästä Pohjoismaasta (Suomi, Ruotsi, Norja 
ja Tanska) vuosilta 1985, 1990 ja 1994. Vertai
lumaana on Yhdysvallat. Taulukkoon 1. on ke
rätty tietoja työttömyyden hoitoon käytetyistä 
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resursseista (suhteessa BKThen), niiden ja
kaantumisesta aktiivisiin ja passiivisiin menoi
hin, ja työttömyystilanteesta ko. maassa. Tau
lukossa 2 vastaavasti esitetään aktiivisten työ
voimamenojen jakaantuminen eri osaryhmiin. 
Käytetty jaottelu perustuu OECD:n luokituk
seen ja esitetyt tiedot on poimittu OECD:n jul
kaisuista (OECD Employment Outlook, 1992 
ja 1995). 

Taulukosta 1 ensimmäiseksi esille tuleva ha
vainto on, että työttömyyden hoitoon käytetty
jen resurssien määrä ja niiden jakautuminen 
aktiivisten ja passiivisten menojen välillä vaih
telee varsin merkittävästi eri maiden välillä. 
Vuosina 1985, 1990 ja 1994 työttömyysmenot 
olivat suurimmat Tanskassa (5.0, 5.67 ja 7.00 
prosenttia BKTstä) ja pienimmät Yhdysvallois
sa (0.84, 0.74 ja 0.70 prosenttia BKTstä). Suo
messa, Norjassa ja Tanskassa tasoerot maiden 
kokonaismenoissa heijastavat eroja maiden 
työttömyystilanteissa. Yhdysvallat ja Ruotsi 
ovat kokonaismenoiltaan ääritapauksia: 
USA:ssa (Ruotsissa) menot työttömyyden hoi
toon ovat hyvin alhaiset (korkeat) verrattuna 
maan työttömyysasteeseen. 

Aktiivisten menojen osuus kokonaisme
noista on ollut suurinta Ruotsissa ja Norjassa 
(vuosina 1985 ja 1990 keskimäärin 69 ja 51 
prosenttia kaikista menoista). Alhaisimmat 
osuudet olivat Tanskassa (22%) ja Yhdysval
loissa (33%). Suomen ja Ruotsin kohdalla vuo
den 1994 tilanne kertoo taloudellisen taantu
man suuruusluokan: Suomessa työttömyyden 
hoitoon kohdistettujen kokonaismenojen (suh
teellinen) osuus nousi noin 300 prosentilla ja 
Ruotsissakin yli 200 prosentilla verrattuna vuo
teen 1990. Työllisyystilanteen heikkeneminen 
näkyi myös aktiivisten ja passivisten menojen 
suhteen muuttumisessa. Suomessa aktiivisten 
menojen osuus kokonaismenoista laski vuoden 
1990 47 prosentista 25 prosenttiin. Ruotsissa 
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muutos oli 12 prosenttiyksikköä, 66 prosentista 
54 prosenttiin. 

Aktiivisten menojen kohdentuminen eri ta
valla eri maissa tulee näkyviin taulukosta 2 
Suomessa suurin osa aktiivisesta työvoimabud
jetista menee työllisyystöihin (valtion ja kunti
en työllistämistyöt sekä yksityisille yrityksille 
suunnatut työllistämistuet) kun taas Ruotsi ja 
Norja panostavat suhteellisesti eniten vajaa
kuntoisille suunnattuihin erityistoimiin. Yhdys
valtojen ja Tanskan panostuksesta suurin osa 
menee puolestaan työllisyyskoulutukseen. 

Maakohtaisten erojen ryhmittäinen tarkaste
lu tuo esille useita muita kiinnostavia yksityis
kohtia. Ensiksi, työnvälitystoimintaan kohdis
tetut suhteelliset voimavarat ovat selkeästi mui
ta korkeammat Yhdysvalloissa. Yhdysvaltojen 
panostus työllisyystöihin on puolestaan erittäin 
pientä. Tanskan menot nuorille kohdistettaviin 
tukitoimiin ovat selvästi muiden maiden tasoa 
korkeammalla. Suomen panostus vajaakuntois
ten tukitoimiin on puolestaan huomattavan al
hainen verrattuna muihin Pohjoismaihin. Toi
nen keskeinen taulukkoon 2 liittyvä piirre on 
suhteellisten meno-osuuksien vaihteluvuus eri 
maissa eri periodeilla: Suomea lukuunottamatta 
periodien väliset muutokset eri toimenpideryh
missä ovat olleet paikoitellen hyvinkin suuria 
ja työttömyyden tason nousu on heijastunut en
nen kaikkea työllisyystöiden suhteellisen osuu
den nousuna. 1 Suomen osalta on kiinnostava 
havaita, ettei työllisyystilanteeen raju heikke
neminen 1990-luvun alussa näkynyt aktiivisten 
työttömyysmenojen ryhmittäisessä jakautumi
sessa. Tämä viittaisi siihen, että esimerkiksi 

1 OECD:n raportoimien lukujen epätarkkuus vuodel
le 1985 (luvut kokonaismenoista sekä aktiivisten me
nojen suhteellisista osuuksista vaihtelevat OECD:n 
työllisyyskatsauksesta toiseen) vaikeuttaa johtopää
tösten tekemistä. 

Suomessa aktiivisten menojen jakautuminen on 
määräytynyt historiasta hallinnollisesti tai ko
kemus on osoittanut sen optimaaliseksi, joten 
muutokset menorakenteessa ovat tarpeettomia! 

