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sen luonteen muuttumisena. Pitkäaikaistyöttö-
mien määrä on Suomessakin merkittävä. Tästä
artikkelimme otsikko: mursiko lama työllisyy-
den edellytykset Suomessa?*)
Merkittävät erot sekä EU-maiden ja USA:n

välillä että toisaalta Euroopan sisällä kielivät
siitä, että työttömyyden luonne on yhteydessä
kansantalouden rakenteisiin ja instituutioihin.
Tämä antaa aihetta kysyä, miten lama on vai-
kuttanut suomalaisiin työmarkkinoihin ja niiden
kykyyn työllistää. Tässä artikkelissa painopiste
on makrotason relaatioissa.
Arvioimme työllisyyttä kokonaistuotannon

kehityksen näkökulmasta. Taustalla olevat mik-
rotason mekanismit jäävät vähemmälle huo-

+) Kiitämme päätoimittajaa hyödyllisistä kommen-
teista.

1. Johdanto
1970-luvun toisella puoliskolla työttömyys
kääntyi Euroopassa rajuun nousuun ja saavutti
monessa maassa 1980-luvulla ennätystason.
Sittemmin työttömyys on EU:n alueella pysy-
tellyt noin 10 prosentin tasolla. Tämä on mer-
kittävästi korkeampi kuin USA:n työttömyysas-
te, joka on viime vuosina systemaattisesti alen-
tunut ja on alle 5%. Työttömyysasteessa on
merkittäviä alueellisia eroja Euroopan sisällä.
Työttömyyden luonne on kuitenkin toinen kuin
aikaisemmin: pitkäaikaistyöttömien määrä on
huomattava. Suomessa eletty lama, joka oli pa-
himmillaan vuosina 1990–93, on niinikään nä-
kynyt työttömyyden voimakkaana kasvuna ja

*) Kirjoitus perustuu valtiontilintarkastajien rahoit-
tamaan tutkimusprojektiin.
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miolle. Artikkelimme tähtää siis faktojen tiivis-
tämiseen kokonaistalouden tasolla. Kiinnitäm-
me kuitenkin erityistä huomiota yksityisen ja
julkisen sektorin muuttuneeseen rooliin laman
aikana ja sen jälkeen.
Kokonaistuotannon ja työttömyyden välinen

riippuvuus on tunnettu ns. Okunin lakina1. Ko.
»laki» on empiristinen kuvaus työttömyyden ja
tuotannon potentiaalisen ja toteutuneen tason
välillä. Se on siis kahden »endogeenisen» mak-
rotaloudellisen muuttujan välinen suhde. Oku-
nin laki voidaan myös esittää muodossa, joka
koskee työllisyyden muutoksen ja tuotannon
muutoksen välistä riippuvuutta.
On todennäköistä, että yritysten työllistämis-

kyky on laman johdosta muuttunut merkitseväs-
ti. On oletettavaa, että yritykset ovat tulleet la-
man johdosta enemmän riskiä kaihtavaksi. Tä-
män mukaan Okunin kerroin olisi yksityisellä
sektorilla pienentynyt. Tämän vastapainona
ovat monet työmarkkinoilla toteutuneet »jous-
tot», erityisesti esim. metalliteollisuudessa.
Muillakin aloilla mm. pätkätyösopimukset tuli-
vat tavallisiksi, mikä mahdollisti työsuhteiden
syntymistä epävarmoissa oloissa. Joustojen li-

sääntyminen olisi toiminut siis Okunin kertoi-
men alenemista vähentävänä mekanismina.
Ensimmäinen kysymyksemme on, onko lama

murtanut kokonaistuotannon ja työllisyyden vä-
lisen suhteen. Sekä yksityisellä että myös julki-
sella sektorilla toteutettu voimakas saneeraus on
nostanut työn tuottavuutta merkittävästi. Ky-
symme siksi, mitä aineisto tästä kertoo.
Julkisen sektorin työllisyyden kasvu pysäh-

