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ichard B. Freeman, eräs tunnetuimmista yh
dysvaltalaisista työn taloustieteilijöistä, on jul
kaissut kirjan, jossa hän esittelee oman näke
myksensä yhdysvaltain työmarkkinoiden toi
minnasta. kirja perustuu pitkälti hänen omaan
tutkimukseensa viimeisen kymmenen vuoden
ajalta. Freeman tunnetaan erittäin tuotteliaana
tutkijana. hänellä on kyky kirjoittaa asioista
selkeästi ja mielenkiintoisesti käyttäen yksin
kertaista taloustieteellistä päättelyä. tämä kirja
on hyvä osoitus näistä kyvyistä. se on selkeästi
suunnattu ekonomisteja laajemmalle yleisölle.
kirja jakautuu kahteen osaan. ensimmäi
nen osa kuvailee monipuolisesti yhdysvaltain
työmarkkinoiden kehitystä viime vuosikymme
ninä ja analysoi syitä kehityksen taustalla. Free
man pyrkii osoittamaan, kuinka poikkeukselli
set yhdysvaltalaiset työmarkkinat ovat muihin
länsimaihin verrattuna. toinen osa, itse asiassa
vain yksi luku, sisältää kirjoittajan ehdotuksia
työmarkkinoiden kehittämiseksi.
Freeman aloittaa kirjansa esittämällä, että
yhdysvalloissa kilpailulliset työmarkkinat mää
räävät työntekijöiden hyvinvoinnin voimak
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kaammin kuin muissa varakkaissa maissa.
Markkinoiden rooli on siis instituutioita voi
makkaampi. hän nostaa esille neljä seikkaa,
jotka erottavat yhdysvaltalaiset työmarkkinat
muista: ammattiliittojen heikko vaikutus pal
kanmuodostukseen, heikot sosiaaliset turvaver
kot, liikkuvuus työmarkkinoilla ja heikompi
työmarkkinoiden sääntely.
keskeinen kysymys, jonka Freeman haluaa
herättää on seuraava: ovatko yhdysvaltalaiset
työmarkkinat oppikirjamallien mukaiset täy
delliset markkinat, joilla sääntely aina alentaa
tehokkuutta, vai sellaiset, joissa sääntelyllä voi
taisiin parantaa tehokkuutta? kirjan seuraavat
luvut pyrkivät vastaamaan tähän kysymykseen
analysoimalla yhdysvaltalaisten työmarkkinoi
den ominaispiirteitä ja niiden tuottamia tule
mia.
kirjan toinen luku tuo esille näiden mark
kinoiden poikkeukselliset onnistumiset ja epä
onnistumiset. onnistumisiin Freeman lukee
poikkeuksellisen korkean työllisyyden ja tuot
tavuuden kasvun. työmarkkinat ovat siis pys
tyneet luomaan vaurautta. epäonnistumisena
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hän taas näkee vaurauden epätasaisen jakautu
misen, joka näkyy erityisesti keskimääräisten
reaalipalkkojen heikossa kasvussa. 1970luvun
jälkeen tuottavuuden kasvusta yhä suurempi
osa on mennyt varakkaille. tuloerot ja syyt tu
loerojen kasvun takana ovatkin keskeinen tee
ma kirjassa.
kirjan kolmannessa luvussa Freeman osoit
taa selkeästi, kuinka suuret tuloerot ovat yh
dysvalloissa muihin kehittyneisiin talouksiin
verrattuna ja tarjoaa selityksiä tuloerojen rajul
le kasvulle 1970luvun jälkeen. hänen mukaan
sa selitykset löytyvät ammattiliittojen merkityk
sen heikentymisestä, reaalisten minimipalkko
jen laskusta, globalisaatiosta, korkeasti koulu
tettujen tarjonnan suhteellisesta pienentymises
tä sekä ylimmän johdon palkkojen määräytymi
sestä. näitä aiheita hän analysoi tarkemmin
myöhemmissä luvuissa. tuloerot vaikuttavat
myös amerikkalaisten korkeaan työllisyysastee
seen sekä korkeisiin vuotuisiin työtunteihin.
neljännessä luvussa Freeman esittää ajatuksen
siitä, että kasvaneet tuloerot ovat tarjonneet
kannustimet tehtyjen työtuntien kasvattami
seen.
ammattiliitot ovat olleet pitkään Freema
nin kiinnostuksen kohteena. ne ovat keskeinen
työntekijöiden vaikutuskanava työmarkkinoilla
ja työpaikoilla. kuitenkin niiden valta on yh
dysvalloissa pienempi kuin muissa kehittyneis
sä maissa, erityisesti työehtosopimusten kat
tavuudella mitattuna. ammattiliittoihin kuulu
vien osuus on myös laskenut voimakkaasti vii
me vuosikymmeninä.
Viides luku tarjoaa monipuolisen analyysin
ammattiliitoista yhdysvaltain työmarkkinoilla
ja erityisesti syistä niiden suosion laskuun.
