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Viimeisen 20–30 vuoden aikana ansiotuloerot
ovat kasvaneet kaikissa kehittyneissä maissa
joko palkkaerojen tai työttömyyden kasvun ta-
kia. Ilmiön syistä on käyty vilkasta keskustelua.
Selitykseksi on tarjottu paremmin koulutettu-
ja suosivaa informaatioteknologista muutosta
työelämässä, kansainvälisen kaupan kasvua,
ammattiliittojen vaikutusvallan heikkenemistä,
siirtymää tehdasteollisuudesta palveluihin, jne.
Suosituin näistä selityksistä on ollut paremmin
koulutettuja suosiva teknologinen muutos.
Yksinkertainen kysyntä/tarjonta-analyysi ker-
too, miten tällainen teknologian muutos nos-
taa hyvin koulutettujen palkkoja ja painaa alas
huonommin koulutetun väen palkkoja. Vaik-
ka teknologia-hypoteesi on hallinnut tuloero-
jen kasvuselityksiä, se on kuitenkin evidenssin
karttuessa osoittautumassa monella tavalla riit-
tämättömäksi.

Pikettyn ja Saezin (2002) mukaan USA:n
ansiotuloerojen muutosta tuo ilmiö ei selitä.

He pitävät tärkeimpänä tekijänä viimeisten
vuosikymmenten aikana tapahtunutta sosiaalis-
ten normien muuttumista, joka on mahdollis-
tanut huippuansiotulojen huiman kasvun.

Teknologia-hypoteesia on myös käytetty
selittämään sekä ansiotuloerojen että työttö-
myyden kasvua. Krugmanin (1994) mukaan
markkinavoimat ovat tuottaneet palkkatulo-
erojen kasvua ja hyvinvointivaltio taas on omil-
la pyrkimyksillään yrittänyt kaventaa tuloero-
ja. Näiden kahden voiman yhteentörmäys on
johtanut korkeampaan työttömyyteen (erityi-
sesti Euroopassa). Atkinson (1999) antoi Krug-
manin selitykselle nimen transatlantic consen-
sus. USA:n palkkaerojen kasvulle ja Euroopan
tuloerojen kasvulle olisi löydetty yhtenäinen
selitys. Atkinson (2000) arvostelee ko. selitys-
tä sekä teorian että empirian perusteella puut-
teelliseksi. Hän luonnehtii päättelyä osittais-/
osittaistasapainotarinaksi, joka ei sano mitään
työmarkkinoiden ja pääomamarkkinoiden kes-
kinäisistä kytkennöistä. Krugman itsekin on
hiljattain luopunut tästä selityksestä.

Acemoglu (2002) esittää sekä teoreettista
että empiiristä tukea sille, että palkkaerojen

1 Kiitän Petri Böckermania, Jukka Pirttilää ja Hannu Var-
tiaista hyvistä kommenteista ja Sören Blomquistia aiheeseen
liittyvistä keskusteluista.
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kasvua hillitsevät eurooppalaiset työmarkkina-
instituutiot myös kannustavat investoimaan
teknologiaan, joka lisää vähemmän koulutetun
väen tuottavuutta. Hänen mukaansa tästä syys-
tä teknologinen muutos ei olisi Euroopassa
niin haitallinen vähemmän koulutetulle työ-
väelle kuin USA:ssa. Näin ollen Acemoglun
mukaan työttömyyden kasvu ei rajoitu vain ma-
talapalkkaiseen työvoimaan. (Ks. myös Nickell-
Bell, 1996).

Mielenkiintoinen piirre monissa Euroopan
maissa – myös Suomessa 1990-luvun puoleen-
väliin asti – on ollut se, että saman aikaisesti
kun työttömyys on kasvanut käytettävissä ole-
vien tulojen erot ovat pysyneet melko vakaina.
Näin ollen fiskaalinen (budjetin kautta) tulo-
jen uudelleenjako on estänyt käytettävissä ole-
vien tulojen erojen kasvun.

