
551

Matti VirénKansantaloudellinen aikakauskirja – 95. vsk. – 3/1999

Mursiko lama työllistymisen edellytykset Suomessa?
– kommentti Kanniaiselle ja Lindenille

MATTI VIRÉN

Vesa Kanniainen ja Mika Linden päätyvät
»Mursiko lama työllistymisen edellytykset Suo-
messa?» -artikkelissaan tässä aikakauskirjassa
siihen tulokseen, että työllisyyden määräytymi-
nen Suomessa on muuttunut radikaalisti siitä,
mitä se oli ennen lamaa. Koska tällainen tulos
on talouspolitiikan kannalta hyvin tärkeää, on
ehkä paikallaan hieman tarkemmin arvioida
Kanniaisen ja Lindenin empiiristen analyysien
voimaa.
Kanniaisen ja Lindenin tarkastelut perustuvat

Suomea koskevaan neljännesvuosiaineistoon
ajanjaksolta 1984Q1–1998Q1. Muuttujia on
neljä: yksityisen ja julkisen sektorin tuotanto ja
työllisyys. Näiden muuttujien avulla Kanniai-
nen ja Linden tarkastelevat eri muuttujien Gran-
ger-kausaalisuutta ja estimoivat sen jälkeen
työllisyysyhtälöitä yksityiselle ja julkiselle sek-
torille eri ajanjaksoille (yksityiskohdista ks.
Kanniaisen ja Lindenin artikkeli).
Se, mikä analyyseissa hieman epäilyttää on

juuri data. Vaikka Kanniainen ja Linden puhu-
vatkin (julkisen sektorin) tuotannosta, käytetään
analyyseissä silti (julkisen sektorin osalta) ky-
syntälukuja (so. julkisen sektorin tuotanto on
yhtä kuin julkinen kulutus ja investoinnit).

Mikä on yksityinen tuotanto, se ei ilmene artik-
kelista. Artikkelista ei myöskään ilmene, miten
yksityisen ja julkisen sektorin työllisyys on
määritelty. Artikkelissa mainitut luvut eivät ni-
mittäin vastaa kansantalouden tilinpidon eivät-
kä työvoimatutkimuksen lukuja.1 Vaikuttaa sil-
tä, että luvut vastaavat jotakin institutionaalista
sektorijaottelua, joka sinänsä voi olla mielekäs,
mutta kun verrataan tuotanto- ja työllisyysluku-
ja, se voi johtaa täysin virheellisiin johtopäätök-
siin.
Ilmeisesti juuri näin on käynyt Kanniaisen ja

Lindenin tutkimuksessa. Kun kirjoittajat esitte-
levät sektoreita koskevia tuottavuuslaskelmi-
aan, ilmenee niistä (kuva 3), että julkisen sek-
torin tuottavuus on kasvanut lähes yhtä nopeas-
ti kuin yksityisen sektorin. Julkisen sektorin
tuottavuuden vaihtelut ovat kaiken lisäksi suu-
rempia kuin yksityisen sektorin.
Kuitenkin todellisuudessa tilanne on se, että

julkisen sektorin tuottavuuden kasvu on SNA:n

1 Kanniainen ja Linden mainitsevat, että julkisen
sektorin työllisyys oli vuonna 1991 710 000. Vastaa-
va tilinpidon luku on 520 000 ja työvoimatutkimuk-
sen & -tiedustelun luku 537 000.
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Taulukko 1. Tuotanto, työllisyys ja tuottavuus 1984–1997