Taulukoiden 1 ja 2 tiedot perustuvat eri mai
den tilastoviranomaisten OECD:lle toimitta
miin tietoihin joten niitä voidaan pitää luotetta
vina. Todennäköistä kuitenkin on, että useiden 
maiden kohdalla luvut työttömyyden hoitoon 
käytetyistä kansantalouden kokonaisresursseis
ta tulevat aliarvioiduiksi. Useissa maissa on 
esimerkiksi voimassa käytäntö, että julkisen 
sektorin avoimista työpaikoista täytyy ilmoittaa 
julkisesti. Julkisten sektorin tähän käyttämät 
resurssit voidaan rinnastaa työnvälitystoimin
taan käytettyihin menoihin. Myös käytäntö, et
tä yritysten täytyy osoittaa tietty osuus palkka
summasta työntekijöiden koulutukseen, voi
daan ainakin osittain rinnastaa aktiiviseen työ
voimapoliittiseen koulutukseen käytettyihin re
sursseihin. Muita esimerkkejä työttömyyden 
hoitoon käytettyjen resurssejen aliarvioinnista 
ovat julkisen sektorin eri lähteistä myönnetyt 
korkotuet ja investointiavustukset työllisyyden 
turvaamiseksi, tuet aikuiskoulutukseen sekä 
kuntien harjoittama elinkeinopolitiikka. Siihen 
miten tämän tyyppisten menojen huomiointi 
vaikuttaa maakohtaisiin eroihin eri toimenpide
luokissa, on vaikea antaa selkeää vastausta. 

Myös maakohtaiset käytännöt voivat näkyä 
eroina aktiivisten toimenpidemenojen suhteelli
sissa osuuksissa. Esimerkiksi työttömyyskasso
jen hallinnointiin liittyvät kustannukset eivät 
sisälly työvoimahallintoon käytettyihin menoi
hin maissa, joissa kassojen toiminta kuuluu 
ammattiliitoille. Toiseksi työministeriön kautta 
muille valtion hallintoviranomaisille osoitetut 
varat työllisyyden tukemiseksi voidaan joissain 
tapauksissa luokitella joko työllisyys- tai kou
lutusmenoihin. Kolmanneksi on toimenpiteitä, 
joita on vaikea luokitella joko aktiivisten tai 
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Taulukko 1. Menot työttömyyden hoitoon vuosina 1985, 1990 ja 1994 

Kaikki menot Aktiiviset toimenpiteet Työttömyys 
(% BKT:stä) (% kaikista menoista) (% työvoimasta) 

1985 1990 1994 1985 1990 1994 1985 1990 1994 

Suomi 2.25 2.10 6.72 41 46 25 5.0 3.4 18.2 
Norja 1.17 2.18 2.91 57 46 51 2.6 5.2 5.4 
Ruotsi 2.98 2.60 5.43 71 66 54 2.8 1.5 8.0 
Tanska 5.00* 5.66 7.00 22 22 26 9.0 9.5 12.1 
USA 0.85 0.75 0.70 33 33 36 7.1 5.4 6.0 

Lähde: OECD Employment Outlook, 1992, 1995. Aktiivisiin menoihin kuuluvat menot työnvälitystoi
mintaan, työllisyystöihin, työllisyyskoulutukseen sekä nuorille ja vajaakuntoisille suunnattuihin toi
miin. Passiivisiin menoihin kuuluvat menot työttömyyskorvauksiin ja työttömyyseläkkeisiin. 

Taulukko 2. Aktiivisten menojen jakautuminen 

Työnvälitys- Työllisyys- Työllisyystyöt Erityistoimet Erityistoimet 
toiminta koulutus (nuoret) (vajaakuntoiset) 

1985 1990 1994 1985 1990 1994 1985 1990 1994 1985 1990 1994 1985 1990 1994 

Suomi 0.09 0.11 0.10 0.29 0.25 0.28 0.47 0.45 0.46 0.05 0.05 0.08 0.10 0.13 0.09 

Norja 0.18 0.14 0.14 0.16 0.36 0.21 0.31 0.18 0.21 0.07 0.12 0.09 0.27 0.21 0.35 

Ruotsi 0.12 0.12 0.09 0.24 0.31 0.27 0.20 0.08 0.27 0.10 0.04 0.09 0.34 0.44 0.28 

Tanska 0.07 0.07 0.06 0.48 0.40 0.26 0.01 0.06 0.24 0.21 0.21 0.19 0.23 0.27 0.25 

USA 0.25 0.32 0.32 0.43 0.36 0.28 0.07 0.04 0.04 0.11 0.12 0.16 0.14 0.16 0.20 

Lähde: OECD Employment Outlook, 1992, 1995. Tanskan tiedot vuodelle 1985 ovat vuodelta 
1986, Ruotsin ja USA:n tiedot vuodelle 1994 ovat periodilta 1994-1995. 

passiivisten menojen ryhmään (esimerkiksi 
työmarkkinatuki Suomessa). 

