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Suomi tarvitsee talouspolitiikan 
arviointineuvostoa kuin janoinen vesitilkkaa

Juhana Vartiainen

Jyrki Kataisen hallitusta (2011–2014) on pe-
rustellusti syytetty saamattomuudesta rakenne-
uudistusten suhteen, mutta valtiovarainminis-
teri Jutta Urpilaisen kertakaikkisiin ansioihin 
kuuluu Talouspolitiikan arviointineuvoston 
perustaminen. Se on nyt julkaissut kolmannen 
vuosiraporttinsa, vuoden 2016 raportin (Eco-
nomic Policy Council Report 2016). Kaksi en-
simmäistä raporttiakin olivat ansiokkaita, mut-
ta käsillä oleva raportti on mielestäni kohtuul-
lisen pienillä resursseilla toimivalta arviointi-
neuvostolta upea näyte. Se nostaa suomalaisen 
talouspoliittisen keskustelun tasoa pedagogi-
sella tavalla ja tuo kotikutoiseen ja turhankin 
omintakeiseen talouskeskusteluumme valtavir-
tataloustieteellisiä argumentteja ja ajattelumal-
leja. Lisäksi se tarjoaa yleistajuisesti kirjoitettu-
ja ja asiantuntevia selostuksia talouspoliittisen 
tutkimuskirjallisuuden mielenkiintoisista viime 
aikojen keskusteluista kuten hystereesin mer-
kityksestä, Euroopan ja USA:n työpanosten 
erojen syistä ja Suomen vähimmäispalkkojen 
suhteellisesta korkeudesta. 

Raportti on varsinainen runsaudensarvi, ja 
se pitäisi ilman muuta saada suomenkielisenä 
laajemman yleisön luettavaksi. Raportti on 
englanninkielinen, koska arviointineuvoston 
yksi keskeinen jäsen, Ruotsinkin vastaavassa 
raadissa toiminut Århusin yliopiston professo-
ri Torben M. Andersen, on tanskalainen. Raa-
din muut jäsenet ovat Roope Uusitalo (pj.), 
Mikko Puhakka (vpj.) sekä Anneli Anttonen ja 
Jukka Pirttilä.

Samoin kuin Ruotsissa on havaittu, hyvin 
laadittu arviointineuvoston raportti on koti-
maiselle ja ulkomaalaiselle lukijalle lähes paras 
saatavilla oleva johdatus Suomen kansantalou-
den ja talouspolitiikan keskeisiin ongelmiin. 

Olen siis “fani”, ja minulla on jokseenkin 
vähän kriittistä huomautettavaa raportista. 
Keskityn siksi käymään läpi raportin sellaisia 
teemoja ja johtopäätöksiä, jotka mielestäni ovat 
erityisen hyödyllisiä suomalaiselle talouspoliit-
tiselle keskustelulle. Vähäinen kriittinen poh-
dintani koskee kilpailukykysopimuksen työlli-
syysvaikutuksia pitkällä aikavälillä.
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1. Finanssipolitiikka ja julkisen 
talouden suunnitelma 
osasuunnitelmineen

Raportti tähdentää ansiokkaasti sitä, että halli-
tuksella tulee olla johdonmukainen julkistalou-
den suunnitelma ja ennuste, jonka alijäämäta-
voitteen tulee olla sopusoinnussa julkistalou-
den eri sektorien − valtion, kuntien ja sosiaali-
turvarahastojen − vastaavien tavoitteiden kans-
sa. Hallituksen näkemys oli vielä keväällä 2016 
se, että tällaisen ennusteen esittäminen on 
mahdotonta, koska vireillä olevien kilpailuky-
kysopimusneuvottelujen ja niihin liittyvien uu-
distusten tilanne sekä myös sote- ja aluehallin-
touudistuksen toteutumat ovat niin epävarmo-
ja, että on mahdotonta esittää uskottavaa en-
nusteuraa julkisen talouden tasapainosta. 
Neuvosto huomauttaa kuitenkin (s. 24), että 
nuo tuolloin vireillä olleet uudistukset tuskin 
ehtivät vaikuttaa vuoden 2019 julkisen talou-
den alijäämään. 

