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Tutkimuksia työmarkkinakitkoista ja 
finanssipolitiikasta*
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Finanssikriisiä seuranneessa reaalitalouden 
taantumassa useat valtiot turvautuivat mitta-
vaan finanssipoliittiseen elvytykseen. julkisia 
menoja kasvatettiin tukemaan kokonaiskysyn-
tää ja työllisyyttä. Näin tehtiin myös suomessa. 
Laajat elvytystoimenpiteet vaikuttivat osaltaan 
siihen, että julkinen velka kasvoi monessa 
maassa erittäin nopeasti. Viime vuosina huo-
mio onkin kiinnittynyt siihen, kuinka kerty-
neestä velkataakasta päästäisiin eroon. 

tässä kirjoituksessa käsittelen finanssipoli-
tiikkaa, velan tasapainottamista ja näihin liitty-
viä työmarkkinakysymyksiä väitöskirjani kol-
men erillisen esseen valossa. Väitöskirjaani 
kuuluvissa tutkimuksissa on rakennettu mo-
dernin makrotalousteorian pohjalta malli, jolla 
voidaan laskea finanssipoliittisten toimien ko-
konaistaloudellisia vaikutuksia suomen kaltai-
sessa pienessä rahaliittoon kuuluvassa valtios-
sa. 

ottaen huomioon finanssipolitiikasta käy-
tävä runsas keskustelu voisi luulla, että aihe on 
taloustieteellisessä tutkimuksessakin läpikolut-
tu ja tulokset yleisesti hyväksyttyjä. Näin ei 
kuitenkaan ole. on olemassa yksimielisyys sii-
tä, että julkisten menojen lisäyksellä voidaan 
jonkin verran kiihdyttää talouskasvua, mutta 
menojen lisäyksen vaikutus kuluttajien käyttäy-
tymiseen tai työllisyyteen on edelleen epäselvä. 
1970-luvun tienoilla vallinneen keynesiläisen 
ajattelutavan mukaan elvytys lisää yksityistä 
kulutusta ja parantaa työllisyyttä, mutta tämän 
jälkeen jalansijaa saaneen reaalisten suhdanne-
vaihtelujen teorian mukaan julkisten menojen 
lisääminen syrjäyttää yksityistä kulutusta, jol-
loin finanssipolitiikka on tehotonta.  

Väitöskirjatutkimuksessa käytetty malli on 
uuskeynesiläinen (Nk) makromalli, reaalisten 
suhdannevaihtelujen mallin tapaan dynaami-
nen stokastinen yleisen tasapainon (dsGe) 
malli. Nämä uuskeynesiläiset makromallit en-
nustavat finanssipolitiikan vaikutuksia, jotka 
ovat suuruusluokaltaan kahden edellä maini-
tun ääripään välissä. Nk-tutkimusten enem-
mistö ennakoi tuotannon kasvavan hiukan alle 
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prosentin menoelvytyksen seurauksena. Yksi-
tyinen kulutus kasvaa hiukan tai ei ainakaan 
supistu paljoa. Näissä malleissa otetaan huomi-
oon, että hinnat ja palkat ovat hitaita sopeutu-
maan taloudessa tapahtuviin muutoksiin, jol-
loin finanssipolitiikalla voidaan kasvattaa ko-
konaiskysyntää. 

Finanssipolitiikan tutkimus oli 1980-luvulla 
melko vähäistä ja vielä kymmenen vuotta taka-
perin finanssipolitiikkaa kuvaavia dsGe-mal-
leja ei juuri ollut. osittain siksi, että reaalisten 
suhdannevaihtelujen teorian mukaan aktiivista 
finanssipolitiikkaa ei tulisi harjoittaa, mutta 
myös siksi, että näitä malleja alettiin kehittää 
ensisijaisesti keskuspankeissa ja sen vuoksi val-
taosa niistä on rakennettu rahapolitiikan ana-
lysointiin. sittemmin on havaittu, etteivät fi-
nanssipolitiikan vaikutukset ole niin negatiivi-
sia kuin reaalisten suhdannevaihtelujen teoria 
ennustaa. Finanssikriisin jälkeinen taantuma, 
elvytys ja velkaongelmat ovat viimeistään tuo-
neet finanssipolitiikan takaisin paitsi talouspo-
liittisen keskustelun myös tutkimuksen keski-
öön. 

