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uusklassista taloustiedettä on kritisoitu laajal

ti siitä, että taloustieteen metodologia ja tutki
musaiheet ovat maskuliinisesti määrittyneitä.
taloustieteen tutkimuksen kohteena ovat
markkinat ja niillä tapahtuva toiminta. tämä
on esitetyn kritiikin mukaan johtanut siihen,
ettei perinteisesti naisten elämään kuuluneita
osaalueita kuten perhe ja koti ole taloustie
teessä juuri tutkittu.
naisten oikeuksiin ja perheen hyvinvointiin
liittyvää keskustelua on ollut aina 1800luvulta
lähtien. tuolloin tavoitteena oli samojen oi
keuksien ja etuuksien turvaamisessa naisille
kuin miehilläkin on. näitä olivat äänioikeus,
oikeus omaisuuteen ja mahdollisuus työhön
kodin ulkopuolella. sen sijaan kotityöhön ja
sen arvostamiseen ei niinkään kiinnitetty huo
miota. 1900luvun alussa kehittyi kotitalous
* T��� kirjoitus �erustuu �elsin�in kau��akorkeakoulus
sa 5.12.200�� tarkastettuun v�itöskirjaani Essa�s on �ouse
hold Ti�e Allocation Decisions in a Collective �ousehold
Model. Tilaisuudessa vastav�itt�j�n�ni toi�i �rofessori
�eikki Loikkanen (�elsin�in �lio�isto) ja kustoksena toi�i
�rofessori Pertti �aa�aranta (�elsin�in kau��akorkeakou
lu).
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tuotannon arvon määrittämiseen liittyviin on
gelmiin keskittynyt tutkimus, jossa pyrkimyk
senä oli kansantulon määrittäminen laajemmin
kuin puhtaasti markkinahyödykkeiden tuotan
non arvoon perustuen. tämä lähestymistapa
toi perheeseen liittyvät kysymykset osaksi ta
loustieteen tutkimusta.
kotitaloustuotannon arvon määrittämiseen
liittyvän tutkimuksen rinnalla 1930luvulla ke
hittyi osana kuluttajatutkimusta varhainen per
heentaloustieteen tutkimus, ho�e econo�ics.
tutkijat kiinnittivät huomiota siihen, että käy
tettävissä oleva aika allokoidaan paitsi markki
natyöhön ja vapaaaikaan myös kotitalouden
tuotantoon ja koulutukseen. analyyseissä otet
tiin huomioon myös tulonjakoon ja naisten
asemaan liittyviä kysymyksiä. kotitalouksien
käyttäytymisestä ei tuolloin kuitenkaan vielä
pyritty kehittämään formaalia teoriaa.
perheentaloustieteen läpimurto osana uus
klassista valtavirtataloustiedettä sai alkunsa
1960luvulla. uutta tutkimusaluetta kutsuttiin
nimellä new ho�e econo�ics erotuksena aikai
semmasta, 1930 ja 1940lukujen perheenta
loustieteen tutkimuksesta. Vuosisadan hiljais
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elon jälkeen perheentaloustieteestä oli tullut
merkittävä ja kasvava uusklassisen taloustie
teen osaalue. osaltaan tämä heijasteli muutos
ta naisten asemassa yhteiskunnassa. naiset
olivat kodin ulkopuolella työssä yhä eneneväs
sä määrin ja naisista ja naisten asemasta käytiin
voimakasta yhteiskunnallista keskustelua.