3. Aktiivinen työvoimapolitiikka ja työt
tömyys: teoriaa 

Aktiivisia työvoimapoliittisia toimia käsittele
vän teoreettisen kirjallisuuden mukaan työvoi
mapoliittiset toimenpiteet vaikuttavat työttö
myyteen suoraan työvoiman kysynnän ja työ
voiman tarjonnan kautta (niiden määrään, laa
tuunja kohtaantoon) sekä epäsuorasti palkkata
son muutosten välityksellä. 1 Työvoiman kysyn
tään kohdistuvat suorat vaikutukset tulevat toi-
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menpiteillä olleiden työnhakijoiden parantu
neen tuottavuuden (myönteinen vaikutus), 
avointen työpaikkojen nopeamman täyttymisen 
(myönteinen vaikutus) ja syrjäytysvaikutusten 
(kielteinen vaikutus) kautta. Aktiivisilla 
työvoimapoliitisilla toimenpiteillä on myös 
työvoiman tarjontaa lisäävä vaikutus. Annetul
la palkkatasolla tämä lisää työttömyyttä. Pal
kanmuodostuksen välityksellä tulevat efektit 

1 Teoreettisesti aihetta käsitteleviä artikkeleita ovat 
Calmfors (1994), Calmfors ja Lang (1995), 
Calmfors sekä Skedinger (1995) ja Jackman, Pissari
des ja Savouri (1990). 



Työmarkkinat murroksessa - KAK 4/1995 

liittyvät ennen kaikkea työllisyyskoulutuksen 
ja -töiden työntekijän kilpailukykyä vahvista
vaan vaikutukseen (myönteinen) ja palkkaodo
tusten nousuun (kielteinen vaikutus). Epäsuo
riin vaikutuksiin voidaan lisätä työvoimapoliit
tisten toimien verovaikutusten kautta tulevat 
muut työttömyyteen vaikuttavat kysyntä- ja 
tarjontaefektit sekä aktiivisen työllisyyspolitii
kan (syrjäytys)vaikutukset muihin (talous)poli
tiikkatoimenpiteisiin. 

Nämä teoreettiset johtopäätökset eivät kui
tenkaan ole täysin selkeitä, vaan niihin on lii
tettävä useita varauksia. Ensiksi työvoimapo
liittiset toimet - koulutus, työharjoittelu, työlli
syystyöt - jotka nostavat työntekijän osaamista 
ja siten hänen tuottavuuttaan, lisäävät työvoi
man kysyntää annetulla palkkatasolla vain, jos 
tuotantovaikutukset dominoivat substituutio
vaikutuksia. Vastaavanlaisesti työvoimapoliitti -
set toimenpiteet, jotka parantavat työnhakijoi
den ja työpaikkojen kohtaantoa ja siten nopeut
tavat avoimien työpaikkojen täyttymistä, lisää
vät työn kysyntää vain jos avoimien työpaikko
jen määrä ja palkkataso ovat substituutteja, ts. 
työnantajan tarve nostaa palkkatasoa houkutel
lakseen työnhakijoita avoimiin työpaikkoihin 
vähenee. 

Työvoimakoulutukseen tai -töihin osallistu
misen työmarkkinoiden kohtaantoa tehostavat 
vaikutukset riippuvat myös siitä, miten aktiivi
set tukitoimenpiteet on koordinoitu työttö
myysturvan kanssa. Jos työttömyysturvajärjes
telmä on rakennettu siten, että toimenpiteihin 
osallistuminen oikeuttaa uuteen työttömyys
korvausperiodiin, ts. toimet pidentävät työttö
myysturvan efektiivistä kestoaikaa, aktiivisten 
toimien positiiviset työllisyysvaikutukset voi
vat oleellisesti heikentyä. Aktiivisen työllisyys
politiikan kilpailua työpaikoista lisäävät vaiku
tukset riippuvat puolestaan toimenpiteillä ole
vien tukitasosta. Koska korkea tukitaso alentaa 

työttömyyden kustannuksia, seurauksena voi 
olla työnhakijan reservaatiopalkan nousu ja si
ten tehokkaan työvoiman tarjonnan lasku. Tä
mä ylläpitää palkkapaineita ja heikentää siten 
työvoiman kysyntää. Matalan tukitason tapauk
sessa tilanne voi puolestaan puolestaan olla 
päinvastainen. 

Työvoimapoliittisten toimien syrjäytysvai
kutukset, ts. työllistyminen olisi voinut tapah
tua ilman aktiivista työmarkkinatoimenpidettä 
tai toimenpiteen kautta työllistyvä syrjäyttää ai
emman työllisen työntekijän suhteellisen hin
nan muuttuessa, riippuvat sekä tukitoimien 
kohdentamisesta että työmarkkinatilanteesta. 
On oletettavaa, että tukitoimien tehokkuus nou
see, jos ne kohdistetaan työmarkkinoiden outsi
dereille (pitkäaikaistyöttömät, työmarkkinoille 
tulevat) koska syrjäytysvaikutukset todennä
köisesti minimoituvat näiden ryhmien kohdal
la: tukitoimien kohdentaminen marginaaliryh
miin kiristää kilpailua avoimista työpaikoista, 
tehostaa työmarkkinoiden kohtaantoa ja pitää 
palkkapaineet kurissa. Samoin on oletettavaa, 
että syrjäytysvaikutukset työllisten suhteellisen 
hinnan muutoksista ovat suurimmillaan matala
suhdanteessa kun taas muut syrjäytysvaikutuk
set ovat pienimmillään noususuhdanteessa. 