tyi laman aikana ja kääntyi laskuun. Jo tästä
syystä on tarpeellista erottaa kokonaistuotannon
ja työllisyyden suhteen muutokset yksityisellä
ja julkisella sektorilla. Kolmanneksi kysymme
siis, onko julkinen sektori ollut Suomessa vaih-
teluita voimistava vai niitä tasaava. Kysymme
myös, onko julkinen työllistäminen aiheuttanut
ns. syrjäytyvaikutusta yksityisessä sektorissa2.
Työttömyys on vielä pitkään niin Suomen

kuin koko läntisen Euroopankin ongelma. Py-
rimme arvioimaan, kuinka merkittävä on vaa-
dittu sopeutumisperiodi sen valossa, mitä Suo-
men aineisto kertoo. Lopuksi pohdimme, onko
aihetta todelliseen pessimismiin: onko Suomes-
sa itse asiassa toteutumassa työllisyyskatto?
Tämä kysymys on aiheellinen ei vähiten sen va-
lossa, että hallituskaudella 1995–99 työttömyys
ei ole vastoin hallitusohjelman tavoitteita puo-
littunut. Tuoreiden tietojen mukaan (Työvoima-
ministeriö, Tammikuu 1999) alunperin 0,5 mil-
joonan työttömän joukko on laskenut vajaaseen
350.000:een. EU-tilastointia ja virallista opti-
mismia myötäilevä Tilastokeskus antaa positii-
visemman kuvan tilanteesta. PT:n johtaja Juk-
ka Pekkarinen on esittänyt myös ennusteen, että
työttömyys voi Suomessa laskea jopa 5 %:n ta-
solle seuraavan neljän vuoden aikana. Onko tu-
lostemme valossa perusteita tähän optimismiin?

1 Sitä koskevista aikaisemmista töistä ks. esim. Toi-
vonen (1996), Linden (1996) ja Pehkonen (1998).
Toivonen (1996) on estimoinnut Suomea koskevalla
aineistolla vuosilta 1977–1995 Okunin kertoimen ar-
voksi –0.65. Linden saa ennen lamaa arvoksi jopa
–1.0, mutta laman jälkeen kerroin on vain puolet täs-
tä –0.54. Hän esittää johtopäätöksenä, että taloudes-
sa esiintyy elementtejä, jotka eivät luo työllisyyttä
siinä määrin kuin aikaisemmin. Pehkosen saamat
kerroinestimaatit rajoittuvat välille 0.52–0.63. Oku-
nin kertoimen lisäksi Pehkonen estimoi työllisyys-
kertoimia. Hernesniemen (1997) tutkimuksessa ko-
konaistuotanto 1980–1996 on jaettu toimialatyyppien
mukaan erilaisiin kasvualoihin, joilla on varsin eri-
laiset työllisyys- ja kasvunäkymät. Keskeinen tulos
on, että useilla aloilla työllisyyskertoimet ovat pie-
nentyneet 1990-luvun aikana.

2 Ilmakunnas, Kanniainen ja Lammi (1999) ovat to-
denneet, että pitkällä aikavälillä tällainen vaikutus
löytyy OECD-maiden aineistosta.
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Todellisen työttömyyden ongelmallisesta mit-
taamisesta johtuen tässä käsitellään työllisyyttä
ja sen suhdetta kokonaistuotantoon.

2. Lama murtaa työllisyyden
ja tuotannon riippuvuuden

Tutkimme työllisyyden ja tuotannon välisen
riippuvuuden kehitystä Suomessa ja lamavuo-
sien siinä aiheuttamia muutoksia. Käytetyt ai-
kasarjat ovat kausipuhdistettuja neljännesvuosi-
havaintoja periodilta 1984Q1–1998Q1 (57 ha-
vaintoa). Mielenkiinto kohdistuu mm. julkisen
sektorin ja yksityisen sektorin kehityksen ero-
jen arviointiin. Analyysin perustana ovat sarjat