1960luvulla syntyneessä perheentaloustie
teessä kotitaloudet ovat kuitenkin ikään kuin
’mustia laatikoita’, joiden sisäisiä valtasuhteita
ja päätöksentekoa ei oteta tutkimuksessa huo
mioon, vaan resurssien ajatellaan jakautuvan
tasaisesti perheen sisällä. tätä lähestymistapaa
on kritisoitu sekä teorian että empirian näkö
kulmasta. ensinnäkin uusklassisen mikroteo
rian lähtökohtana ovat rationaaliset omaa hyö
tyään maksimoivat yksilöt ja näin ollen teorian
näkökulmasta perheenjäsenten ei voi ajatella
käyttäytyvän kuin yksi yksilö. empiirinen evi
denssi perinteistä lähestymistapaa vastaan on
niin ikään huomattavaa.
perinteisen lähestymistavan mukaan tulojen
ja varallisuuden jakautumisella perheen sisällä
ei ole vaikutusta kotitalouden käyttäytymisen
kannalta. tämän niin sanotun yhteistulohypo
teesin hylkääminen johti 1980luvulla perheen
päätöksentekomallien kehittymiseen siten, että
perheenjäsenten erilliset hyötyfunktiot muo
dostavat lähtökohdan kotitalouden käyttäyty
misen tarkasteluille. tällainen usean päätök
sentekijän läsnäolon huomioiva lähestymistapa
mahdollistaa perheen sisäisen resurssien allo
koitumisen tarkastelun. perheenjäsenten erilli
set preferenssit mahdollistavien perheen pää
töksentekomallien kehitys on kuitenkin tapah
tunut irrallaan kotitalouden tuotannon kehi
kosta, joka oli keskeinen osa perheentaloustie
teen kehitystä 1960luvulla. kotitaloustuotan
non huomioiminen on tärkeää erityisesti nais
näkökulman kannalta. naiset tekevät edelleen

suuren osan kotitöistä ja tämän vuoksi ajanal
lokointi ongelmaan liittyy merkittävä suku
puolten välinen ero.
Väitöstutkimukseni Essa�s on �ousehold
Ti�e Allocation Decisions in a Collective
�ousehold Model (silvennoinen 2008) tarkas
telee sukupuolten välisen työnjaon vaikutuksia
kotitalouden resurssien allokointiin. tutkimuk
sessa sukupuolten väliseen työnjakoon liittyviä
kysymyksiä lähestytään siten, että kollektiivista
perheen päätöksentekomallia laajennetaan ot
tamalla huomioon kotitalouden tuotantopro
sessi. kollektiivinen malli on valittu lähtökoh
daksi yleisyytensä vuoksi. kollektiivisen per
heen päätöksentekomallin erikoistapauksena
saadaan sekä perinteinen niin sanottu unitaari
nen perhemalli ja kooperatiivisten sekä ei
kooperatiivisten pelien ratkaisut sikäli, kun ne
ovat paretotehokkaita.
tutkimus koostuu kolmesta teoreettisesta
esseestä. ensimmäisessä esseessä tarkastellaan
puolisoiden kotityöhön käyttämän ajan ja
markkinahyödykkeiden välistä substituutiota
kotitaloushyödykkeiden tuotannossa, kun avio
liiton hyödyt muodostuvat kotitaloushyödyk
keiden yhteiskulutuksesta. Mallin ratkaisuna
saadaan optimiehdot puolisoiden ajankäytölle.
Myös nurkkaratkaisut, jossa kotityötä ei tehdä
lainkaan tai ainoastaan toinen puolisoista osal
listuu kotitöiden tekemiseen, ovat mahdollisia.
esseessä johdetussa kollektiivisessa perheen
päätöksentekomallissa nämä optimiehdot riip
puvat paitsi puolisoiden suhteellisesta edusta
koti ja markkinatyössä, myös niin sanotusta
hyvinvointikertoimesta, joka määrittelee kuin
ka suuri paino kummankin puolison henkilö
kohtaisella hyvinvoinnilla on perheen resurs
sien allokointiprosessissa.