Selonteon vuoksi omaksumme teknologia-
selityksen. Yritämme sen avulla verrata keske-
nään yleistä työllisyystukea, missä uudelleenja-
ko tapahtuu työmarkkinoiden kautta, ja tulon-
siirtojärjestelmää, missä fiskaalisen uudelleen-
jaon avulla on mahdollista pitää tuloerot vakai-
na. Ehkä tunnetuin ekonomistien puheenvuo-
ro työllisyystuen puolesta on Helsingin EEA-
kokouksessa 1993 Drezen ja Malinvaudin joh-
dolla kirjattu dokumentti; Policy Iniative for
Europe (Dreze-Malinvaud, 1994), missä he
suosittelevat matalapalkka-alojen työllisyyttä
parantavaksi keinoksi massiivista näiden alojen
sova-maksujen tai verojen alentamista siirtä-
mällä rahoitustaakkaa koulutetummalle työlle.
Dreze-Malinvaud ehdotus ei ollut pelkästään
työllisyystukikannanotto. Mukana oli myös voi-
makas suositus julkisen sektorin infrastruktuu-
ri-investointien elvyttämisestä Euroopassa.
Suomessa yleistä työllisyystuki-ideaa on pitänyt
esillä Jouko Martikainen sekä hiljattain Pasi
Holm ja Vesa Vihriälä.

Ekonomistien työkaluilla on helppo osoittaa,
missä tilanteissa matalapalkkatyöpaikkojen
subventointi on parempaa politiikkaa kuin tu-
lonsiirtojen (työttömyyskorvauksien) maksami-
nen. Se on eräs tämän kirjoitelman tarkoituk-
sista. Samalla kysymme, miksi yleinen työlli-
syystuki ei ole saanut suurempaa poliittista
suosiota. Edelleen kiinnitämme huomiota pää-
omatuloverotuksen rooliin työllisyystuki järjes-
telmän yhteydessä. Yleisen työllisyystuen on-
nistumiselle on tärkeää, miten pääomatuloa
verotetaan suhteessa ylempiin ansiotuloihin.
Suomalaisessa verotus- ja työllisyyskeskustelus-
sa on täysin unohdettu julkisen sektorin työlli-
syyden merkitys. Tarkastelemme julkisen sek-
torin työllisyyttä osana työllisyyden paranta-
misstrategiaa.

Yleinen työllisyystuki ei toki ole ainoa työ-
markkinoiden kautta toimiva uudelleenjako-
keino. Myös ansiotulovähennys, jossa tuki tu-
lee työntekijälle, jakaa varallisuutta työmarkki-
nainstituutioiden kautta.

1-sektorin malli

Analysoimme yksinkertaista kahden työnteki-
järyhmän mallia. N1 on matalapalkkaisten mää-
rä ja palkka eli työvoimakustannus = w1, vas-
taavasti N2 on korkeampipalkkaisten määrä ja
palkka = w2 (> w1), N3 on työttömien määrä.
N1 + N2 + N3 = 1.

Talous tuottaa tuotosta x tuotantofunktion
x = H(N1, N2, K) mukaisesti, missä K on pää-
oma. Oletetaan kilpailevat työmarkkinat ja
N3 = 0 eli työttömyyttä  ei  ole.  Tällöin wi =
Hi(N1, N2, K), missä Hi (i = 1, 2) eli palkka vas-
taa rajatuottavuutta. r = HK eli pääomakus-
tannus. Työntarjonta oletetaan joustamatto-
maksi ja käytössä on suhteellinen verotus. Jul-
kisen sektorin budjettirajoitus voidaan kir-
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joittaa, g = tH(N1, N1, K) = t(N1w1 + N2w2 + rK),
missä t on veroaste ja g on eksogeeniset julki-
set menot. Netto-tulot tai käytettävissä oleva tu-
lot eri ryhmille ovat c1 = (1–t)w1 ja c2 = (1–t)w2.