JTUOT = julkinen tuotanto
YTUOT = yksityinen tuotanto
JTYÖL = julkinen työllisyys
YTYÖL = yksityinen työllisyys
Julkinen tuotanto määritellään muodostuvan

julkisessa kulutuksesta ja investoinneista ilman
tulonsiirtoja. Kuva 1 esittää perussarjat. Ensim-
mäinen havaintomme on, että julkisen sektorin
tuotannon lasku »myöhästyy» miltei kaksi vuot-
ta yksityisen tuotannon laskuun verrattuna la-
man alkaessa. Kun yksityinen tuotanto painuu
lamaan ennen julkista tuotantoa, niin julkinen
kulutus ja julkiset investoinnit lieventävät la-
man alkuvaikutuksia. Muistettakoon kuitenkin,
että tulonsiirrot ei-työssä olevalle väestölle li-

Kuva 1. Julkinen ja yksityinen työllisyys ja tuotanto 1984Q1–1998Q1: Perusaikasarjat.
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sääntyvät (eivät mukana datassa) muuttaen
julkisen menotalouden rakennetta. Julkisen sek-
torin elpyminen on myös viiveistä yksityiseen
sektoriin verrattuna, mutta viive on noin yksi
vuosi.
Viiveinen tilanne koskee myös työllisyyttä.

Yksityisen sektorin kyky työllistää hiipui sel-
västi jo vuosina 1985–1989, mutta vuodesta
1994 lähtien sektorin työllistämiskyky on kui-
tenkin ollut ripeällä kasvuuralla. Julkisen tuo-
tannon trendikasvu laman jälkeen on hitaampaa
kuin ennen lamaa ja työllisyyskehitys on ollut
varsin heikkoa verrattuna lamaa edeltävään ti-
lanteeseen (vasen alakuva).
Yksityinen työllisyys saavutti huippunsa n.

1,8 miljoonaa henkilöä vuoden 1989 lopussa.

Heikoimillaan työllisyys oli vuoden 1994 lo-
pussa (n. 1,4 miljoonaa). Tämän jälkeen on
noustu vuoteen 1998 mennessä n. 1,55 miljoo-
nan tasolle. Julkinen työllisyys oli huipussaan
vuonna 1991 (n. 710.000) mutta laman myötä
se aleni noin 600.000 tasolle vuoden 1995 lop-
puun mennessä. Tämän jälkeen julkinen työlli-
syys on lisääntynyt vain vajaalla 20.000 henki-
löllä.
Kuvassa 2 esitetään tuotannon ja työlli-

syyden vuosikasvut (logaritmiset differenssit).
Siitä ilmenee jälleen selvästi julkisen sektorin
viiveinen reaktio lamaan. Esim. julkisen tuotan-
non vuosikasvuasteet ovat negatiivisia vielä kun
yksityisen sektorin kasvuasteet ovat jo positii-
visia vuonna 1994. Tämä herättää kysymyksen

Kuva 2. Julkinen ja yksityinen työllisyys ja tuotanto 1984Q1– 1998Q1: neljännesvuosikasvuasteet ja ristik-
käiskuvat.
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onko tilanne seuraus onnistuneesta suhdanne-
tasauspolitiikasta vai budjettirajoituksen luo-
masta dynamiikasta. Joka tapauksessa laman
seurauksena sekä julkisella että yksityisellä
puolella on tapahtunut rakenteellinen muutos tai
ns. »regime shift»-ilmiö laman seurauksena
työllisyyden ja tuotannon välisessä relaatiossa
(ks. kuvan 2 ristikkäiskuvat). Ennen vuotta
1990 yksityisellä sektorilla »työllisyyskerroin»
oli lähellä nollaa (oikea alakuva), mutta laman
jälkeen esiintyy selkeä positiivinen relaatio. Ti-
lanne on julkisella sektorilla juuri päinvastai-
nen: tuotannon työllisyysvaikutukset olivat en-
nen lamaa vahvasti positiiviset, mutta laman
jälkeen työllisyyden kasvu on pysähtynyt (va-
sen alakuva). Tuotannon ja työllisyyden keski-

näinen suhde muuttui laman aikana. Eittämättä
tämä on yksi kiintoisimpia havaintoja tässä tut-
kimuksessa.