Lisäksi on todennäköistä, että työllisyyspo
liittisten toimien vaikutukset riippuvat toimen
piteiden tyypistä, ts. onko toimepide työllisyys
koulutusta vai -työtä. Tässäkään suhteessa teo
reettinen kirjallisuus ei anna selviä viitteitä sii
tä, onko työvoimapoliittinen koulutus tehok
kaampaa kuin työpaikkojen luonti julkiselle 
sektorille tai julkisen sektorin tuella yksityisel
le sektorille. Yksinkertaistaen voidaan todeta, 
että työvoimakoulutukseen ei liity syrjäytysvai
kutuksia ja että se antaa työnhakijalle inhimil
listä pääomaa. Ongelmana voi kuitenkin olla 
se, ettei työllisyyskoulutus ole oikean tyyppistä 
(ei palvele yritysten tarpeita) kun taas työllistä-
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mistöihin (on-the-job-training) tätä ongelmaa 
ei liity. Työllistämistyöhön osallistuminen voi 
myös signaloida pitkäaikaistyöttömän työnte
kokykyä ja siten edistää todellisen työpaikan 
saamista tulevaisuudessa. 

4. Aktiivinen työvoimapolitiikka ja työt
tömyys: empiirisiä tuloksia 

Empiirisessä tutkimuksessa työvoimapolitiikan 
vaikuttavuutta on arvioitu käyttäen kahta vaih
toehtoista lähestymistapaa. Ensimmäinen tapa 
tarkastella toimenpiteiden vaikutuksia on ollut 
käyttää makroaineistoja, joissa on analysoitu 
toimenpiteiden vaikutuksia avoimeen työttö
myyteen, työllisyyteen tai palkkakehitykseen 
käyttäen ekonometrisiä mentelmiä (aikasarja
tai poikkileikkausanalyysiä) . Työttömyystar
kasteluissa analyysin kohteena on ollut yleensä 
joko aggregaattityöttömyysaste, pitkäaikais
työttömyys, nuorisotyöttömyys, tulo- ja poistu
mavirrat työttömyydestä tai työttömyyden ja 
avointen työpaikkojen suhde. Työllisyyttä kä
sittelevissä tutkimuksissa on puolestaan tarkas
teltu aktiivisen politiikan vaikuttavuutta joiden
kin erityisryhmien työllistymisasteisiin tai työl
listen lukumäärään. Palkkakehityksen ja aktii
visen politiikan suhteita tarkastelevissa tutki
muksissa selitettävänä muuttujana on käytetty 
mm. nimellispalkkatasoa ja reaalipalkkajäyk
kyyttä kuvaavia indeksej ä. Analyysien avulla 
on pyritty selvittämään mm. aktiivisen työvoi
mapolitiikan netto vaikutuksia, ts. sitä miten 
paljon muutos toimenpideasteessa (aktiivisilla 
toimenpiteillä olevien osuus kaikista työttömis
tä) laskee avointa työttömyyttä. 

Toinen empiriinen lähestymistapa on ollut 
tarkastella työvoimakoulutuksen, työllisyystöi
den ja muiden aktiivisten toimenpiteiden vai
kutusta toimenpiteillä olevan työttömän työllis
tymis- tai uudelleen työttömäksi tulemisen to-
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dennäköisyyteen. Nämä tarkastelut ovat perus
tuneet joko mikrotason paneeli- tai poikkileik
kausaineistojen ekonometriseen analysointiin 
tai kysely tutkimuksiin. Näissä tutkimuksissa 
johtopäätökset aktiivisten toimenpiteiden vai
kuttavuudesta perustuvat vertailuryhmän ja toi
menpiteille osallistuneiden ryhmien eroihin. 

Tämä katsauksen empiirinen osa on rajattu 
makrotason analyyseista saatuihin tuloksiin. 1 

Taulukoissa 3 - 5 esitetään OECD-maista, Suo
mesta ja Ruotsista saatuja empiirisiä tuloksia 
avoimen työttömyyden, työllistymisen ja aktii
visen työvoimapolitiikan yhteyksistä.2 Tauluk
ko 3 perustuu OECD-maita analysoiviin poik
kileikkaustutkimuksiin. Taulukossa 4 on puo
lestaan raportoitu Suomea ja Ruotsia tarkaste
levien ekonometristen analyysien tuloksia. 
Taulukko 5 antaa informaatiota aktiivisten toi
menpiteiden syrj äytysvaikutuksista. 

4.1 Aktiivinen työvoimapolitiikka ja 
avoin työttömyys 

Kokonaistyöttömyyden ja aktiivisen työvoima
politiikan suhdetta valottavaa empiiristä tietoa 

1 Työministeriön julkaisusarjoista löytyy useita esi
merkkejä kysely tutkimuksesta (katso esim. Hakuli, 
Katajamäki ja Vartiainen, 1995 sekä Räisänen, 1995 
ja näiden lähdeluettelot). Ekonometrisia mikroai
neistoon perustuvia suomalaisia tutkimuksia joiden 
tutkimuskohteena on aktiivisen työvoimapolitiikan 
työttömyysvaikutukset ei tiedossani ole. 