Väitöskirjan ensimmäisen esseen kontri
buutiona on sekä kotitalouden julkishyödyk
243

KAK 2 / 2009

keen tuotannon että yhteiskulutuksen saman
aikainen tarkastelu sisä ja nurkkapisteratkaisut
mahdollistavassa kehikossa. aikaisemmassa,
perheenjäsenten erilliset hyötyfunktiot huo
mioivassa kirjallisuudessa näitä tekijöitä on
tarkasteltu erikseen. esitetyssä mallissa per
heenjäsenten päätäntävaltaa kuvaavan hyvin
vointikertoimen ajatellaan riippuvan palkasta
siten, että yksilön palkan nousun seurauksena
hänen päätäntävaltansa perheessä kasvaa. näin
ollen normaalien tulo ja substituutiovaikutus
ten lisäksi saadaan ns. jakovaikutus, joka kuvaa
sitä kuinka kotitalouden kulutuskorin rakenne
ja perheen ajankäyttö muuttuu perheen sisäi
sen päätösvallan muutoksen seurauksena.
sisäpisteratkaisussa perheenjäsenen yksityi
nen kulutus lisääntyy aina päätösvallan nousun
myötä. saatu tulos vastaa aikaisemmin kirjalli
suudessa esitettyjä tuloksia. tämä tulos ei kui
tenkaan yleisesti pidä paikkaansa, kun nurkka
ratkaisut otetaan huomioon. nurkkaratkaisut
mahdollistava tarkastelu on tärkeää politiikka
analyysin kannalta, sillä politiikkamuutosten
aiheuttamat käyttäytymisvaikutukset riippuvat
merkittävästi siitä tarkastellaanko kotitalouden
sisäpiste vai nurkkaratkaisua.
Väitöskirjan toisessa esseessä tarkastellaan
sosiaalisten normien vaikutusta kotitalouden
ajanallokaatio päätöksiin. sekä perinteisen uni
taariseen malliin perustuvan perheentalousteo
rian että sen perheenjäsenten omat hyötyfunk
tiot huomioivien laajennusten mukaan naisten
palkkojen nousun ja lisääntyneen työssäkäyn
nin tulisi johtaa siihen, että naisten tekemän
kotityön osuus kotityön kokonaismäärästä vä
henee. ajankäyttötutkimusten mukaan näin ei
kuitenkaan yleisesti ole. sosiaalinen normi pe
rinteisestä sukupuolten välisestä työnjaosta
voisi selittää tätä teorian ja empirian välistä ris
tiriitaa.
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esseessä tarkastellaan naisten työntarjontaa
kollektiivisessa perheen päätöksentekomallissa,
jossa puolisoiden näkemykset voivat joko vas
tata sosiaalista normia perinteisestä sukupuol
ten välisestä työnjaosta tai poiketa siitä. Mikäli
päätäntävalta perheessä on riippuvainen suh
teellisesta tuloosuudesta, niin tuloosuuden
muutokset voidaan tulkita päätösvallan muu
toksina. tämä johtaa esseessä esitetyn mallin
tulkintaan, jossa naisen kotitöihin käyttämä
aika riippuu sekä tuloosuuden muutoksesta
että perinteistä työnjakoa kuvaavan normin
voimakkuudesta. tapauksessa, jossa molemmat
puolisot välittävät yhteiskunnan normista, saa
daan umuotoinen riippuvuus naisen tulo
osuuden ja naisen ajankäyttöpäätösten välille.
normin voimistumisen vaikutus vaimon koti
töihin käyttämään aikaan laskee vaimon tulo
osuuden noustessa kunnes puolisoiden tulot
ovat yhtä suuret. tämän jälkeen normin voi
mistumisen vaikutus vaimon kotitöihin käyttä
mään aikaan alkaa kasvaa vaimon tuloosuuden
edelleen noustessa. tämä tulos vastaa kansain
välisillä aineistoilla saatuja havaintoja naisen
tuloosuuden ja kotitöihin käytetyn ajan väli
sestä umuotoisesta riippuvuudesta. sosiolo
gian kirjallisuuden tulkinta tälle empiiriselle
havainnolle on, että pariskunnat näyttävät
kompensoivan poikkeamaa normatiivisesta
standardista, jossa miehet ovat perheen elättä
jiä ja ansaitsevat enemmän kuin naiset, perin
teisellä sukupuolten välisellä työnjaolla per
heessä. tässä esseessä vastaava tulos saatiin
erityistapauksena rationaaliseen käyttäytymi
seen ja hyödynmaksimointiin perustuvasta
mikroteoreettisesta mallista.