3. Tuottavuuden kasvu jatkuu vakaana
Tuottavuus saadaan kätevimmin kuvattua
log(tuotanto/työllisyys) muuttujan avulla. Ku-
van 3 mukaan lamalla ei ole ollut merkittävää
vaikutusta julkisen ja yksityisen sektorin tuot-
tavuuden trendikasvuun. Työtuntien avulla las-
kettuna tilanne voi olla toisentyyppinen. Vali-
tettavasti työtuntisarjoja ei pystytty hyödyntä-
mään. Molemmat tuottavuussuureet log(J/JT)t
(julkinen tuottavuus) ja log(Y/YT)t (yksityinen
tuottavuus) pysyvät vakaasti kasvu-urillaan.

Kuva 3. Tuottavuus julkisella ja yksityisellä sektorilla 1984Q1–1998Q1: tasot, neljännesvuosikasvuasteet ja
ristikkäiskuvat.
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Yksityisen tuottavuuden kasvuvauhdin muutok-
sissa ("4log(Y/YT)t) esiintyy ennemmän syk-
listä vaihteluvuutta kuin "4log(J/JT)t:ssä. »Re-
gime shift»- ilmiö näkyy selvästi jälleen tuotta-
vuus/työllisyys ristikkäiskuvasta: tuottavuus
jatkaa samanlaista nousua kuin ennen lamaa
mutta pienemmällä työpanoksella.
Laman seurauksena väkeä irtisanottiin tasai-

sesti tuotannon supistumisen myötä siten, että
tuottavuus pysyi vakioisella tasolla. Laman jäl-
keen tuottavuus kasvaa jälleen, mutta julkisella
sektorilla työllisyysvaikutukset ovat pieniä.
Huomattakoon kuitenkin, että tuottavuus (ts.
tuotanto per työpaikat) ei kuitenkaan missään
vaiheessa lamankaan aikana alentunut paitsi
vuonna 1991.

4. Julkinen sektori vakauttaa kansan-
talouden vaihteluita

Taulukossa 1 esitämme vuosikasvusarjojen kes-
kiarvot ja keskihajonnat koko periodilla, ennen
lamaa ja laman jälkeen. Koko tutkimusperiodil-

la työllisyyden kasvuasteet ovat olleet negatii-
visia (tosin hyvin lähellä nollaa), mutta tuotan-
non kasvuasteet ovat selvästi positiivisia. Ennen
lamaa julkinen sektori kasvoi nopeammin kuin
laman jälkeen. Tilanne on päinvastainen yksi-
tyisellä sektorilla, missä tuotannon kasvuasteet
ovat olleet kaikilla periodeilla suuremmat kuin
julkisella sektorilla. Lamaa ennen julkinen sek-
tori oli työllistävä sektori. Laman jälkeen yksi-
tyinen sektori vastaa pääosin työllisyyden kas-
vusta.
Huomattakoon, että yksityisen sektorin tuo-

tannon ja työllisyyden volatiliteetti on suurem-
paa kuin julkisella sektorilla. Täten julkinen
sektori on toiminut koko talouden kannalta ta-
loutta vakauttavana tekijänä.

5. Yksityinen ja julkinen tuotanto
työllisyyden vaihteluiden
määrääjinä: Granger -kausaalisuus

Koska taloudelliset aikasarjat ovat poikkeukset-
ta epästationaarisia yksikköjuuren takia, niin

Taulukko 1. Sarjojen TUOTt , YTUOTt , JTYÖLt ja YTYÖLt vuosikasvuasteet (neljännestä kohden) koko perio-
dilla, ennen lamaa ja laman jälkeen.