Korkeamman tuottavuuden
työntekijöitä suosiva teknologinen
muutos ja muuttumaton tulosiirto/
verojärjestelmä

Tarkastellaan seuraavaksi, mitä tapahtuu jos
teknologia-hypoteesi pitää paikkansa. Uusi
tuotantofunktio on nyt M(N1, N2, K). Parem-
min koulutettuja työtekijöitä suosiva tekno-
loginen muutoksen takia matalamman tuot-
tavuuden alojen aiempi palkka  on korkeam-
pi kuin rajatuottavuus uudessa  tilanteessa  eli
w1 > w–1 = M1(N1, N2, K) ja w2 = M2(N1, N2, K).
Jos matalapalkkaisten työvoimakustannukset
pidetään tasolla w1, työttömyys kasvaa tässä
ryhmässä. Jos taas ne painuvat w– 1:n, täystyölli-
syys säilyy. Muuttumaton tulonsiirto/verojär-
jestelmä lisää käytettävissä olevien tulojen ero-
ja eli c2 – c–1 > c2 – c1, ja julkiset menot supistuvat
g– = tM(N1, N2, K) = t(N1w

–
1 + N2w2 + rK). Tällai-

nen kehitys mahdollistaisi ns. työssäkäyvien
köyhien ryhmän synnyn. Vastaisiko yllähahmo-
teltu kehitys USA:n ja Ison-Britannian viime
vuosikymmenten kehitystä?

Tavoite:Tuloerot eivät saa kasvaa

Asetetaan tavoitteeksi, että käytettävissä ole-
vien tulojen erot pysyvät ennallaan. Verrataan
nyt yleistä työllisyystukea (TT) ja tulonsiirto-
mallia (TS) keskenään.

Tulonsiirto/verojärjestelmä; TS

Jos w1 = w–1, (esimerkiksi muuttumattomat so-

siaaliturvamaksut, minimipalkka (yleissitovuus)
yms), työttömyys nousee 0:sta N3 = N1–N

–
1:teen.

On luontevaa olettaa, että substituutiojousto
eri ryhmien ei ole ääretön. Tällöin komplemen-
taarisuus eri tyyppisten töiden välillä alentaa
myös ryhmän kaksi rajatuottavuutta. Näin ol-
len w2 > w–2 = M2(N

–
1, N2, K). Tuotos tässä ta-

pauksessa voidaan esittää; x(TS) = N
–

1w1 + N2w
–

2

+ rK = M.
Jos työttömyyden aiheuttama tuloerojen

kasvu estetään, verojen on noustava t:stä t–:n
jotta työttömyyskorvaukset voidaan rahoittaa.
Vastaisiko tämä kuvaa Suomesta 1990 luvun
puoleen väliin?

Työllisyystuki; TT

Hahmotetaan lyhyesti Dreze-Malinvaud -mal-
lia (1994) (tai Phelps, 1994) tässä yksinkertai-
sessa asetelmassa. Pidetään edelleen kiinni ta-
voitteesta, että käytettävissä olevien tulojen
erot pysyvät ennallaan.

Jos matalapalkkaisten työvoimakustannuk-
set laskevat työllisyystuen seurauksena w–1:n,
täystyöllisyys säilyy. On selvää, että ollakseen
tehokas työllisyystuen on koskettava sekä van-
hoja ja uusia matalapalkkatyöpaikkoja. Nyt
tuotos on työllisyystuen tapauksessa; x(TT) =
N1w

–
1 + N2w2 + rK = M(N1, N2, K). Eli havaitaan,

että tuotos työllisyystuen tapauksessa on suu-
rempi kuin tulonsiirtomallissa. Kaavana x(TT)
> x(TS) = N

–
1w1 + N2w

–
2 + rK = M(N

–
1, N2, K).

Matalapalkkaisten veroja on alennettava,
jotta heidän nettotulonsa eivät laske. Korkeam-
pipalkkaisten veroja (pääomatuloja verotetaan
samalla tavalla kuin korkeampipalkkaisia eli
t2 = tr) on taas nostettava, jotta tuloerot ja jul-
kisten menojen osuudet pysyvät ennallaan.