Lisäksi neuvosto toteaa, samoin kuin edel-
lisen vuodenkin raportissa, että finanssipolitii-
kan suunnitelma tulisi johtaa sellaisista tule-
vaisuuden tavoitteista, joilla julkinen talous 
saadaan pitkällä aikavälillä kestäväksi. Vaikka 
uudistukset onnistuisivatkin, finanssipolitii-
kan tavoitteet tulisi joka tapauksessa asettaa 
jonkin verran nykyistä kireämmiksi, jotta jul-
kisen talouden kestävyys olisi turvattu.

En voisi olla enempää samaa mieltä. Nyt-
hän julkinen talous on 2020-lukua koskevien 
ja siitä eteenpäin ulottuvien ennusteiden valos-
sa vieläkin räjähtävän velan uralla. Poliittiset 
päättäjät ovat hallituksen ja puolueen väristä 
riippumatta monen vuoden ajan kaihtaneet 
kertomasta äänestäjille koko kovaa totuutta, ja 
virkamiehetkin ovat kokemukseni mukaan jos-
sain määrin turtuneet tällaiseen “valheessa 

elämiseen”.  Valtiovarainministeriön katsauk-
sistakin käy kuitenkin ilmi, että julkisessa ta-
loudessa on edelleen noin 3 bkt-prosentin eli 
osapuilleen 6 miljardin euron kestävyysvaje. 

Finanssipolitiikan tavoitteet eivät siis vielä 
ole riittävän kunnianhimoisia, ja sen lisäksi nii-
täkään ei tulla hallituskauden aikana ilmeises-
ti saavuttamaan. Tämän neuvosto toteaa tyylik-
käästi kirjoitetussa suomenkielisessä yhteenve-
toluvussaan. Sinänsä neuvosto antaa puhtaat 
paperit finanssipolitiikan perusviritykselle eli 
lievästi kiristävälle otteelle, joka on kompro-
missi hauraan kasvun vaalimisen ja julkistalou-
den rakenteellisen vahvistamistarpeen välillä. 
Euroopan komission, valtiovarainministeriön 
ja IMF:n arviot vuoden 2017 tuotantokuilusta 
ovat enää noin 2 prosenttia bkt:sta (OECD:n 
arvio on tosin kaksinkertainen eli 4 %), joten 
olemme todennäköisesti jo kohtuullisen lähel-
lä suhdannetasapainoa. Tämä vaikuttaa myös 
arviointineuvoston keskusteluun hystereesistä 
(s. 112). Vaikka hystereesiä pidettäisiinkin pai-
navana perusteluna ekspansiivisemman finans-
sipolitiikan puolesta, koko debatti alkaa olla 
vanhentunut, koska olemme hyvää vauhtia jät-
tämässä taantuman taaksemme. Raportti sisäl-
tää tarkan ja kiinnostavan kuvauksen viime 
aikojen talouskehityksen suhdanne- ja raken-
nemuutoksista. Arvokasta on myös trendikas-
vun ja suhdannetekijöiden erittely.

Kestävyysvajetta analysoidaan luvussa 4, 
jossa esitetään hyödyllinen taulukko kestävyys-
vajelaskelman oletusten varioinnin vaikutuk-
sesta kestävyysvajearvioon. Kiinnostavaa on 
esimerkiksi kvantitatiivinen arvio siitä, millä 
painolla oletettu korkotason alentaminen vai-
kuttaa kestävyysvajearvioon. Vaikka joskus 
kuuluu vaadittavan lisää velanottoa sillä perus-
teella, että korkotaso on alhainen ja lähellä 
nollaa, alhaisempi korko lisää kestävyysvajetta, 
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koska Suomi on 190 miljardin euron eläkera-
hastoillaan “nettovarakas” ja alhaisempi korko 
alentaa eläkeyhtiöiden varallisuuden tuottoa. 
Työllisyysasteen nostaminen 1 prosenttiyksi-
köllä pienentää puolestaan kestävyysvajetta 
0,44 prosenttiyksiköllä. Jos siis nykyinen 3 bkt-
prosenttiyksikön kestävyysvaje olisi määrä kat-
taa pelkästään työllisyysastetta nostamalla, 
nousun olisi oltava 3/0,44 eli vajaat 7 prosent-
tiyksikköä. Nykyisestä runsaasta 68 prosentis-
ta olisi siis päästävä noin 75 prosenttiin, mitä 
lukua olen minäkin pitänyt jonkinlaisena pit-
kän aikavälin välttämättömänä tavoitetasona.       