mitä finanssipolitiikan vaikutukset sitten 
tarkkaan ottaen ovat? kysymykseen ei ole ole-
massa yksiselitteistä vastausta. eri maissa ja 
olosuhteissa saman politiikan vaikutukset voi-
vat olla erisuuruisia tai jopa erisuuntaisia. tä-
män vuoksi finanssi- tai muun politiikan mak-
rovaikutusten selvittämiseksi on olennaista, 
että mallikehikko ottaa huomioon kyseisen 
maan kannalta tärkeimmät vaikutuskanavat. 

tutkimuksen ensimmäinen essee keskittyy 
finanssipolitiikkaskenaarioihin. esseessä on 
valittu kolme suomen talouden erityispiirrettä, 
jotka talouspolitiikan arvioinnissa on huomioi-
tava: euroalueen jäsenyys, verrattain jäykkä 
palkanmuodostus ja korkeahko työn verotus. 
Nämä elementit on liitetty uuskeynesiläiseen, 

smets-Wouters-tyyppiseen malliin (smets ja 
Wouters 2003) yhtenäiseksi kehikoksi, jossa 
voidaan keskittyä finanssipolitiikan, verotuk-
sen ja työmarkkinoiden välisen vuorovaikutuk-
sen tutkimiseen suomen kaltaisessa taloudessa. 

makroteorian merkittävimpiä viimeaikaisia 
edistysaskeleita, jota väitöstutkimuksessa hyö-
dynnetään, on työttömyyden teorian liittämi-
nen yleiseen talouden kehikkoon. Christopher 
Pissaridesin etsintään perustuvan työmarkki-
namallin ansiosta työttömyyttä voidaan tutkia 
kokonaistaloudellisena ilmiönä (Pissarides 
2000). Finanssipolitiikan kannalta tämä on eri-
tyisen tärkeä edistysaskel, sillä suuri osa esi-
merkiksi elvytystoimenpiteistä tähtää nimen-
omaan työttömyyden vähentämiseen. suomes-
sakin finanssikriisiä seuranneessa taantumassa 
toteutetuilla elvytystoimenpiteillä pyrittiin 
”nopeisiin työllisyysvaikutuksiin kustannuste-
hokkaasti”1.

tavanomaisissa dsGe-malleissa ei ole 
esiintynyt työttömyyttä lainkaan ja niissä on 
yksinkertaisuuden vuoksi tyypillisesti oletettu, 
että muutokset julkisissa menoissa tasapaino-
tetaan joka periodilla muuttamalla könttäsum-
maverotusta. tämä on ilmeisen puutteellinen 
lähtökohta finanssipolitiikan vaikutusten us-
kottavalle arvioinnille. Vääristävä verotus ja 
julkisen vallan mahdollisuus velkaantua on 
huomioitava. 

Finanssipolitiikkaa toteutetaan usein juuri 
vääristävän verotuksen kautta, työn tai kulu-
tuksen verotusta muuttamalla, mikä vaikuttaa 
suoraan työmarkkinoilla toimivien työntekijöi-
den (kuluttajien) ja yritysten käyttäytymiseen. 
toisaalta työllisyyden ja työttömyyden reaktiot 
taloutta kohtaaviin häiriöihin vaikuttavat kes-
keisesti julkisen talouden tilaan, kuten velan 

1  Vm / budjettikatsaus, syksy 2009.
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Bkt-osuuteen. mallissa voidaan näin selittää 
finanssipolitiikan vaikutuksia työmarkkinoiden 
toiminnan kautta tavalla, jota ei ole voitu eri-
tellä aiempien makrotaloudellisten perusmalli-
en avulla. 

mikä merkitys suomen talouden erityispiir-
teillä on talouden sopeutumisen ja finanssipo-
litiikan kannalta? on yleisesti tiedossa, että 
rahaliiton jäsenyys muuttaa olennaisesti talou-
den toimintamekanismeja. koska pienenä maa-
na suomella ei juuri ole painoa yhteisestä raha-
politiikasta päätettäessä, finanssipolitiikan 
rooli korostuu. aiemmista tutkimuksista myös 
tiedetään, että näissä olosuhteissa finanssipoli-
tiikka on tehokkaampaa. Pienessä rahaliiton 
jäsenvaltiossa toteutettu elvytys laskee sen re-
aalikorkoa, koska kotimaisen hintatason nou-
sua ei kompensoida kiristämällä rahapolitiik-
kaa. reaalikorko määrittää yksityisen kulutuk-
sen uran, joka puolestaan Bkt:n suurimpana 
komponenttina pitkälti määrää kokonaistalou-
delliset vaikutukset. reaalikoron lasku siis tu-
kee yksityistä kulutusta ja sitä kautta Bkt:ta. 