Koska TT:ssä kokonaistuotos on suurempi
kuin TS:ssä, on hyvin ilmeistä, että myös net-
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totuloerojen ennallaan pitäminen tuottaa mo-
lemmille ryhmille korkeammat nettotulot
TT:ssä kuin TS:ssä. Näin ollen jos pääomatu-
loja on mahdollista verottaa samalla tavalla
kuin suurempia ansiotuloja, matalapalkka-alo-
jen subventointi tuottaa työllisyyden ja hyvin-
voinnin kannalta paremman tuloksen kuin toi-
meentulon turvaaminen tulonsiirroin. Kaikki
tämä on tehtävissä tuloeroja kasvattamatta.
Työllisyyden parantaminen ei siis edellytä tu-
loerojen kasvattamista, kuten eräät entiset ja
nykyiset pankinjohtajat näyttävät ajattelevan

Entä jos pääomatuloa ei veroteta ollenkaan
tai kuten Suomessa selvästi lievemmin kuin
suurempia ansiotuloja (t2 > tr)? Tällöin on mah-
dollista, että tuet valuvat ylimääräisiin voittoi-
hin pikemminkin kuin lisätyöpaikkoihin tai
korkeamman tuottavuuden työntekijöille. Enää
ei välttämättä päde, että TT dominoi TS.

Onko näin jo käynyt ilman subventioitakin
voimakkaan kasvun aikana 1990-luvun jälkim-
mäisellä puoliskolla? Tulonjakotilaston kanssa
yhdenmukaisen kuvan 1990-luvun tapahtumis-
ta antaa Kauppalehdessä (24.10.2002) ollut kir-
joitus Balance Consultingin tekemästä selvityk-
sestä. Sen mukaan vakiintunutta liiketoimintaa
harjoittavissa yrityksissä oman pääoman tuot-
to oli keskimäärin yli 20 prosenttia vuosina
1995–2001. Mielenkiintoisena yksityiskohtana
selvitys osoittaa, että samana ajanjaksona asian-
ajotoimistoissa omistajan pääomat ovat 11-ker-
taistuneet, mutta palkkamenot ovat supistu-
neet, jopa yli 22 prosenttia. On helppo yhtyä
kirjoituksen esittämään ihmettelyyn ”miksi
näin hyvillä tuottoprosenteilla ei ole syntynyt
enemmän uusia työpaikkoja. Onko hyvä tuot-
to valunut omistajien voiton maksimointiin”?
Tämäkin esimerkki vahvistaa käsitystä siitä,
että verojärjestelmämme kannustaa pääomaval-
taistumista työn kustannuksella. Suomalainen

verokeskustelu on vaiennut tästä aiheesta. Van-
hasen hallituksen pääomavero-uudistus ei kor-
jaa tätä ongelmaa, joka johtuu perimmältään
eriytetystä tulovero-järjestelmästä.

Miksi TS on ollut suositumpi
kuin TT?

Jos työn kysynnän hintajousto olisi nolla, työl-
lisyystuki olisi tehoton tapa edistää matalan
tuottavuuden työllisyyttä. Mutta empiirinen
tutkimus sekä meillä että muualla vakuuttaa
että jousto on positiivinen. Matalamman tuot-
tavuuden töissä jousto on vielä korkeampi kuin
korkeamman tuottavuuden töissä. Tämä ha-
vainto jo yksistään osoittaa, että Sailaksen ryh-
män suosittelema yleinen veroale on selvästi
tehoton tapa lisätä työllisyyttä. Suuret siirtymä-
vaiheen kustannukset ovat varmasti merkittä-
vä selitys yleisen työllisyystuen epäsuosiolle.
Poliittiset kustannukset ovat suuret lyhytikäi-
sille hallituksille. Sen sijaan mahdolliset voitot
toteutuvat pitemmän ajan kuluttua. Kuten yllä
vain pitkän aikavälin tasapainossa TT on hal-
vempi kuin TS. Siirtymäjakso on rahoitettava
jotenkin. Vaihtoehtoja ovat joko siirtämällä ra-
hoitustaakkaa siirtymäjakson ajaksi korkeam-
man tuottavuuden ryhmälle, kuten Dreze-Ma-
linvaud, tai/ja pääomatulojen verotuksen kiris-
täminen.