2. Työllisyystavoite, rakenteellinen 
työttömyys ja työvoiman tarjonta

On erityisen tervetullutta, että neuvosto tuo 
työllisyystavoitteen tarkasteluun taloustieteel-
lisen näkökulman, jota poliitikkojen on tähän 
mennessä ollut vaikeaa sisäistää ja hyväksyä. 
Hallitusten ja puolueiden työllisyystavoitteet 
on asetettava niin, että ne ovat sopusoinnussa 
vakavasti otettavan työmarkkina-analyysin 
kanssa.

Sipilän hallituksen tavoitehan on 72 % 
työllisyysaste 15–64-vuotiaiden parissa sekä 
työllisten määrän kasvattaminen 110 000 hen-
gellä vuosina 2015–2019.1 Tavoitteen toteutu-
minen on riippuvaista siitä, paljonko työllisyys 
voi kasvaa ilman että törmätään työvoiman 
saatavuuden tarjontarajoitteeseen. Tällöin on 
keskeistä arvioida rakenteellisen työttömyysas-

1 Ei siis “110 000 uuden työpaikan” tavoite, vaan 110 000 
hengen työllisyyskasvun tavoite. Uusia työsuhteitahan syn-
tyy vuodessa laskutavoista riippuen 200  000–700 000, ja 
“työpaikan” käsite voidaan määritellä monella tavalla, mut-
ta työllisyyskasvu on mielekäs ja järkevä tavoite, varsinkin 
jos muistetaan samalla tarkastella keskityöaikaa.

teen tasoa.  Euroopan komission arvio Suomen 
rakenteellisesta työttömyysasteesta on tällä 
hetkellä niinkin korkea kuin 7,9 %, ja OECD 
ja valtiovarainministeriö päätyvät 7,4 % arvi-
oon. Kuten neuvosto toteaa (s. 55), nämä työt-
tömyystasot ovat varsin lähellä nykyistä 
8,6  %:n työttömyyttä (lokakuun 2016 luku). 
Työllisten määräksi käännettynä tämä tarkoit-
taa, että työllisyydellä on varaa laskea vain 
19 000−33 000 hengellä ennen kuin törmätään 
rakenteelliseen työttömyyteen. Tämä on kovin 
toisenlainen luku kuin se yli 400 000 “laajan 
työttömyyden” luku, josta poliitikot puhuvat, 
ja myös aivan toisen kertaluokan luku kuin työ- 
ja elinkeinoministeriön laskema työttömien 
määrä (joulukuun havainto 358 000 henkilöä).

Työttömyyshän ei voi pysyvästi laskea ra-
kenteellisen työttömyysasteen alapuolelle, kos-
ka tällöin kustannusten nousu yltyy ja näin 
käynnistyvä kilpailukyvyn heikkeneminen ty-
rehdyttää työllisyyskasvun ja kääntää sen pa-
himmassa tapauksessa taas vääränmerkkiseksi. 
Työvoimareservi ei siis ole yhtä kuin Tilasto-
keskuksen tai työ- ja elinkeinoministeriön las-
kema työttömien määrä vaan sen määrittelyssä 
on otettava huomioon rakenteellisen työttö-
myysasteen taso. Sen estimoiminen on toki 
kovin epävarmaa, mutta epävarmuus ei voi ol-
la veruke käsitteellisesti virheelliseen ajatte-
luun.

