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lukujen rakenne ja sisältö sekä eri aiheiden
painotus vaihtelevat maittain, mutta tästä huo�
limatta samaa aihepiiriä koskevia tuloksia eri
maista on poimittavissa verraten helposti. Ha�
kemisto olisi joka tapauksessa parantanut kir�
jan luettavuutta. esitykset ovat ei�teknisiä. eri�
laisten tutkimus�asetelmien ja päätulosten ra�
portoinnin lisäksi löytyy yleensä myös varsin
selkeä kirjoittajan näkemys kokonaisuudesta.
lukemalla maakohtaiset katsaukset saa paljon
tietoa kunkin maan tutkimuksen tilasta, run�
saasti kirjallisuuslähteitä sekä ideoita mahdol�
lisista tutkimusaiheista, mikä lieneekin yksi
kirjan päätarkoituksia.

kaikille mukana oleville maille on yhteistä
väestön koulutustason ripeä kasvu 1900�luvun
loppuvuosikymmeninä. Väestön kouluttautu�
mismahdollisuudet ovat oleellisesti parantu�
neet ja kansallisten koulutusjärjestelmien kehit�
tämisessä tasa�arvonäkökulma on ollut useim�
missa maissa vahvasti esillä. seurauksena sosio�

kiistaton empiirinen tosiasia on, että parem�
min koulutettujen työmarkkina�asema on sekä
palkkatasolla että työllisyydellä mitattuna pa�
rempi. Huomattavasti moniselitteisempi ja vai�
keampi kysymys on, miten koulutustason ylei�
nen kasvu sekä koulutuksellinen tasa�arvo ja
toisaalta palkka� ja tulojakauman hajonta liitty�
vät toisiinsa. rita asplundin ja erling Barthin
toimittama kirja on laaja yhteenveto aiheeseen
liittyvistä maakohtaisista tutkimustuloksista
kymmenestä länsi�euroopan maasta. kirja on
osa eu komission tukemaa �education and
Wage ine�uality in europe �edWin��� �pro�
jektia. lisätietoja projektista löytyy internet
sivusta http://www.etla.��/edwin/

kirjan ensimmäinen luku on johdanto aihe�
piiriin ja lyhyt yhteenveto maakohtaisista kat�
sauksista. toisessa luvussa tarkastellaan tasa�
arvon ja kasvun sekä koulutuksen ja tasa�arvon
välisiä yhteyksiä makrotaloudellisesta näkökul�
masta. loput kymmenen lukua ovat maakoh�
taisia kirjallisuuskatsauksia suomesta, ranskas�
ta, saksasta, kreikasta, italiasta, norjasta, por�
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ekonomisen taustan merkitys koulutusvalintoi�
hin on vähentynyt, mutta se ei ole hävinnyt
edes suomessa ja muissa pohjoismaissa.

koulutuksen tuotto on pysynyt 80� ja 90�
luvuilla yleisesti ottaen varsin vakaana korkeas�
ti koulutettujen määrän voimakkaasta kasvusta
huolimatta. suomi ei ole tässäkään suhteessa
poikkeus. sikäli kun aggregaattitason palkka�
eroissa on tapahtunut muutoksia, koulutuksen
tuoton muutoksella on ollut yleisesti ottaen
hyvin rajallinen merkitys – mahdollisia poik�
keuksia tästä ovat portugali ja iso�Britannia.

useassa maaraportissa �iso�Britannia, rans�
ka, espanja, portugali�� ilmenee huoli hyvin
koulutettujen nuorten työttömyydestä ja kou�
lutusta vastaamattomasta työllisyydestä �ts.
ylikoulutuksesta��. keskustelu koulutuksen ja
työelämän vastaavuudesta ja mahdollisesta yli�
kouluttamisesta on kestoaihe suomessakin,
mutta varsinaista tutkimusnäyttöä on vähän.
tietääkseni suomessa on tehty vain pari aihee�
seen liittyvää tutkimusta, Hämäläinen �2003��:
�ylikoulutusta korkeakoulutettujen työmark�
kinoilla?�, palkansaajien tutkimuslaitos, tutki�
muksia 87 sekä aivan tuore Böckerman �2006��:
�too much too soon? polytechnic graduate
placement in Finnish manufaturing�, palkan�
saajien tutkimuslaitos, työpapereita 217.