"4logJTUOTt , "4logYTUOTt , "4logJTYÖLt ja "4logYTYÖLt

keskiarvot:
koko periodi 0.0147 0.0235 –0.0034– –0.0087–
ennen lamaa1) 0.0310 0.0405 0.0113 0.0039
laman jälkeen 0.0259 0.0573 0.0003 0.0232
hajonnat:
koko periodi 0.0331 0.0529 0.0286 0.0447
ennen lamaa2) 0.0178 0.0249 0.0146 0.0192
laman jälkeen 0.0134 0.0241 0.0195 0.0271
1) julkinen sektori: 1984Q1–1991Q4

yksityinen sektori: 1984Q1–1990Q2
2) julkinen sektori: 1995Q3–1998Q1

yksityinen sektori: 1993Q3–1998Q1
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sarjat testattiin ADF-testien avulla3. Logarit-
moidut tasosarjat sisältävät selkeästi yksikkö-
juuren ja stationaarisuus todentuu "log-sarjojen
kohdalla. Työllisyyssarjojen "4log-muunnosten
kohdalla stationaarisuuden todentuminen ei ole
selkeätä.
Seuraavaksi tutkittiin sarjojen parittaista

Granger kausaalisuutta (GC) viipeiden pituu-
della 4, 2 ja 1 "log-ja "4log-muunnosten osal-
ta. Tasosarjoille GC-analyysia ei tehdä vielä
tässä vaiheessa, sillä tilastollisesti kelvollinen
analyysi edellyttää sarjojen yhteisintegroitu-
vuusominaisuuksien tuntemista. Seuraavissa ta-
pauksissa ei-kausaalisuushypoteesi voitiin ku-
mota, ts. pätee, että sarja xt omaa ennustevoi-
maa sarjan yt suhteen. Tätä on merkitty seuraa-
vasti: xt → yt , missä xt ja yt ovat tarkestelun
alla oleva muuuttujapari.
Tulokset ovat paljolti odotusten mukaisia:

tuotantosarjojen (logJTUOTt ja logYTUOTt)
differenssit ennustavat työllisyyssarjojen (logJ-
TYÖLt ja logYTYÖTt ) muutoksia. Yllättäen
kuitenkin yksityisen sektorin tuotannon muu-
tokset ennustavat julkisen sektorin tuotannon
muutoksia ja yksityinen työllisyys omaa ennus-
tevoimaa julkisen sektorin tuotannon ja työlli-
syyden suhteen. Kokonaisuudessaan parittaiset
testitulokset tarkoittavat sitä, että ainoastaan

yksityinen tuotanto on eksogeeninen. Mikään
muu sarja ei ennusta sitä. Tämän havainnon pe-
rusteella siis yksityinen sektori dominoi kansan-
talouden kehitystä. Se ennustaa myös julkista
tuotantoa ja työllisyyttä. Yksityinen sektori toi-
mii ikään kuin talouden moottorina, julkinen
sektori on sille alisteinen. Havainto on sopu-
soinnussa sen tulkinnan kanssa, että julkinen
sektori luo yhteiskunnan infrastruktuuria, millä
on pitkän aikavälin vaikutus yksityisen sektorin
tuottavuutta nostavana. Julkisen sektorin suh-
dannerooli sen sijaan jää myötäileväksi ja jopa
myötäsykliseksi, ei eksogeeniseksi. Neljän
muuttujan systeemimallissa tilanne saattaa kui-
tenkin olla toisentyyppinen.

6. Julkisen työllisyyden »hyöty-
vaikutukset» ja julkisen tuotannon
aiheuttama syrjäytys yksityisessä
työllisyydessä

Yhteisintegroituvuusanalyysi antaa kokonais-
valtaisen kuvan tasosarjojen dynaamisesta riip-
puvuudesta. Testitulokset osoittivat että
VAR(1)-malli ilman deterministisiä kompo-
nentteja on riittävä perusta yhteisintegroituvuu-
sanalyysille. Tämän mukaan kaikkien tasosar-
jojen välillä vallitsee vain yksi yhteisintegroitu-
vuusrelaatio.
Yhteisintegroituvuuden vallitessa voidaan

testata Granger ei-kausaalisuutta tasosarjojen

Taulukko 3. Sarjat, joille Granger ei-kausaalisuus kumoutuu.
"-sarjat "4-sarjat
"logJTUOTt → "logJTYÖLt , "4logJTUOTt → "4logJTYÖLt
"logYTUOTt → "logYTYÖLt, "4logYTUOTt → "4logYTYÖLt