jo liittyessämme talous- ja rahaliittoon, oli 
myös selvää, että työmarkkinoiden toiminnalla 
ja palkanmuodostuksella olisi keskeinen mer-
kitys suomen menestykselle osana rahaliittoa. 
jos suomi vaikka ajautuisi taantumaan jostain 
kansallisesta syystä eri aikaan kuin muut raha-
liiton maat, niin työvoimakustannusten jousta-
minen voisi korvata valuuttakurssin joustavuu-
den puuttumisen. Palkkojen reaktio taloudessa 
tapahtuviin muutoksiin onkin olennainen so-
peutumista määrittävä tekijä. 

Palkkajäykkyys on ollut mukana uuskeyne-
siläisissä makromalleissa alusta alkaen, mutta 
aivan viime vuosina on edistytty sen yhdistämi-
sessä työttömyysteoriaan. aluksi suuri puute 
työttömyysteorian sisältävissä makromalleissa 
nimittäin oli, etteivät ne pystyneet toistamaan 

suhdannedataa. Ne ennustivat, että palkat so-
peutuisivat hyvin nopeasti taloudessa tapahtu-
viin äkillisiin muutoksiin, jolloin työllisten tai 
työttömien määrä ei juuri muuttuisi. todelli-
suudessa kuitenkin työllisten määrä ja työttö-
myys vaihtelevat melko paljon yli suhdanne-
kierron, mutta palkat eivät. tämä ristiriita 
tunnetaan kirjallisuudessa työttömyysvolatili-
teettiongelmana, unemployment volatility puzz-
le (shimer 2005; shimer 2010). Nykyään on 
melko laaja yhteisymmärrys siitä, että palkka-
jäykkyyden lisääminen malliin korjaa ongel-
man, koska työllisyyden sopeutuminen siirtyy 
tällöin työn hinnasta työn määrään2. Finanssi-
politiikan näkökulmasta palkkojen jäykkä so-
peutuminen tehostaa elvytyksen välitöntä ko-
konaiskysyntävaikutusta, koska työvoiman 
kysyntä on voimakkaampaa, kun työvoimakus-
tannukset eivät nouse. 

jos verotuksen ja talouden menestymisen 
välisestä suhteesta ei ole päästy yhteisymmär-
rykseen, niin vielä vähemmän tiedetään vero-
tuksen vaikutuksesta suhdannevaihteluihin. 
Väitöskirjatutkimuksen tarkasteluissa päädy-
tään siihen, että verotuksen yhdistäminen työ-
markkinakitkoihin lisää suhdannevaihtelua 
työmarkkinoilla. 

keskeinen tulos väitöskirjatutkimuksessa 
on myös, että finanssipolitiikan teho riippuu 
siitä, miten elvytystoimenpiteiden seurauksena 
kertynyttä velkaa maksetaan takaisin. tämä 
kuulostaa itsestään selvältä, mutta asia on ollut 
yllättävän vähän esillä kirjallisuudessa. toisin 
kuin perusmallissa tässä tutkimuksessa julkis-
ten menojen lisäys kerryttää velkaa ja velan 
takaisinmaksua ohjaa finanssipoliittinen sään-

2  Väitöskirjatutkimuksessa palkkajäykkyys on mallinnettu 
limittäisillä palkkasopimuksilla, ks. Gertler ja Trigari 
(2009).
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nöstö. Finanssipoliittinen sääntö kertoo ve-
roinstrumentin, jota korotetaan jos velan Bkt-
osuus kasvaa tasapainotasostaan. kiinnostava 
löydös on, että nämä ajassa vaihtelevat veroas-
teet vaikuttavat ratkaisevalla tavalla mm. palk-
kaneuvotteluihin.