Kumpikin vaihtoehto näyttää poliittisesti
hankalalta. EMU:n velkakriteeri on vielä enti-
sestään vaikeuttanut ongelmaa. Lyhyen ajan
velkaantuminen olisi varmasti monella tavalla
helpompi keino kuin väliaikainen verojen ko-
rottaminen. Taustalla voi nähdä myös ideolo-
gisia syitä. Hintajärjestelmää ei pidetä pelkäs-
tään välineellisenä asiana (kuten useimmat eko-
nomistit). Vasemmisto pelkää pysyvän matala-
palkkaluokan syntyä eikä pidä markkinameka-
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nismin kautta tapahtuvasta fiskaalisesta mani-
puloinnista. Oikeisto taas haluaa korkeampitu-
loisten veroja alas eikä pidä fiskaalisesta uudel-
leenjaosta ja progressiivista verotuksesta

Työllisyystuki vai ansiotulo-
vähennys?

Jos eläisimme maailmassa, jossa ei olisi liike-
toimikustannuksia, ei olisi mitään merkitystä
annetaanko tuki työnantajalle vai saman suu-
ruisena asioiden lisäyksenä työntekijälle. To-
dellisemmassa maailmassa esimerkiksi kannus-
tinvaikutusten suhteen menettelyt eroavat.
Kytkettynä minimipalkkaan, joka estää palkko-
jen liikkumisen alaspäin, työntekijälle tuleva
ansiotulovähennys nostaa ansioita, koska työn-
antaja ei voi vähentää palkkaa tukea vastaaval-
la määrällä. Tässä tapauksessa työnantajalla ei
saata olla kannustinta lisätä työllisyyttä. Ansio-
tulovähennyksen etuna on taas se, että se toi-
mii tuloverotuksen kautta. Näin tuen tarpeen
tunnistaminen sujuu luotettavammin kuin työl-
lisyystuessa. Ansiotulovähennys on myös hal-
linnollisesti halvempi. Työllistuen tapauksessa
työnantaja tietää ketkä saavat tukea. Tuki an-
taa myös työnantajalle houkutuksen laskea
palkkoja pitäen samalla tukea saamattomien
työntekijöiden palkat reservaatiotasolla. Ansio-
tulovähennyksen tapauksessa työnantaja ei tie-
dä kuka saa tukea, koska työnantaja ei tiedä
työntekijän kokonaistuloa. Työllisyystuki toi-
mii ongelmattomasti täyspäiväisissä töissä. An-
siotulovähennys on taas sujuvampi osa-aikaisis-
sa töissä. Se sallii ainakin periaatteessa työnte-
kijöiden säilyttävän etunsa työaikoja sopeutta-
malla.

Julkisen sektorin työllisyys

Julkisen sektorin työllisyys ei ole saanut suo-
malaisessa keskustelussa juuri mitään huomio-
ta. Sailaksen työllisyysryhmän olisi luullut lau-
suvan siitä jotakin. Tämä on kummallista, kos-
ka Suomessa julkisen sektorin rooli työllistäjä-
nä on selkeästi matalampi kuin muissa pohjois-
maissa (ks. kuvio 1a). Muissa pohjoismaissa
julkisen sektorin osuus koko työllisyydestä on
ollut viime vuodet 30% seutuvilla. Suomessa
on jääty alle 25%.