"4logYTUOTt → "4logJTUOTt
"logYTYÖLt → "logJTUOTt, "4logYTYÖLt → "4logJTUOTt

"4logYTYÖLt → "4logJTYÖLt

3 Kaikki raportissa esiintyvät numeeriset tilastoana-
lyysit ovat saatavilla allekirjoittaneilta.
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välillä systeemimuodossa (blokkitestaus). Tes-
tituloksien mukaan ainoastaan julkinen työlli-
syys ja se yhdessä yksityisen työllisyyden kans-
sa eivät omaa ennustevoimaan muiden sarjojen
suhteen, ts. tuotantosarjat logJTUOTt ja log-
YTUOTt ovat eksogeenisia. Yhteisintegroitu-
vuus säilyy muuttujien välillä tuotantosarjojen
eksogeenisuudesta huolimatta.
Seuraavassa vaiheessa tutkitaan työllisyyden

määräytymistä yksinkertaisen dynaamisen sys-
teemimallin avulla. Edellisen kappaleen tulos-
ten perusteella lähtökohtana on kahden yhtälön
systeemi, jossa eri sektoreiden työllisyyksiä se-
litetään näiden viipeisillä arvoilla ja tuotanto-
sarjoilla.
Taulukkossa 4 esitämme systeemiestimointi-

tulokset, kun tilastollisesti ei-merkitsevät selit-
täjät on poistettu. Varsin yllättäen ainoastaan
viiveinen yksityisen sektorin työllisyyden taso
determinoi julkisen sektorin työllisyyden tasoa.
Näiden pitkän aikavälin ratkaisu saa arvon 0.75.
Pitkän aikavälin kerroin (LR) saadaan kun
esim. mallin yt = αyt–1 + βxt tapauksessa laske-
taan yt:n dynamiikan antama panos xt:n kerroin-
vaikutukseen, ts. LR = β/(1–α). Yksityisen sek-
torin työllisyyden paraneminen 10 %:lla johtaa
pitkällä aikavälillä julkisen sektorin työllisyy-
den paranemiseen 7.5 %:lla. Tulema osin selit-
tyy laajenevan sosiaalisektorin avulla, jonka

palveluita kasvava työllisyys tarvitsee. On kui-
tenkin selvää, että ennen lamaa julkinen tuotan-
to oli keskeisin julkisen työllisyyden tason mää-
rääjä. Koko tutkimusperiodin aikana tälläistä
relaatiota ei esiinny (ks. ed. graafinen esitys).
Tehtyjen työtuntien merkitys tässä yhteydessä
on syytä tutkia tarkemmin myöhemmin.
Yksityisen sektorin työllisyys määräytyy

systeemin kaikkien muiden muuttujien välityk-
sellä. Mielenkiintoisin ja yllättävin tulos koskee
julkisen tuotannon negatiivisia työllisyysvaiku-
tuksia pitkällä aikavälillä. Julkinen tuotanto
»syrjäyttää» yksityistä työllisyyttä kertoimen
arvolla –2,44, mutta julkinen työllisyys lisää
sitä kertoimella 1,28. Yksityisen tuotannon ker-
roin saa LR- kertoimen 1,57. Täten yksityisen
sektorin työllisyyden paraneminen johtuu aino-
astaan sen omista lähtökohdista, ei julkisen sek-
torin osuudesta.