Vuosi YTUOT JTUOT YTYÖL JTYÖL YTT JTT
1984 288 786 71 555 1 811 456 159 157
1985 298 807 73 569 1 802 468 166 157
1986 305 189 74 732 478 171 157
1987 317 270 77 311 1 778 491 178 157
1988 332 944 79 314 1 779 502 187 158
1989 354 967 80 915 1 789 510 198 159
1990 356 800 82 148 1 771 515 201 160
1991 324 966 83 140 1 644 520 198 160
1992 313 844 81 329 1 503 507 209 161
1993 315 974 77 651 1 394 481 227 161
1994 336 363 77 491 1 374 481 245 161
1995 354 657 76 848 1 397 489 254 161
1996 369 361 80 122 1 403 497 263 161
1997 395 945 81 397 1 443 507 274 160
kasvu-% 0002.46 01.00 –1.73. 0.82. 4.26. 0.17.
TUOT viittaa v. 1990 hintaiseen arvonlisäykseen, TYÖL työllisiin 1000 henkilöinä ja TT työn tuottavuuteen.
Y viittaa yrittäjätoimintaan ja J julkiseen toimintaan. Kavu-% koskee ajanjaksoa 1984–1997.

Kuvio 1. Työn tuottavuus yksityisellä ja julkisella sektorilla 1984–1997.
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laskentaperiaatteiden johdosta nolla (tai mah-
dollisesti jonkin muu laskennallinen arvio).
Suomen osalta tilannetta voi havainnollistaa
kansantalouden tilinpidon luvuilla ajanjaksolta
1984–1997. Luvut koskevat em. sektoreiden
tuotantoa, työllisyyttä ja työn tuottavuutta.
Työn tuottavuutta koskevat luvut on esitetty
myös kuviossa 1.
Kuva työn tuottavuuden kehityksestä ei muu-

tu vaikka kansantalouden tilinpidon lukujen si-
jasta käytettäisiin (työllisten osalta) työvoima-
tiedustelun ja -tutkimuksen lukuja. Ne poikkea-
vat toki jonkin verran tilinpidon luvuista mm.
siksi, että ne perustuvat erilaisin sektorimääri-
telmiin. Kanniaisen ja Lindenin esittäminen lu-
kujen kanssa niilläkään ei kuitenkaan ole mi-
tään tekemistä.
Ilmeisesti juuri datan vuoksi Kanniaisen ja

Lindenin empiirisiin analyyseihin liittyy jouk-
ko merkillisiä piirteitä, joista muutama sana lie-
nee paikallaan.
Taulukon 4 systeemimallien mukaan julkisen

sektorin työllisyys riippuu vain yksityisen sek-
torin työllisyydestä. Julkisen sektorin tuotan-
nolla ei ole mitään merkitystä, vaikka (taas ker-
ran) tilipidosta tiedämme, että julkinen arvonli-

säys on karkeasti ottaen sama kuin julkisen sek-
torin palkkasumma.
Kun mennään kiinteisiin hintoihin, tuotannon

ja työllisyyden riippuvuus on siten (vakiotuot-
tavuusoletuksen vallitessa) yksi yhteen (eikä
sen selvittämiseen tarvita mitään regressioita).
Yksityisen sektorin työllisyysyhtälö on tie-

tenkin hieman vähemmän triviaali, mutta var-
maankin erilainen kuin Kanniaisen ja Lindenin
yhtälö. Heidän yhtälössään yksityisen sektorin
työllisyys riippuu sekä julkisen sektorin työlli-
syydestä että tuotannosta (sekä yksityisen sek-
torin tuotannosta). Julkisen sektorin työllisyys
kasvattaa yksityisen sektorin työllisyyttä, mutta
julkisen sektorin tuotanto supistaa sitä. Politiik-
kasuositus on ilmeisesti se, että julkiseen sekto-
rin pitää rekrytoida niin monta työntekijää kuin
mahdollista, mutta huolehtia siitä, että he eivät
tee mitään.
Palkkoja Kanniaisen ja Lindenin yhtälöissä

ei ole. Ilmeisesti ne eivät vaikuta työllisyyteen.
Kanniaisen ja Lindenin tutkimusaihe on il-

man muuta tärkeä ja soisi, että sen tiimoilta teh-
täisiin empiiristä tutkimusta. Ehkä tutkimuksen
voisi kuitenkin tehdä paremmin, kuin Kanniai-
nen ja Linden ovat tehneet.