Terveydenhoidon ja sosiaalipalvelujen julki-
nen tarjonta ei välttämättä edellytä, että niiden
tuotanto tapahtuisi julkisen sektorin toimesta.
Julkinen sektori voi olla tilaaja ja rahoittaja, sen
ei välttämättä tarvitse olla tuottaja. Pohjois-
maissa julkiset sektorit kuitenkin pääsääntöises-
ti tuottavat näitä palveluja. Kuviot 1a ja 1b
osoittavat, että koulutuksen, terveydenhoidon
ja hoivapalvelujen laaja tuotanto julkisen sek-
torin toimesta pohjoismaissa merkitsee myös
sitä, että julkisen sektorin työllisyyden osuus on
selvästi korkeampi Ruotsissa, Norjassa ja Tans-
kassa kuin muissa kehittyneissä maissa.

Laajennetaan yhden sektorin malli kahden
sektorin malliksi. Yksityisen sektorin tuotan-
non, x, lisäksi otetaan mukaan julkinen sekto-
ri, joka tuottaa julkisesti tarjottua hyödykettä
g. Julkisen sektorin tuotantofunktioon G(n1

g,
n2

g, Kg) missä Kg on julkisen sektorin pääoma-
panos. Teknologia oletetaan samaksi molem-
missa sektoreissa. Nyt N1 = n1

x + n1
g, N2 = n2

x + n2
g

N3 = n3
x + n3

g. Jos korkeampipalkkaisia suosiva
teknologinen muutos tapahtuu molemmilla
sektoreilla, edellisen osion analyysi pätee edel-
leen. Sen sijaan vero- ja tulonsiirtojärjestelmän
huomioiminen muuttaa tilannetta olennaises-
ti. Julkisen sektorin rooli työllistäjänä koros-
tuu.
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Eräs selitys pohjoismaiden (tosin Suomi
poikkeaa muista pohjoismaista) korkeaan jul-
kisen sektorin työllisyysosuuteen ja sitä kautta
laajaan yksityishyödykkeiden tuotantoon voi
olla epäsuora uudelleenjako, jota toteutetaan
julkisen työllisyyden avulla. Roolin mahdollis-
taa se, että palkkaerot ovat keskeinen tuloero-
jen lähde, ja että julkinen sektori voi halutes-
saan vaikuttaa markkinatulemaan.

Tarkastellaan edelleen 2 tyypin ja 2 sekto-
rin taloutta. (Pirttilä-Tuomala, 2002). Oletam-

me, että työn tarjonta ei enää ole joustamaton-
ta. Laaja uudelleenjako vero- ja tulonsiirtojär-
jestelmien kautta synnyttää vääristymiä, joita
ekonomistit kutsuvat hyvinvointitappioksi.
Olemme optimivero-ongelmassa. Julkisella
tuotannolla ja työllisyydellä voi nyt olla vääris-
tymiä lieventävä rooli.

Hieman täsmällisemmin: Maksamalla mata-
lapalkkaryhmään kuuluville korkeampaa palk-
kaa (esim. minimipalkka), kuin mitä kustan-
nusten minimointi edellyttää, pienentää julki-

Kuvio 1a. Julkisen sektorin työllisyysosuus.
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nen sektori veroja edeltäviä palkkaeroja ja näin
lieventää kannustin- tai valikoitumisrajoitetta.
Toisin sanoen julkinen sektorille saattaa olla
kannattavaa poiketa tuotannontekijäyhdistel-
mästä, joka vastaisi kustannusten minimointia.
Aikaisempaan kahden ryhmän tarkasteluun
olemme tuoneet nyt endogeeniset palkat. Toi-
sin sanoen bruttopalkat riippuvat ko. ryhmien
työn tarjonnasta. Julkinen sektori voi työllistää
esimerkiksi enemmän työntekijöitä, joita se ha-

luaa uudelleenjaossa suosia. Jos se haluaa suo-
sia matalan tuottavuuden ryhmää, tämän ryh-
män työn kysyntä kasvaa koko taloudessa (sekä
yksityisellä että julkisella sektorilla) ja samoin
ryhmän palkat nousevat molemmilla sektoreil-
la. Tätä kautta tarve fiskaaliselle, budjetin kaut-
ta, tapahtuvalle uudelleenjaolle pienenee. Näin
ollen palkkoja tasaava politiikka voi parantaa
molempien ryhmien hyvinvointia. Laaja yksi-
tyishyödykkeiden julkisen sektorin toimesta

Kuvio 1b. Julkisen sektorin työllisyysosuus.
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tapahtuva tuotanto voi tätä kautta vähentää
tulojen uudelleenjakopolitiikan tehokkuustap-
pioita.