7. Sopeutuminen kohden pitkän
aikavälin tasapainoa vaatii
kärsivällisyyttä

Taulukon 4 mallien pitkän aikavälin ratkaisujen
(LR) avulla voidaan esittää seuraavat virheen-
korjausmallit (ECM) "4log -sarjoille (Tauluk-
ko 5). Julkisen työllisyyden vuosimuutoksen
"4logJTYÖLt osalta tulokset osoittavat, että

Taulukko 4. Systeemimallin estimointitulokset (t-arvot suluissa).

logJTYÖLt = 0.872logJTYÖLt–1 + 0.096logYTYÖLt–1
(24.20) (4.51)

LR-kerroin: 0.75
logYTYÖLt = 0.888logYTYÖLt–1 + 0.144logJTYÖLt–1

(21.11) (2.20)
– 0.274logJTUOTt–1 + 0.176logYTUOTt
(5.43) (5.11)

LR-kertoimet: 1.28 –2.44 1.57
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sekä julkisen että yksityisen tuotannon muutok-
set määräävät julkisen työllisyyden koko tarkas-
teluperiodilla, mutta laman jälkeisellä periodil-
la näillä ei ole merkitystä. Virheenkorjauspara-
metri on merkitsevä molemmilla periodeilla in-
dikoiden tilannetta, että julkisen ja yksityisen
työllisyyden tasojen välillä on tasapainorelaa-
tio, joka todentuu varsin hitaasti.
Yksityisen puolen työllisyyden vuosimuu-

tokset "4logYTYÖLt selittyvät yksityisen sek-
torin tuotannon muutoksella ja julkisen työlli-
syyden muutoksella, mutta laman jälkeisellä pe-
riodilla jälkimmäisellä ei ole työllisyysvaiku-
tuksia. Virheenkorjaus esiintyy merkitsevänä

molemmilla periodeilla, mutta laman jälkeen ta-
sapainotilan saavuttaminen on helpompaa kuin
koko periodilla. Päätuloksena näistä estimoin-
neista siis on, että tasapainorelaatiot todentuvat
varsin hitaasti.

8. Sektoreiden työllisyyskertoimet
Mallituloksista saadaan laskettua ulos tuotanto-
muuttujien vuosikasvuasteiden työllisyyskertoi-
met eri periodeilla (Taulukko 6). Tulokset anta-
vat tiivistetyn kertauksen luvun 1. graafisista
tarkasteluista. Laman jälkeen julkinen työlli-
syys ei ole sensitiivinen eri sektoreiden tuotan-

Taulukko 5. Työllisyysmuutoksien EC-mallien OLS-estimointitulokset (t-arvot suluissa).

Julkinen sektori
koko periodi:

"4logJTYÖLt = 0.561"4logJTYÖLt–1 – 0.218"4logJTYÖLt–4
(6.21) (3.11)

+ 0.209"4logJTUOTt + 0.065"4logYTUOTt 0.292ECMt–4
(6.10) (2.21) (4.54)

R2 = 0.870, AR(4) = 0.15, Normaalisuus = 0.58
periodi 1994Q1–1998Q1:

"4logJTYÖLt = 0.572"4logJTYÖLt–1 – 0.304"4logJTYÖLt–4
(3.22) (2.84)
0.313ECM t–4
(3.53)

R2 = 0.782, AR(4) = 0.81, Normaalisuus = 0.33
Yksityinen sektori
koko periodi:

"4logYTYÖLt = 0.405"4logYTYÖLt–1 + 0.361"4logJTYÖLt-1
(4.01) (2.74)

+ 0.281"4logYTUOTt – 0.217ECM t–4
(5.60) (4.21)

R2 = 0.901, AR(4) = 2.52, Normaalisuus = 9.12*
periodi 1993Q1–1998Q1:

"4logYTYÖLt = 0.302"4logYTUOTt – 0.388ECM t–4
(3.12) (11.75)