tulosten mukaan velka on parempi maksaa 
takaisin könttäsummaveroilla kuin työtulove-
roilla. myös kulutusverojen nosto on kokonais-
talouden kannalta parempi vaihtoehto. jos 
julkinen velka vakautetaan kiristämällä työtu-
lojen verotusta, niin toimenpiteellä on erityisen 
haitallisia vaikutuksia yksityiseen kulutukseen 
ja työttömyyteen. elvytys voi kääntyä työmark-
kinoiden kannalta ajan oloon erityisen haitalli-
seksi myös, jos palkat ovat jäykkiä sopeutu-
maan. elvytys voi tällöin vaikuttaa lyhyellä 
tähtäimellä tehokkaalta, mutta palkkapainei-
den kasautuminen ja asteittainen purkautumi-
nen siinä vaiheessa, kun elvytys ei enää vaikuta 
talouteen, kasvattaa työttömyyttä.  Palkkajäyk-
kyyden oloissa eri rahoitusvaihtoehtojen suosi-
tuimmuusjärjestys muuttuu. työtuloverojen 
korottaminen ei olekaan yhtä vahingollista, jos 
veronkorotus ei välity suoraan palkkoihin. 

tulokset vahvistavat käsitystä, että talouden 
ominaisista sopeutumismekanismeista riippuen 
saman politiikan vaikutukset voivat olla hyvin 
erilaisia. Ne viittaavat myös siihen, että pienes-
sä rahaliiton jäsenvaltiossakin menoelvytys voi 
olla tehokasta vain tietyissä hyvin spesifeissä 
olosuhteissa. 

Väitöskirjan toisessa esseessä tarkastellaan 
ensimmäisessä esseessä rakennetun, kalibroi-
dun mallin kykyä selittää suomen työmarkki-
noiden suhdannevaihtelua vuosina 1981–2010. 
aineistona on käytetty tilinpitotilastojen lisäk-
si työ- ja elinkeinoministeriön keräämää työn-
välitystilastoa, josta on saatu aikasarjat etsintä-

malliin tarvittavista työmarkkinamuuttujista. 
aineiston alkuosasta 1981–1993 lasketut tun-
nusluvut poikkeavat olennaisesti aineiston lop-
puosan tunnusluvuista. 1990-luvun laman jäl-
keen työmarkkinoiden vaihtelut ovat vähenty-
neet ja työttömyyden ja vakanssien korrelaatio 
heikentynyt. työmarkkinasuureiden korrelaa-
tio tuottavuuden kanssa on selvästi voimistu-
nut myöhemmällä aikaperiodilla. keskeinen 
tulos on, että palkkajäykkyys on varteenotetta-
vin tekijä työmarkkinoiden suhdannevaihtelun 
selittämiseksi myös suomessa

kolmannessa esseessä estimoidaan ensim-
mäisen esseen malli käyttäen suomen tilinpi-
don ja työnvälitystilaston aineistoja ajanjaksol-
ta 1994–2010. makrokirjallisuuden ajankohtai-
nen kysymys on, mitkä ovat kokonaistaloudel-
lisen suhdannevaihtelun kannalta keskeisiä 
shokkeja. Bayesiläisen estimointimenetelmän 
ansiosta kysymykseen voidaan ottaa kantaa 
sekä arvioida palkka- ja hintajäykkyyden mer-
kitystä suhdannevaihtelujen kannalta. tulosten 
perusteella näyttää siltä, että suomessa työ-
markkinoiden häiriöt, kuten odottamattomat 
muutokset palkkaneuvotteluissa, työpaikkojen 
varmuudessa tai rekrytoimisprosesseissa, selit-
tävät paitsi työllisyyden myös tuotannon suh-
dannevaihtelua.

kuten aiemmassa kirjallisuudessa väitöskir-
jatutkimuksessakaan ei ole mahdollista yksise-
litteisesti sanoa, mikä on tarkalleen palkkajäyk-
kyyden tai palkkojen indeksoinnin aste. se 
johtopäätös voidaan kuitenkin tehdä, että palk-
kojen (jonkinasteinen) jäykkyys on olennainen 
piirre suomen suhdannevaihtelujen kuvaami-
sessa. se osoittautuu myös julkisten menojen ja 
verojen makrovaikutusten kannalta keskeisek-
si. □
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