Työllisyyskasvun ei toki tarvitse rajoittua 
siihen, että työttömien määrä alenee kunnes 
ollaan rakenteellisen työttömyyden tasolla. 
Työllisten määrä voi kasvaa tätä enemmän, jos 
osallistumisaste nousee eli työvoima kasvaa ja 
myös siksi, että rakenteellinen työttömyysaste 
alenee. Osallistumisaste voi hieman nousta “it-
sestään” sitä kautta, että työttömyyden alentu-
essa työvoiman ulkopuolella alun perin olevat 
ihmiset alkavat uudestaan etsiä työtä, koska 
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onnistuminen on aiempaa houkuttelevampaa. 
Makroennustajien käyttämien nyrkkisääntöjen 
nojalla voisikin arvioida, että jos työllisyys kas-
vaa 19 000–33 000 hengellä työttömyyden ale-
nemisen kautta, niin työvoima samalla kasvaa 
esimerkiksi neljänneksellä tästä muutoksesta, 
jolloin lopputulema voisi olla, että työllisyys 
voi kasvaa noin 23 000–40 000 hengellä ilman 
rakenteellisia uudistuksia, pelkästään talous-
kasvun kautta. Jos halutaan tätä suurempaa 
työllisyyskasvua, tarvitaan rakenteellisia uu-
distuksia. Tämän neuvostokin toteaa (s. 59): 
72 prosentin työllisyysastetavoitteen saavutta-
minen on äärimmäisen epätodennäköistä il-
man sellaisia uudistuksia, joilla nostetaan osal-
listumisastetta. Myös rakenteellista työttö-
myysastetta voidaan alentaa, mutta se edellyt-
tää kovia uudistuksia, jotka vaikuttavat pysy-
västi palkanmuodostajien käyttäytymiseen.

Suomalaisten poliittisten puolueiden ja 
päättäjien on ollut vaikeaa sisäistää näitä työl-
lisyyskasvun tarjontarajoitteita. Poliitikkojen 
ajatusmaailmassa on kovin yleistä samastaa 
työvoimareservi kulloiseenkin työttömien 
määrään, ikään kuin olettaen että rakenteelli-
nen työttömyysaste on nolla. Edellisen halli-
tuksen aikana työ- ja elinkeinoministeriön si-
vulla komeili 200 000 uuden työpaikan aloite 
ilman analyysiä siitä, mistä ihmeestä nämä 
200  000 henkilöä löytyvät työmarkkinoille.2 
Samanlainen naiivius vallitsi nykyisen päähal-
lituspuolueen Suomen Keskustan helmikuussa 
2015 julkaisemassa työllisyysohjelmassa ”Työl-
listävä Suomi” (Keskustan eduskuntaryhmä 
13.3.2015), joka tähtäsi niin ikään 200 000 hen-
gen työllisyyskasvuun 10 vuoden aikana. Oh-

2 Kysyin kerran tästä eräältä työ- ja elinkeinoministeriön 
poliittiselta valtiosihteeriltä, ja vastaus osoitti, ettei koko 
ongelmaa ollut ministeriössä ilmeisesti lainkaan ajateltu.

jelmassa arvioitiin tarkkaan, mille toimialoille 
näiden työtilaisuuksien oli määrä syntyä, mut-
ta työvoiman saatavuus kuitattiin olettamalla 
osallistumisasteen nousevan 30 000 hengellä ja 
työttömyyden alenevan 150 000 hengellä. Työt-
tömyysaste oli tuolloin 9,2 %, ja jos rakenteel-
linen työttömyysaste olisi esimerkiksi 7,4%, 
työllisyyden kasvukaulaa olisi käytettävissä 
noin 1,6 prosenttiyksikön verran (työvoimasta 
laskettuna) eli noin 42 000 henkeä. Kun työ-
ikäisen väestön pieneneminen seuraavan 
10 vuoden aikana on ollut koko ajan tiedossa, 
Keskustankin 200 000 hengen työllisyystavoit-
teessa oli noin 110 000 hengen verran kuolleita 
sieluja. Vaihtoehtoisesti voi tulkita Keskustan 
suunnitelleen rakenteellisen työttömyyden 
alentamista noin 3 %-iin, jolloin työllisyyden 
lisäys työttömyyden alenemisen kautta olisi 
suunnilleen haluttu 150 000. Aika kovakourai-
set reformit tarvittaisiin.