Julkinen sektori monopsonina

Monopsoni on saanut alamme oppikirjoissa ja
tutkimuksessa verraten vähän huomiota. Eko-
nomistit ovat joko vaienneet siitä tai eivät ole
pitäneet monopsonivoimaa mitenkään merkit-
tävänä asiana. Alan Manningin (2003) kirja on
toista mieltä. Manning esittää sekä teoreettista
että empiiristä näyttöä monopsonivoiman mer-
kittävyydestä. Hän ei kuitenkaan käsittele jul-
kisen sektorin monopsoni-roolia. Julkinen sek-
tori on kuitenkin monelle työntekijälle monop-
sonin asemassa. Monessa ammatissa julkinen
sektori on ainoa työnantaja. Talousteorian mu-
kaan monopsoni-voiman pitäisi hillitä kustan-
nuksia. Tästä lähtökohdasta on perusteltua ky-
syä onko esimerkiksi ulkoistamis- tai yksityis-
tämispolitiikka ollut sekä kustannustehokkuu-
den että työllistämisen kannalta viisasta poli-
tiikka. Suomen terveydenhoidon sekajärjestel-
mä (sekoitus julkista ja yksityistä) on hyvä esi-
merkki. Vielä paremman kontrastin tarjoaa
vertailu USA:n puhtaasti yksityinen vakuutus-
järjestelmään nojaavan terveydenhoidon ja Ka-
nadan julkinen terveydenhoitojärjestelmän vä-
lillä. Työvoimakustannukset ovat huomattavan
paljon suuremmat USA:ssa kuin Kanadassa.
Samoin muiden pohjoismaiden julkisten ter-
veydenhoitojärjestelmien vertailu Suomen se-
kajärjestelmään ei mairittele meitä.

On merkillepantavaa, että julkinen sektori
ei ole pelkästään työpanoksen suhteen monop-
soni. Se on myös monien muiden panosten ai-
noa ostaja.

Lopuksi

Suomalaista työllisyyskeskustelua on hallinnut
Sailaksen ryhmän raportti ja raportin saama
erittäin myönteinen ja lähes kritiikitön vastaan-
otto valtamediassa. Tuossa keskustelussa on
yleinen työllisyystuki saanut verraten vähän
kannatusta. Julkisen sektorin työllisyyden roo-
lista työllisyysasteen nostajana on lähes koko-
naan vaiettu. Lähtökohdaksi on otettu, että
työpaikat syntyvät vain yksityiseen sektoriin.
Kireä verotuksemme on monella suulla tuomit-
tu yhdeksi syypääksi suureen työttömyyteen.
Verotukseen on vaadittu pikaista korjausta, jot-
ta saamme työllisyyden 75 prosenttiin. Kuten
edellä todettiin Sailaksen ryhmän keskeisin
suositus – yleinen veroale – on tuon tavoitteen
savuttamiseksi keinovalikoiman tehottomim-
masta päästä.

Nykyistä USA:ta on pidetty dynaamisuu-
den perikuvana. Siellä verot ja sosiaaliedut ei-
vät aseta esteitä työllistymiselle tai työllistämi-
selle. Näin väitetään. Kuitenkin esimerkiksi
Tanskassa, jossa verot, julkiset menot ja julki-
sen sektorin työllisyys ovat huomattavasti kor-
keammat kuin meillä ja  josta  puuttuvat  No-
kian tapaiset menestystarinat (Legollakin on
mennyt varsin vaatimattomasti viime vuosina),
työllisyysaste on ollut viimeisen kahdenkym-
menen vuoden ajan korkeampi kuin USA:ssa.
Näyttää vahvasti siltä, että ideologiset paino-
tukset hallitsevat suomalaista työllisyyskeskus-
telua. 
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