2 Aktiivisen työvoimapolitiikan vaikutuksia palkan
muodostukseen tarkastelevat tutkimukset (Heylen, 
1992; Calmfors ja Nymoen, 1990) kuin myös Beve
ridge-käyrää hyödyntävät tutkimukset (Jaekman, 
Pissarides ja Savouri, 1990) jätetään katsauksen ul
kopuolelle. Keskeinen UV -analyysin ongelma on, 
että yksiselitteiset tulkinnat käyrän siiirtymisestä 
ovat mahdotottomia ellei analyysiin ole liitetty myös 
Phillips-relaation analyysia, ks. Blanchard (1990). 
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Taulukko 3: Tuloksia OECD-maista: selitettävänä muuttuja työttömyysaste 

Tutkimus OECD-maiden Tutkimusperiodi Työvoimapolitiikka- Vaikutus avoimeen 
lukumäärä muuttujal) työttömyyteen 2,3) 

L-N-J (1991) 20 1983-88 ALMPIBKT -1.5 
F-K (1994) 20 1983-88 ALMPIBKT 0.0 
F-K (1994) 19 1993 ALMPIBKT 0.0 
F-K (1994) 20 1983-88 ALMPILMP -0.8 
F-K (1994) 17 1993 ALMPILMP 0.0 
OECD (1993) 20 1983-88 ALMP/BKT 0.0 
OECD (1993) 20 1983-88 ALMPIWB 0.0 
Zetterberg (1993) 20 1985-91 ALMPILMP -1.5 

Huomautukset: 

1) ALMP/BKT = aktiivisten menojen BKT-osuus; ALMPILMP = aktiivisten menojen osuus kaikista työt
tömyysmenoista; ALMPIWD = aktiivisten menojen suhde palkkasummaan. 

2) Kontrolloidut muuttujat ovat: työttömyyskorvaus suhde, korvausperiodin pituus, sopimusjärjestelmän 
kattavuus, ammattiliittojen palkkakoordinaatio, työnantajien palkkakoordinaatio ja inflaatiovauhdin muu
tos. Mallien selitysaste vaihtelee 63-91 prosentin välillä. 

3) Prosenttiyksikön muutosvaikutus toimenpideasteessa (ohjelmiin osallistujat per työvoima) työttömyys
asteeseen prosenttiyksikköinä. 

OECD-maista on saatavilla LJN:n (1991) tutki
muksen lisäksi OECD:n (1993), CaImforsin ja 
Forslundin (1994) ja Zetterbergin (1993) poik
kileikkausanalyyseistä. Taulukon 3 ensimmäi
sellä rivillä on esitetty LNJ (1991) tulokset ak
tnvlsen työvoimapolitiikan tehokkuudesta. 
Heidän tulostensa mukaan aktiivisen toimenpi
deasteen nousu yhdellä prosenttiyksiköllä las
kee avointa työttömyyttä noin 1.5 prosenttiyk
siköllä. Toimenpitei~en nettovaikutus on siten 
puoli prosenttiyksikköä. Arvio perustuu LNJ:n 
raportoimaan toimenpidemuuttujan kerroinesti
maattiin (-0.13) ja tilanteeseen, jossa työttö
myys (U) on 7 prosenttia, toimenpiteillä olevi
en osuus työvoimasta (R/L) on 3 prosenttia ja 
toimenpiteillä olevan tulotaso on puolet keski
määräisestä per capita tulosta.! Huomattavaa 

1 Luvut vastaavat periodin ja maiden keskiarvoja. 
Kombinaatio U on 10 (15) ja RIL on 3 (5) antaa ker
toimeksi -1.0 (- 0.58). 

on, että tämä tulos varsin merkittävästä politii
kan nettovaikutuksesta saa tukea vain Zetter
bergin (1993) tutkimuksesta: Zettenbergin tu
lokset periodille 1985-91 ovat täysin LNJ 
(1991) tulosten mukaisia. 

Forslundin ja Krugerin tulokset toimenpitei
den työttömyysvaikutuksista ovat päinvastai
sia. Heidän tulostensa mukaan aktiivisten toi
menpiteiden syrjäytysvaikutukset ovat lähes 
täydelliset: kolmessa tapauksessa neljästä toi
menpidemuuttujan kerroin on nolla, ts. toimen
pideasteen tasolla ei ole vaikutusta avoimeen 
työttömyyden tasoon. Erot tuloksissa johtuvat 
erilaisesta toimenpidemuuttujasta ja tarkastelu
ajanjaksosta. Forslundin ja Krugerin mukaan 
LNJ:n tulokset eivät päde jos LJN:n maIlispesi
fikaation analysointi perustuu vuoden 1993 ha
vaintoihin taiaktiivista toimenpideastetta mita
taan aktiivisten menojen suhteella kaikkiin 
työttömyysmenoihin. 

OECD:n (1993) raportin tulokset tukevat 
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Forslundin ja Krugerin tulkintaa, jonka mukaan 
LJN:n tulokset aktiivisen työvoimapolitiikan 
vaikuttavuudesta eivät ole luotettavia. Kuten 
edellä, politiikan vaikuttavuus riippuu työvoi
mapolitiikkamuuttujan valinnasta. OECD:n 
käyttämä toimenpidemuuttuja, aktiivisten me
nojen suhde kansantalouden palkkasummaan, 
ei saa tilastollisesti merkitsevää kerrointa. 