Tuskinpa Suomen päättäjät tai poliittiset 
puolueet hämätä haluavat, joten nämä täysin 
irrationaaliset “työllisyystavoitteet” osoittavat 
pikemminkin sitä, että poliittisilla puolueilla 
ei ole käytettävissään hyvin koulutettuja eko-
nomisteja. Jotain hellyttävän kaistapäistä on 
siinä, miten sitkeästi suomalaiset päättäjät ha-
luaisivat uskoa yhteiseen palkkamaltin ja ahke-
ruuden suunnitelmatalouteemme, jossa jokai-
nen työtön kaipaa töihin ja jossa rakenteellinen 
työttömyys voidaan toivoa miten alas tahansa.

Poliitikoille on helppoa irvailla, mutta sa-
ma kysymys työvoimareservin suuruudesta on 
mitä ajankohtaisin nyt, kun keskustellaan siitä, 
miten lähelle hallitus voi päästä 110 000 tavoi-
tettaan. Arviointineuvosto toteaa yllä seloste-
tun analyysinsä nojalla sen ilmeisen tosiasian, 
että tavoite ei toteudu ilman uusia rakenneuu-
distuksia. Neuvosto varoittelee Beveridge-käy-
riä analysoituaan pikemminkin työmarkkinoi-
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den rakenteellisten ongelmien kärjistymisestä 
(s. 65).  

Myös palkkaneuvottelujärjestelmän uudis-
taminen kytkeytyy tähän kysymykseen. Olen 
koettanut puhua työpaikkasopimisen puolesta, 
koska pidän todennäköisenä, että se olisi yksi 
keino väljentää pian edessä olevaa työvoiman 
tarjontarajoitusta.  Jos työehdoista voisi sopia 
vapaammin ja meillä olisi suurempi työehtoso-
pimuksen yleiskorotusmääräyksistä vapaa yri-
tyskenttä, palkkavaateita miettivät ammattilii-
tot joutuisivat suuremmalla painolla ottamaan 
huomioon sen, että korkeat palkkavaateet pa-
rantavat tällaisen vapaan kentän suhteellista 
neuvotteluasemaa. Tästähän rakenteellisen 
työttömyyden määräytymisessä on kysymys: 
miten alas uskomme työttömyyden voivan pai-
nua ennen kuin palkkojen nousupaine yltyy 
liiaksi.  

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston 
lyhentämiseen raati suhtautuu myönteisesti ja 
toteaa sillä olevan työttömyyttä alentava vaiku-
tus. Hallituksen arvio juuri tämän uudistuksen 
vaikutuksista julkistalouteen on arviointineu-
voston mukaan jopa tehty hieman alakanttiin. 
Hallitusneuvotteluihin osallistuneena näen 
sillekin luontevan syyn. Jos ansiosidonnaisen 
työttömyysturvan lyhentämistä 100 päivällä on 
alun perin lähdetty perustelemaan puhtaan 
fiskaalisesti yhtenä tapana säästää julkistalou-
desta 200 miljoonaa euroa, neuvotteluissa on 
ehkä oltu haluttomia lisäämään säästövaiku-
tukseen niitä dynaamisia lisäsäästöjä, joita syn-
tyy, kun työttömyys lyhentämisen takia alenee. 
Jos niin tehtäisiin, syntyisi neuvottelupöytään 
äkkiä uutta jaettavaa, koska moni muu halli-
tusohjelman neuvotteluhuone haluaisi käyttää 
nuo säästöt “oman” menoluokkansa kasvatta-
miseen. Toinen lopputulema voisi olla, että itse 
ansioturvan lyhennystä haluttaisiin rajoittaa, 

koska haluttu 200 miljoonan säästö voitaisiin 
dynaamiset vaikutukset huomioon ottaen saa-
vuttaa pienemmälläkin lyhennyksellä. Tällaisia 
taktisia näkökohtia joutuu hallitusneuvotteluja 
käyvä ekonomisti miettimään.

Arviointineuvoston raportin kiinnostaviin 
uusiin saavutuksiin kuuluu myös seikkaperäi-
nen työajan ja yhteenlaskettujen työtuntien 
muutoksen analyysi. Vaikka olen paljon kanta-
nut huolta vähenevästä työikäisestä väestöstä, 
en ollut tiedostanut, että keskimääräinen työ-
aika (työllistä kohden) laski vuodesta 2000 
vuoteen 2014 peräti 4 prosentilla. Tämä kärjis-
ti vuonna 2009 alkaneen työikäisen väestön 
vähenemisen vaikutuksia. 