arvioitaessa koulutettujen nuorten työttö�
myyden ja koulutusta vastaamattoman työn
merkitystä taloudellisen mutta myös tasa�arvon
näkökulmasta keskeisimpiä kysymyksiä on,
onko näillä työmarkkinariskeillä vaikutusta
myöhempään työuraan. aiheen tutkimus edel�
lyttäisi laajoja paneeliaineistoja ja on siksi vielä
hyvin harvinaista, lähes olematonta. kirjalli�
suuskatsauksesta en löytänyt viitteitä sellai�
seen.

työmarkkinainstituutioilla on suuri merki�
tys sekä koulutuksen palkkapreemioon että

palkka� ja tuloeroihin yleensä. suomen kannal�
ta ruotsin kokemukset 90�luvulla ovat erityisen
kiinnostavia. pitkään kestäneen keskitetyn
palkkapolitiikan kauden jälkeen ruotsin palk�
kapolitiikka on muuttunut niin, että yritysta�
solla on nykyään selvästi aiempaa suurempi
vaikutus palkanmuodostukseen. Vaikka ruot�
sissa koulutuksen tuotto ja palkkaerot yleensä
ovat edelleen kansainvälisesti katsottuna varsin
pieniä, muutoksen seurauksena sekä koulutuk�
sen tuotto, mutta myös koulutustasoryhmien
sisäiset palkkaerot, ovat kasvaneet.

paitsi koulutustasojen kesken merkittäviä
palkkaeroja esiintyy saman koulutustasoryh�
män sisällä. koulutuksen ja työn vastaamatto�
muus sekä yrityskohtainen palkkapolitiikka
ovat esimerkkejä mekanismeista, joiden kautta
syntyy palkkaeroja saman koulutuksen saanei�
den kesken. Miten väestön koulutustason kas�
vu vaikuttaa aggregaattitason palkkaeroihin,
riippuukin siitä, mikä on palkkahajonta erias�
teisilla koulutustasoilla. suurempi palkkaha�
jonta korkeammilla koulutustasoilla viittaa
siihen, että koulutusinvestointiin liittyvä riski
kasvaa koulutustason mukaan sekä siihen, että
paremmin koulutettujen osuuden kasvu johtai�
si, ceteris �aribus, aggregaattitason palkkaero�
jen kasvuun. keskustelua koulutustason ja
palkkahajonnan välisestä riippuvuudesta käy�
dään useassa maakohtaisessa katsauksessa,
mm. suomen osiossa, sekä yhteenvetoluvussa.
olemassa olevan hyvin suppean tutkimustie�
don perusteella näyttäisi siltä, että useimmissa
maissa vallitsee nimenomaan positiivinen yh�
teys koulutustason ja palkkahajonnan välillä.
näyttö on kuitenkin sen verran epävarma, että
kirjoittajat varovat kovin pitkälle meneviä joh�
topäätöksiä ja toteavat, että lisätutkimus ai�
heesta on ehdottomasti tarpeen.

kaikkiaan �education and Wage ine�uality
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in europe� varmasti hyödyttää alan tutkijoita
ja toivoa sopii, että sen osoittamat merkittävät
aukot ymmärryksessämme koulutuksen ja palk�
katasa�arvon vaikutuksista toisiinsa innostavat

lisätutkimukseen. sen sijaan koulutus� ja tasa�
arvopolitiikan tekijöille kirja ei tarjoa reseptejä
vaan useita pohdiskelunaiheita. 