Keskeinen kysymys on, voidaanko jonkin 
toimenpidemuuttujan käyttöä perustella parem
min teoreettisesti kuin jonkin toisen? Tähän 
kysymykseen ei ole vastausta, sillä kaikissa ta
pauksissa kärsitään simultaanisuusongelmasta. 
Menot aktiivisiin toimenpiteisiin tyypillisesti 
nousevat vähemmän kuin työttömyysaste, joten 
työttömyysaste ja aktiiviset menot työtöntä 
kohti ovat negatiivisesti korreloituneita. Samal
la tavoin aktiivisten menojen suhteellinen 
osuus kokonaismenoista pyrkii laskemaan työt
tömyyden noustessa. Kansantalouden palkka
summan käyttö deflaattorina kohtaa vastaavan 
ongelman: palkkasumman myötäsyklisyys, ku
ten edellä, johtaa työttömyyden ja toimenpide-
muuttujan väliseen negatiiviseen 
korrelaatio on. 1 

4.2 Työttömyys ja toimenpiteiden koh
dentaminen 

Aktiivisen työvoimapolitiikan vaikuttavuudesta 
voidaan saada lisävalaistusta tarkastelemalla 
yhtäältä empiiristä evidenssiä aktiivisten toi
menpiteiden syrjäytysvaikutuksista ja toisaalta 
evidenssiä aktiivisten toimenpiteiden vaikutuk
sista niihin työmarkkinaryhmiin, joihin ne on 
erityisesti kohdistettu. Tarkastellaan ensin jäl
kimmäiseen ryhmään kuuluvia tutkimuksia. 

Taulukkoon 4 on kerätty tietoja Suomen ja 
Ruotsin aikasarja-aineistoon perustuvista tutki-

1 Keskustelusta katso esim. Jackman (1994). 
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muksista. Toimenpiteiden vaikutuksia pitkäai
kaistyöttömyyteen on analysoitu Erikssonin 
(1992), Pehkosen (1994) ja Rantalan (1995) 
tutkimuksissa. Nuorten työttömien aitoja työl
listymisvirtoja on analysoinut Rantala (1995) 
kun taas toimenpiteiden vaikutuksia kokonais
poistumavirtoihin työttömyydestä on tutkittu 
Erikssonin ja Pehkosen (1995) tutkimuksessa. 
Hämäläisen (1995) tutkimuksessa analysoidaan 
kokonaistyöttömyysastetta ja Calmforsin ja 
Skedingerin (1994) tutkimuksessa selitettävänä 
muuttujana on alueellinen työttömyysaste. 

Rantalan (1995) tutkimuksen mukaan pitkä
aikaistyöttömien toimenpideasteen nousu ei li
sää heidän työllistymisastettaan: aktiivisilla toi
menpiteillä (työllisyystyö tai -koulutus) ei ole 
vaikutusta ko. ryhmän aitoon työllistymisvir
taan. Muiden ryhmien osalta Rantalan tulokset 
ovat myönteisempiä. Alle vuoden työttömänä 
olevien aito työllistymisaste nousee 0.11 pro
senttiyksikköä kun ryhmän kokonaistoimenpi
deaste (koulutus- ja työllisyystyöhön osallistu
vien osuus ko. ryhmän työttömistä) nousee 
prosenttiyksiköllä. 20-24 -vuotiaiden tapauk
sessa työllistämisasteen muutos aktiivisten toi
menpiteiden suhteen on samaa suuruusluokkaa: 
prosenttiyksikön nousu 20-24 -vuotiaiden työl
lisyystyöasteessa nostaa ko. ryhmän työllisty
misastetta noin 0.10 prosenttiyksikköä. Tutki
muksen mukaan toimenpiteiden vaikutus on 
suurinta alle 20-vuotiaittein ryhmässä, jossa 
prosenttiyksikön muutos työllisyyskoulutusas
teessa johtaa lähes 0.3 prosenttiyksikön muu
tokseen ko. ryhmän työllistymisasteessa. Ha
vaitut erot eri tyyppisten toimien vaikutusten 
suuruusluokassa eri ryhmille ovat intuitiivisesti 
perusteltavissa. Työllisyystyön tuoma työkoke
mus on aidon työllistymisen kannalta tärkeää 
20-24 -vuotiaille joilla on jo peruskoulutusta, 
kun taas alle 20-vuotiailla, joiden peruskoulu
tus voi olla puutteellinen, työllisyyskoulutus 
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Taulukko 4: Maakohtaisia tuloksia aktiivisen työvoimapolitiikan vaikuttavuudesta 

Tutkimus Periodi Selitettävä muuttuja 

Rantala (1995) 1981-93 työllistymisaste, 
pitkäaikaistyöttömät 

Rantala (1995) 1981-93 työllistymisaste, 
työtön, alle vuosi 

Rantala (1995) 1981-93 työllistymisaste,20-24 v~ 

Rantala (1995) 1981-93 työllistymisaste, 
alle 20 v. 

E-P (1995) 1984-94 poistumavirta-aste, 
alle 3 kk 

E-P (1995) 1984-94 poistumavirta-aste, 
3-6 kk 

E-P (1995) 1984-94 poistumavirta-aste, 
6-9 kk 

näyttää olevan tehokkain aitoa työllistymistä 
edes auttava muoto. 