Työn tarjonnan kokonaisanalyysissä päädy-
tään tunnettuihin johtopäätöksiin: suurimmat 
reservit ovat meillä erityisesti ikääntyneiden 
miesten ja synnytysikäisten naisten työpanok-
sessa. Raadin kansainvälisessä vertailussa Suo-
mi ei todellakaan nouse esiin minään ahkeruu-
den kansakuntana. Tämäkin johtopäätös vah-
vistaa neuvoston yleispessimististä näkemystä 
Suomen työmarkkinoista. Meidän työvoimam-
me on liian pieni ja osallistumisaste alhainen, 
rakenteellinen työttömyys on liian korkea, 
alimman koulutusryhmän työllisyysaste on 
kaikkia vertailumaita surkeampi ja palkkaneu-
vottelujärjestelmämme on suoriutunut kehnos-
ti eurojäsenyyden ensimmäisistä vuosikymme-
nistä. Suomi on alisuoriutuja.

Lisäksi meillä on vertailumaita enemmän 
sellaisia osapäivätyötä tekeviä ihmisiä, jotka 
haluaisivat pidentää työpäiväänsä. Tämäkin 
kertoo jäykistä työmarkkinoista, joilla ihmiset 
eivät pääse tekemään omalta kannaltaan te-
hokkaita sopimuksia.  Raportin viimeisessä 
luvussa analysoidaan paikallisen sopimisen 
uudistuspyrkimyksiä, joskin tätä koskeva tut-
kimuksellinen kirjallisuus on varsin niukkaa. 

Juhana  Var t i a inen
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3. Työmarkkinareformit ja 
kilpailukykysopimuksen 
työllisyysvaikutukset 

Neuvosto käy luvussa 5 läpi työmarkkinarefor-
meja ja keskittyy erityisesti kilpailukykysopi-
muksen työllisyysvaikutuksiin. Neuvoston mie-
lestä valtiovarainministeriö ja sitä kautta halli-
tus ovat arvioineet kilpailukykysopimuksen 
työllisyysvaikutukset roimasti liian suuriksi, ja 
tästä seuraa, että kilpailukykysopimus neuvos-
ton mielestä vaikuttaa julkisen talouden tasa-
painoon selvästi kielteisemmin kuin mitä halli-
tus on arvioinut. Neuvosto arvioi kilpailukyky-
sopimuksen heikentävän julkisen talouden ta-
sapainoa vuosina 2017–2019 noin 1,1–1,2 mil-
jardilla eurolla ja pitkällä aikavälilläkin peräti 
500 miljoonalla eurolla. 

Tässä kritiikissä on keskeistä arvioida kil-
pailukykysopimuksen työllisyysvaikutuksia. 
Valtiovarainministeriö on arvioinut sopimuk-
sen työllisyysvaikutukset 40 000:ksi, mistä 
35 000 tulisi kustannuskilpailukyvyn parane-
misesta ja 5000 sopimuksesta seuraavien ve-
ronalennusten vaikutuksesta. 35 000 lisätyölli-
syyden arvio on saatu käyttämällä työpanoksen 
kysynnän hintajoustona lukua -0,7. Neuvoston 
mielestä tämä jousto on aivan liian korkea, ja 
oikeampi luku voisi neuvoston mielestä olla 
-0,215. Tässä tapauksessa työllisyysvaikutus 
jäisi noin 16 000 henkilöön.

Neuvosto perustelee kantaansa kolmella 
argumentilla. Virallisessa laskelmassa käytetty 
jousto on peräisin estimoinneista, joissa alan 
kokonaistuotos on vakioitu ja estimointi gene-
roi arvion siitä, miten toimialan panoskoostu-
mus muuttuu työn hinnan muuttuessa. Kysy-
mys on siis siitä, miten työn ja pääoman suh-
teelliset osuudet muuttuvat, kun työn hinta 
muuttuu suhteessa pääomatavaroiden hintaan 

mutta tuotos vakioidaan. Tämä on eri mekanis-
mi kuin se, mitä kilpailukykysopimuksen kal-
tainen työn hinnan alentaminen koskee. Tämä 
kritiikki on mielestäni uskottavaa. Olennainen 
kysymyshän on tässä nimenomaan se, voiko 
kilpailukykysopimus laajentaa tuotantoa ja 
työllisyyttä. 