tässä esseessä johdetun mallin avulla on
myös mahdollista tarkastella perhepolitiikan
vaikutuksia naisten ajankäyttöön ja perinteistä
työnjakoa kuvaavan normin voimakkuuteen.
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perhepolitiikka on keskeisessä roolissa yhteis
kunnan sukupuolten väliseen työnjakoon liit
tyvien sosiaalisten normien muodostumisessa,
sillä perhepolitiikka vaikuttaa keskiarvokäyt
täytymiseen ja siten myös normatiiviseen stan
dardiin. tutkimuksen tulokset osoittavat, että
perhe ja tulonsiirtopolitiikan toimenpiteet voi
vat joko vahvistaa tai vaimentaa perinteen vai
kutusta naisten työntarjontaan politiikkatoi
menpiteestä riippuen.
Väitöskirjan kolmannessa esseessä tarkas
tellaan kotitalouden ajanallokaatioongelmaa
dynaamisen mallin avulla, jossa edellisen perio
din päätökset koti ja markkinatyöstä vaikutta
vat seuraavan periodin optimaaliseen käyttäy
tymiseen. tämä tarkoittaa sitä, että kollektiivi
sen perheen päätöksentekomallin puolisoiden
päätösvaltaa kuvaavasta hyvinvointikertoimes
ta tulee endogeeninen. olemassa olevan kirjal
lisuuden mukaan endogeeninen hyvinvointi
kerroin dynaamisessa kollektiivisessa mallissa
johtaa pareto mielessä tehottomiin ratkaisui
hin. kirjallisuudessa on tarkasteltu muun mu
assa päätöksiä koulutuksesta, työntarjonnasta,
asuinpaikan valinnasta sekä eläkkeelle jäämi
sestä. näissä tarkasteluissa on kuitenkin keski
tytty perheenjäsenten yksityisiin kulutuspää
töksiin eikä kotitaloustuotantoa tai kotitalou

den julkishyödykkeiden yhteiskulutusta ole
otettu huomioon.
Väitöskirjassani kotitaloustuotanto ja koti
talouden julkishyödykkeen yhteiskulutus ote
taan huomioon dynaamisessa mallissa tarkaste
lemalla lastenhankintapäätöstä, kun urakatkok
sen seurauksena äidin tulevaisuuden ansainta
potentiaali pienenee sekä tehtyjen työtuntien
alenemisesta että inhimillisen pääoman rapau
tumisesta johtuen. työssä osoitetaan, että kun
kotitalouden julkishyödykkeen yhteiskulutus
otetaan huomioon, voidaan päätyä tehokkaisiin
ratkaisuihin myös silloin, kun hyvinvointiker
roin määräytyy endogeenisesti. tulosten perus
teella voidaan todeta, että keskittyminen pel
kästään perheenjäsenten yksityisiin kulutus
päätöksiin ei riitä tarkasteltaessa perheen pää
töksentekoa.
kokonaisuutena työ osoittaa, että kotitalou
den julkishyödykkeen yhteiskulutus on keskei
sessä asemassa perheenjäsenten hyvinvoinnin
määrittelemisen kannalta, näin ollen kotityötä
ja kotitalouden julkishyödykkeen kulutuksen
allokoitumiseen liittyviä kysymyksiä ei ole syy
tä jättää huomioimatta perheiden ajankäyttöä
ja kulutusta tarkastelevissa teoreettisissa ja em
piirisissä analyyseissä. 
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