Erikssonin ja Pehkosen (1995) tulokset toi
menpiteiden vaikutuksista näyttävät huomatta
vasti kielteisemmiltä kuin Rantalan tutkimuk
sessa raportoidut tulokset. Tuloksien mukaan 
kokonaistoimenpiteillä on kielteinen vaikutus 
alle 3 kuukauden pituisiin kokonaispoistuma
virtoihin. Yli kolme kuukautta mutta alle 9 
kuukautta työttömänä olleiden poistumisastee
seen toimenpiteillä ei ole vaikutusta. Kokonai
suudessaan nämä tulokset eivät ole yllättäviä, 
koska toimet kohdistetaan pääosin työttömiin 
joiden työttömyyden kesto on ollut yli kuusi 
kuukautta. Tulokset kertovat siten osaltaan toi
menpiteiden syrjäytysvaikutuksista ja ovat siltä 
osin samanlaisia kuin Rantalan (1995) tutki
muksessa raportoidut syrj äytysvaikutukset. 

Erikssonin (1992) tulosten mukaan työllistä
mistoimet lisäävät poistumisvirtaa työttömyy
destä. Mielenkiintoista on havaita, että politii-

Työvoima- Vaikutus Huomautukset 
toimenpide- muut- selitettävään 
tuja* muuttujaan 

kokonaistoimenpi - 0.0 malli: ei OK 
deaste, 
pitkäaikaistyöttömät 

kokonaistoimenpi - 0.1 malli: OK 
deaste, alle vuosi 

työllisyystyöaste, 0.1 malli: OK 
20-24 v. 

työllisyyskoulutus- 0.3 malli: OK 
aste, alle 20 v. 

kokonais- -0.4 malli: ei OK 
toimenpide aste 

kokonais- 0.0 malli: OK 
toimenpideaste 

kokonais- 0.0 malli: OK 
toimenpide aste 

kan vaikutukset tulevat esille lähinnä vain alle 
6 kuukautta olleiden työttömien ryhmässä: tu
loksien mukaan prosentin muutos ryhmän toi
menpideasteessa nostaa ryhmän poistumavirtaa 
työttömyydestä keskimäärin noin 0.1 prosentil
la. Vastaava vaikutus 6-12 kuukautta työttömi
nä olleiden poistumisvirtaan on nolla. Eriksso
nin eri ikäryhmille saatujen tulosten vertailua 
Rantalan tuloksiin vaikeuttaa se, että selitettä
vänä muuttujana oleva poistumisvirta sisältää 
myös toimenpiteille ja työvoiman ulkopuolelle 
siirtyneet työttömät, eikä vain aidosti työllisty
neitä työttömiä kuten Rantalan analyysissä. 

Hämäläisen (1995) pitkittäisanalyysiin pe
rustuvan tutkimuksen tulokset aktiivisen poli
tiikan työttömyysvaikutuksesta ovat saman
suuntaiset kuin Forslundin ja Krugerin sekä 
OECD:n tulokset: toimenpiteillä ei ole vaiku
tusta avoimeen työttömyysasteeseen. Skedin
gerin ja Forslundin (1994) ruotsalaiseen poik
kileikkausanalyysiin (24 lääniä) perustuvan tut-
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kimuksen tulokset noudattelevat samaa linjaa: 
prosenttiyksikön lisäys toimenpiteillä olevien 
osuudessa (suhteessa työvoimaan) laskee 
avointa työttömyyttä vain 0.1 - 0.6 prosenttiyk
sikköä. 

Rantalan raportin mukaan aktiivisilla toimil
la ei ollut vaikutusta pitkäaikaistyöttömien ai
toon työllistymiseen. Pehkosen (1994) tulosten 
mukaan ko. ryhmään kohdistetuilla aktiivisilla 
toimilla (työllisyyslaki) on ollut kuitenkin sel
keä vaikutus pitkäaikaistyöttömien avoimeen 
työttömyyteen. Raportin mukaan pitkäaikais
työttömien (yli 6 kuukautta työttömien osuus 
kaikista työttömistä) suhteellinen osuus laski 
lähes 10 prosenttiyksikköä työllisyyslain voi
massaolo aikana. 

4.3 Työttömyys ja syrjäytysvaikutukset 

Tuloksia aktiivisten toimien syrjäytysvaikutuk
sista on raportoitu Forslundin ja Krugerin 
(1994) tutkimuksessa, jossa tarkastellaan työl
lisyystöiden (relief jobs) vaikutusta rakennus
alalla ja terveydenhoitoalalla työskenteleviin 
työntekijöihin. Tutkimusperiodi kattaa 24 lää
niä vuosilta 1976-91 (rakennusala) ja 1982-90 
(terveydenhoitoala). Taulukossa 5 esitettyjen 
tulosten mukaan yhden prosentin lisäys työlli
syystöissä olevien henkilöiden lukumäärässä 
vähentää rakennusalan normaalityöpaikkojen 
määrää noin 0.4 - 0.6 prosentilla. Terveyden
hoitoalalle aktiivisilla toimilla ei näytä olevan 
subsituutiovaikutuksia, vaikkakin osa Forslun
din ja Krugerin tuloksista viittaa syrjäytymis
vaikutuksiin myös tälläkin sektorilla. 1 

Skedingerin (1995) ja Holmlundin (1995) 
16-24 -vuotiaitten nuorten työllisyystilanteen 
analysointiin perustuvat tulokset ovat Forslun
din ja Krugerin tulosten kaltaisia: nuoriin 

1 Kerroin vaihtelee välillä (+)0.91 - (-)2.6. 
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18-24 -vuotiaisiin kohdistetuilla työllisyystoi
milla on huomattava, lähes täysimääräinen syr
jäytysvaikutus 16-24 -vuotiaiden ryhmään. 
Tutkimuksista laskettu keskiarvo syrjäytysvai
kutuksille on -0.85, ts. 10 nuoren lisäys työlli
syystöihin syrjäyttää töistään 8 muuta nuorta. 