Toiseksi, neuvoston mukaan estimaatit ovat 
harhaisia suuremman joustoestimaatin itseis-
arvon suuntaan, koska estimoitava yhtälö selit-
tää tehtyjen työtuntien variaatiota osittain sa-
man muuttujan käänteisarvolla. Kolmanneksi, 
työllisyyden koostumus muuttuu suhdanne-
vaihtelujen myötä. Kun taloudessa vallitsee 
noususuhdanne, työmarkkinoille virtaa suh-
teessa enemmän pienemmän tuottavuuden 
työntekijöitä, jolloin tuotannon kasvaessa työ-
voimakustannus muuttuu koostumusefektin 
vuoksi suhteessa vähemmän. Vastaavasti talou-
den taantuessa pienituloiset jäävät työttömiksi 
tai jättävät työvoiman kokonaan suuremmassa 
mitassa kuin hyvätuloiset, minkä vuoksi taan-
tumassa keskimääräinen työvoimakustannus 
laskee vähemmän kuin mitä se tekisi työvoi-
man koostumuksen ollessa muuttumaton. 
Kummassakin tapauksessa siis työllisyyden ja 
tuotannon muutoksen yhteydessä mitataan it-
seisarvoltaan pienempi työvoimakustannusten 
muutos kuin mitä tehtäisiin jos koostumus-
efektiä ei olisi. Käänteisesti, pienellä työvoima-
kustannusten muutoksella ennustetaan tällöin 
suurempaa tuotannon ja työllisyyden muutos-
ta, mikä työntää työn kysynnän joustoestimaat-
tia ylöspäin. Jussi Huuskosen laatimassa neu-
voston taustaraportissa käsitellään tätä ja mui-
ta joustoestimaatin ongelmia yksityiskohtai-
semmin.  
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4. Onko kilpailukykysopimuksella 
lainkaan pitkän aikavälin 
työllisyysvaikutuksia?

Arviointineuvoston kritiikki keskittyy siis sii-
hen, millaista työvoiman kysynnän palkkajous-
toestimaattia kannattaa käyttää, kun arvioidaan 
kilpailukykysopimuksen työllisyysvaikutuksia. 
Tämä on oikeastaan ainoa kohta, jossa mieles-
täni neuvosto olisi kernaasti voinut mennä ana-
lyysissään hieman pidemmälle ja erotella sel-
vemmin nämä vaikutukset lyhyen ja pitkän ajan 
vaikutuksiin. 

Nyt jää siis jossain määrin epäselväksi, ajat-
teleeko neuvosto kilpailukykysopimuksen (pie-
net) työllisyysvaikutukset pysyviksi vai tilapäi-
siksi. Tämä on kuitenkin sopimuksen hyötyjä ja 
haittoja arvioitaessa keskeinen näkökohta. Mi-
nun on vaikea ymmärtää, miksi kilpailukyky-
sopimuksella olisi lainkaan pitkän aikavälin 
työllisyys- ja tuotantovaikutuksia. Sehän ei 
muuttanut mitään rakennetta, työlainsäädäntö 
on ennallaan, ja työmarkkinoiden kollektiiviset 
osapuolet voivat kilpailukykysopimuksen jäl-
keenkin solmia sopimuksensa täsmälleen samo-
jen rakenteellisten reunaehtojen vallitessa kuin 
ennenkin. Kilpailukykysopimus ei siis mieles-
täni muuta rationaalisen taloudenpitäjän en-
nustetta esimerkiksi vuoden 2025 kokonaistuo-
tannosta, reaalipalkasta ja työllisyydestä. Ehkä 
näkemykseni on tyypillinen makromallisimu-
lointia harrastaneen ekonomistin näkemys: pit-
kän aikavälin tasapainoa ei voi muuttaa ellei 
sitten ajatella että käsityksemme talouden “sy-
vistä” rakennepiirteistä todella on muuttunut. 