R2 = 0.903, AR(4) = 0.21, Normaalisuus = 5.18
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non kasvun suhteen, mutta yksityisen tuotannon
kasvu määrää selkeästi yksityisen sektorin työl-
lisyyden kasvua. 10 %:n tuotannon kasvu joh-
taa laman jälkeen 3 %:n työllisyyden kasvuun.
Estimointitulokset viittaavat siis siihen, että

lyhyellä aikavälillä julkisen sektorin tuotannon
kasvu ei heikennä eikä vahvista yksityisen työl-
lisyyden kasvua. Tulos on vastoin keynesiläistä
ajattelua, jossa julkisella menotalouden sääte-
lyllä pyritään vaikuttamaan kokonaiskysynnän
ja -työllisyyden määräytymiseen. Pitkällä aika-
välillä korkeampi julkisen sektorin menotalous
sen sijaan syrjäyttää yksityistä työllisyyttä. Yk-
sityisen työllisyyskertoimen osalta tehdään tär-
keä havainto: koko periodilla tuotannon kasvun
työllisyysvaikutus on ollut suurempi kuin laman
jälkeen. Työn käytön tehostuminen on osa la-
man jälkeistä todellisuutta Suomessa.

9. Suomi 2000-luvulla: jobless
growth?

Edellä on tarkasteltu tuotannon ja työllisyyden
välisen relaation määräytymistä sekä julkisella
että yksityisellä sektorilla. Tarkasteluajankohta
on ollut 1984Q1–1998Q1 (57 havaintoa). Kes-
keinen tulos on, että laman seurauksena työlli-
syyden määräytyminen eri sektoreilla on muut-
tunut radikaalisti siitä, mitä se oli ennen lamaa.
Yksityisen sektorin kyky luoda lisää työpaikko-

ja oli varsin heikko 80-luvun lopussa, mutta la-
man jälkeen uudelleen rektyroinnin seuraukse-
na työllisyys kohenee varsin nopeasti. Mielen-
kiintoinen kysymys on se, milloin lamaa edel-
tävä »työllisyyskatto» saavutetaan jälleen.
Taulukoiden 4–6. keskeinen sanoma on, että

lyhyellä aikavälillä julkisen sektorin kasvu ei
heikennä eikä vahvista kokonaistyöllisyyttä.
Korkean julkisen sektorin menotalouden tason
yksityistä työllisyyttä syrjäyttävä vaikutus heik-
kenee julkisen sektorin BKT-osuuden laskun
myötä. Tällä seikalla on silti tuskin suurtakaan
merkitystä yksityisen sektorin työllisyyden kan-
nalta, mikäli työpanoksen verotus pysyy korke-
alla tasolla.
Julkisen sektorin kasvu oli varsin nopeaa

1980-luvulla ja kokonaistyöllisyys kasvoi myös
nopeasti. Laman jälkeen julkinen tuotanto kas-
vaa jälleen, tosin hitaammin kuin ennen lamaa,
mutta työllisyysvaikutukset ovat varsin vaati-
mattomat. Pitkällä aikavälillä julkisen sektorin
työllisyyden määräytyminen näyttää seuraavan
yksityisen sektorin työllisyyden kehitystä. Tä-
män perusteella voidaan kysyä, käykö julkinen
sektori nyt läpi sitä rationalisoimisvaihetta,
minkä yksityinen sektori saattoi loppuun ennen
lamaa (tuottavuuden kasvu ilman uusia työpaik-
koja). Tulevat vuodet tulevat olemaan mielen-
kiintoisia työllisyyden määräytymisen kannalta.
Selviä häviäjiä ovat syrjäseudut, pitkäaikais-

Taulukko 6. Julkisen ja yksityisen tuotannon kasvun työllisyyskertoimet.

"4logJTUOTt "4logYTUOTt

koko periodi 0.318 0.099
"4logJTYÖLt

1994Q1–1998Q1 – –
koko periodi – 0.471

"4logYTYÖLt
1993Q1–1998Q1 – 0.302
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työttömät ja vähän koulutetut, sillä nämä eivät
muodosta kiinnostavaa työvoimareserviä yksi-
tyiselle sektorilla ja julkisen (ml. kuntasektorin)
saneeraus ei luo uusia työpaikkoja.
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