Freeman näkee työntekijöiden vähäiset vaiku
tusmahdollisuudet työpaikoilla keskeisenä on
gelmana. syynä vaikutusmahdollisuuksien

puuttumiseen on se, että laki kieltää muunlai
set yhteistyöelimet työnantajien ja työntekijöi
den välillä kuin ammattiliitot. työntekijät eivät
välttämättä halua ammattiliittoa toimipaikal
leen, mutta muunlaiset yhteistyöelimet työnan
tajan kanssa olisivat toivottuja. Freeman esit
tääkin, että työpaikoilla on suuri täyttämätön
kysyntä työntekijöiden vaikutusmahdollisuuk
sille.
kuudennessa luvussa Freeman pureutuu
yhdysvaltalaisten työmarkkinoitten sääntelyyn.
luvussa käsitellään hieman pintapuolisesti
työntekijöiden oikeuksien valvontaa työmark
kinoilla, sosiaalietuusjärjestelmiä ja tulonjakoa.
Freeman argumentoi, että työntekijöiden mah
dollisuudet valvoa oikeuksiaan ovat heikommat
yhdysvalloissa kuin muissa kehittyneissä mais
sa ja että työmarkkinoilla syntyvää epätasaar
voa tasataan veroin ja tulonsiirroin vähemmän
kuin muissa kehittyneissä maissa. ammattiliit
tojen heikkous ja vähäinen työmarkkinoiden
sääntely johtaa siihen, että yritysjohdolla on
huomattavan paljon valtaa työpaikoilla.
kirjan seitsemäs luku käsittelee tämän yri
tysjohdon vallan merkitystä työoloille ja työn
tekijöiden kohtelulle. Freemanin teesi on, että
yritysjohdon laajemmat vaikutusmahdollisuu
det yhdysvalloissa johtavat suurempaan epä
tasaarvoon työmarkkinoilla. toisilla työpai
koilla työolot ovat erinomaiset ja työntekijöitä
kohdellaan hyvin kun taas toisilla työpaikoilla
asiat ovat huonommin. eräänä yritysjohdon
vallan ilmentymänä hän näkee myös muita mai
ta suuremmat palkkaerot ylimmän johdon ja
keskimääräisen työntekijän välillä. tämän lu
vun ongelmana on se, että se ei kaikin kohdin
tunnu yhtä objektiiviselta kuin muut kirjan lu
vut.
yhdysvaltain työmarkkinoiden suurimpana
haasteena Freeman näkee kuitenkin globalisaa
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tion ja erityisesti kiinan, intian ja itäeuroopan
maiden integroitumisen maailmankauppaan.
kahdeksannessa luvussa hän analysoi yksinker
taista taloustieteellistä päättelyä käyttäen min
kälaisia vaikutuksia näiden maiden talouksien
avautumisella on yhdysvaltalaisiin työntekijöi
hin. tulevaisuutta hän ei pyri ennustamaan
vaan tarjoaa pitkän aikavälin analyysissä kaksi
erilaista skenaariota, positiivisen ja negatiivi
sen, siitä kuinka siirtymä globaaliin talouteen
saattaa tapahtua. yhdysvaltojen suurena haas
teena hän näkee suhteellisen edun säilyttämi
sen korkean teknologian alalla. nämä skenaa
riot toimivat osaltaan pohjana viimeisen luvun
politiikkasuosituksille.
kirjan päättävä luku tarjoaa Freemanin nä
kemyksen siitä, kuinka yhdysvaltain työmark
kinoita tulisi kehittää. selvästi Freeman näkee,
että markkinoiden toimintaa voidaan parantaa
oikeanlaisilla politiikkatoimenpiteillä. lähtö
kohtana on aikaisemmin esitettyjen heikkouk
sien lieventäminen globaalissa taloudessa, kui
tenkin säilyttäen samalla työmarkkinoiden
tuottamat onnistumiset. politiikkasuositukset
seuraavat selkeästi aikaisempien lukujen ana
lyysistä. Freeman esittää mm. t&kpanostus
ten kasvattamista suhteellisen edun säilyttämi
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seksi korkean teknologian alalla, sosiaalisten
turvaverkkojen parantamista sekä työntekijöi
den taloudellisen ja edustuksellisen osallistu
misen kasvattamista.
Monet suosituksista ovat hyvin laajaalaisia
(esim. sosiaalisten turvaverkkojen parantami
nen) ja osa niistä on sellaisia, joihin on melko
vaikeaa vaikuttaa poliittisin keinoin (työnteki
jöiden osallistumisen lisääminen). kirjassa näi
tä suosituksia, ja niiden käytännön toteuttamis
ta, analysoidaan ja perustellaan melko vähän,
mikä on kirjan suurin heikkous. tämän seikan
Freeman toki itsekin tunnustaa. olisin toivo
nut hieman laajempaa paneutumista tämän
luvun kirjoittamiseen tai jopa tämän kirjan
osan laajentamista käsittämään useampia luku
ja.
kokonaisuudessaan kirja on miellyttävää
luettavaa. se on sujuvasti kirjoitettu ja selkeäs
ti jäsennelty, mutta laajempi kirjallisuusviittei
den käyttö olisi kuitenkin ollut monin kohdin
lukijalle hyödyllistä. kirja tarjoaa laajalle ylei
sölle hyvän esityksen yhdysvaltalaisista työ
markkinoista. tutkijoille kirja on hyvä johdan
to aiheeseen ja herättää kiinnostuksen tutustua
tarkemmin kirjan taustalla olevaan tutkimuk
seen. 