Kilpailukykysopimus ei kuitenkaan ole täl-
lainen rakennemuutos, ja minun on siksi hie-
man vaikea ymmärtää, miksi valtiovarainmi-
nisteriössä halutaan nähdä sopimuksen aiheut-
tama reaalipalkan aleneminen (suhteessa jo-

tenkin määriteltyyn referenssiuraan) ikuisena 
efektinä. Mielestäni on paljon luontevampaa 
nähdä kilpailukykysopimus korjausliikkeenä, 
joka nopeuttaa palautumista työllisyyden ja 
suhteellisen kustannustason tasapainouralle 
mutta joka ei kuitenkaan muuta itse tasapai-
nouraa. Pitkän ajan reaalipalkkaennustehan ei 
muutu sopimuksen vuoksi mitenkään, koska 
sitä ajaa eteenpäin tekninen kehitys. Jotta työl-
lisyys muuttuisi pysyvästi, pitäisi työn tarjon-
nan muuttua pysyvästi, ja on vaikea nähdä että 
kilpailukykysopimus sellaista muutosta aiheut-
taisi. Korkeintaan voisi ehkä ajatella, että kol-
men päivän lisätyöaika muuttuisi pysyvällä 
tavalla jonkinlaiseksi normaalityöajaksi, joka 
lisäisi myös pitkän aikavälin työpanosta. Mie-
lestäni on kuitenkin epäuskottavaa, että se 
muuttaisi pysyvästi sitä, miten monta työtuntia 
suomalaiset taloudenpitäjät tekevät, koska työ-
aikajärjestelyt ovat kuitenkin viime kädessä 
mikrotasolla sovittavissa. 

Sopimus on toki silti hyödyllinen korjaus-
liike. Siihen sisältyvät eläke- ja sosiaaliturva-
maksujen siirrot työnantajilta työntekijöille 
vaikuttavat työllisyyteen lähivuosina. Kuten 
neuvosto toteaa, nekin kompensoituvat ajan 
mittaan kokonaan korkeampina palkkavaatei-
na, mutta lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä 
niillä on suotuisia työllisyysvaikutuksia, koska 
palkanmuodostuksessa on tunnetusti sekä ni-
mellistä että reaalista jäykkyyttä. 

5. Lopuksi 

Pidän siis raporttia erinomaisena ja toivoisin 
että sitä luettaisiin tarkkaan päättäjien ja medi-
an piirissä. Päättäjän näkökulmasta lähivuosil-
le riittää kriittisiä talouspolitiikan kysymyksiä, 
joihin raadin asiantuntemusta soisi mielellään 
käytettävän. Yksi tällainen teema on se kova 

Juhana  Var t i a inen
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paine budjettikehyksen ulkopuolisten menojen 
luomiseen – esimerkiksi finanssisijoitusten 
muodossa –, joka ilmenee poliittisessa keskus-
telussa. Erityisesti sellaisten menojen käsittely, 
joita voi pitää luonteeltaan pitkäaikaisesti vai-
kuttavina investointeina, kaipaisi nykyistä pa-
rempia toimintasääntöjä ja analyyttisia kehikoi-
ta. Tämä on tullut ilmeiseksi esimerkiksi val-
tion väyläyhtiötä koskevassa keskustelussa. On 
tärkeää, että kansantalouteen pitkällä aikavälil-

lä suotuisasti vaikuttavat investoinnit eivät jää 
julkisten kulutusmenojen jalkoihin, mutta 
emme halua myöskään luoda poliittisille päät-
täjille ohituskaistoja, joilla budjettikuri höltyy.

Suomen valtiovalta aikoo lähivuosina ilmei-
sesti myös käyttää aktiivisesti yritysomistuksi-
aan elinkeinopoliittisiin tarkoituksiin. Tähän 
sisältyy sekä vaaroja että mahdollisuuksia, joita 
pätevä arviointineuvosto voisi tulevissa rapor-
teissaan kernaasti kommentoida. □