Rantala (1995) tutkii tiettyihin erityisryh
miin (nuoret alle 20-vuotiaat, 20-24 -vuotiaat, 
alle 25-vuotiaat ja alle vuoden työttömänä ol
leet) kohdistuvia syrjäytysvaikutuksia kun ak
tiivinen toimenpide kohdistetaan ko. ryhmää 
lähellä olevaan työntekijäryhmään. Selitettävä
nä muuttujana on ko. ryhmän aito työllistymis
aste. Rantalan tuloksien mukaan toimenpideas
teen muutos alle 20-vuotiaiden ryhmässä ei 
vaikuta 20-24 -vuotiaiden ryhmän työllistymis
asteeseen. Tulos pätee myös toisin päin: toi
menpiteiden lisäys 20-24 -vuotiaiden ryhmään 
ei vähennä alle 20-vuotiaiden työllistymisastet
ta. Pitkäaikaistyöttömien ja yli 25-vuotiaisiin 
kohdistetut aktiiviset toimet näyttävät kuiten
kin aiheuttavan syrjäytymistä. Yhden prosent
tiyksikön nousu pitkäaikaistyöttömien toimen
pideasteessa laskee alle vuoden työttömänä 
olevien työllistymisastetta 0.03 prosenttiyksi
köllä. Vastaava (prosenttiyksikön) muutos yli 
25-vuotiaiden toimepideasteessa laskee alle 
25-vuotiaitten työllistymisastetta noin 0.12 
prosenttiyksiköllä. Kokonaisvaikutukset eivät 
siten ole kovin suuria: prosenttiyksikön muutos 
pitkäaikaistyöttömien (alle 25-vuotiaitten) toi
mepideasteessa on 250 (750) henkilöä ja vas
taava työllistymismuutos noin 100 (150) 
henkilöä.2 

2 Laskelmat perustuvat 30 (18) prosentin toimenpi
deasteeseen, 10 (10) prosentin työllistymisasteeseen 
ja vuoden 1993 työttömyyslukuihin (396 000 työ
töntä joilla työttömyyden kesto alle vuoden; pitkäai
kaistyöttömiä 86 000; alle 25-vuotiaita työttömiä 
98 000; yli 25-vuotiaita työttömiä 382 000). 
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5. Loppupäätelmät 

Katsauksen tulokset voidaan tiivistää kahteen 
pääkohtaan. Ensiksi, empiiriset makrotutki
mukset kyseenalaistavat aktiivisen työvoima
politiikan keinona alentaa merkittävästi avointa 
työttömyyttä. Tätä ei pidä ottaa argumentiksi 
aktiivista työvoimapolitiikkaa vastaan, vaan tu
los on mielestäni tulkittava siten, ettei aktiivista 
työvoimapolitiikkaa kohtaan tule asettaa liian 
suuria odotuksia, kun keskustellaan vaihtoeh
toisista tavoista vaikuttaa kokonaistyöttömyy
den tasoon. 

Toiseksi, empiiriset makrotutkimukset 
osoittavat, että aktiivisilla toimenpiteillä on 
vaikutusta niihin erityisryhmiin joihin ne koh
distetaan. Toimenpiteiden kohdistaminen pit
käaikaistyöttömiin, nuoriin tai muihin erityis
ryhmiin näyttää parantavan ryhmän suhteellista 
asemaa. Tämä empiirinen tulos ei ole yllättävä: 
yllättävää olisi, jos erikoistoimenpiteiden syr
jäytysvaikutukset kohdistuisivat täysimääräi
sesti samaan työttömien ryhmään johon toi
menpiteet kohdistetaan, eikä niillä olisi ollen
kaan vaikutuksia muihin työmarkkinaryhmiin. 

Aktiiviset. toimet näyttävät siis parantavan 
toimenpiteisiin osallistuvien työttömien työllis
tymistodennäköisyyttä, mutta toisaalta toimen
piteiden kokonaisvaikutukset työttömyyteen 
näyttävän jäävän makrotasolla pieniksi tai jopa 
olemattomiksi. Koko kansantalouden kannalta 
oleellinen kysymys onkin, missä muodossa, 
miten ajoitettuna, minkä kestoisina ja millaisil
Ie työttömien ryhmille aktiiviset toimenpiteet 
pitäisi kohdentaa, jotta syrjäytymisvaikutukset 
minimoituisivat ja siten toimien vaikutukset 
työttömyyteen tulisivat mahdollisimman suu
riksi? Tähän kysymykseen empiiriset makro
tutkimukset eivät anna selkeää vastausta. Mik
rotason paneeliaineistoihin perustuvat ekono
metriset lisätutkimukset ovat siten välttämättö-

miä. Taulukon 2 kuva Suomessa harjoitetusta 
aktiivisesta työvoimapolitiikasta voi tosin. antaa 
toisen kuvan tutkimustiedon tarpeellisuudesta: 
koska suurillakaan muutoksilla työttömyysti
lanteeessa ei ole ollut vaikutusta aktiivisen toi
mepidepolitiikan rakenteeseen viimeisen 10 
vuoden aikana, näyttääkin siltä, että politiikasta 
vastaavat viranomaiset ovat jo löytäneet aktii
visen työvoimapolitiikan optimirakenteen! 
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