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Työttömyyskorvauksen aikaprofiilista: 
Kommentti Mauri Kotamäelle 

Merja Kauhanen, Ilpo Suoniemi ja Matti Tuomala

Työttömyyden keston myötä pienenevä työt-
tömyyskorvaus on saanut Suomessa kasvavaa 
kannatusta poliitikkojen ja virkamiesten sekä 
elinkeinoelämän järjestöjen puheenvuoroissa. 
Usein näissä kannanotoissa annetaan ymmär-
tää, että suositukselle olisi vankkaa taloustie-
teellistä tukea. Keskuskauppakamarin ekono-
misti Mauri Kotamäki pyrkii antamaan polvei-
levassa kirjoituksessaan taustatukea näille 
kannoille. Olemme omissa kirjoituksissamme 
kysyneet – saamatta vastausta – mihin talous-
tieteelliseen tutkimukseen näin vahvat aikapro-
fiilia koskevat kannanotot perustuvat. 

Ainakin Shavellin ja Weissin (1979) artik-
kelista lähtien on tiedetty, että ilman empiiris-
tä lisätietoa työttömyyskorvauksen optimaali-
nen aikaprofiili voi olla kasvava, vakio tai las-

keva. Hopenhayn ja Nicolini (1997, HN) laa-
jensivat Shavellin ja Weissin mallia ja saivat 
tulokseksi alenevan aikaprofiilin tilanteessa, 
missä säästäminen ja lainan ottaminen ei ole 
mahdollista. Werning (2002) taas osoitti, että 
realistisemmassa tilanteessa, missä lainaa ote-
taan ja säästetään, optimaalinen aikaprofiili voi 
olla myös nouseva. Lisäksi Werning osoitti, 
että optimaalinen työttömyyskorvaus on sel-
västi matalampi kuin mitä HN:n malli ennus-
taa (ks. myös Shimer-Werning 2008). Tosin 
HN:n tutkimuksen tuottama korkeampi taso 
on tulkittava optimaalisen kulutuksen, ei työt-
tömyyskorvauksen, tasoksi työttömyyskautena.

Kotamäki toteaa, että ”kuitenkin tutkimus-
kirjallisuutta, joka suhtautuu myötämielisesti 
alenevasti porrastettuun malliin, on huomatta-
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va määrä”. Tutkimuskirjallisuuden mittaami-
nen myötämielisyydellä ei johda mihinkään, 
jos ei tunneta tutkimusten sisältöä. Oikean 
kuvan korvausten aikaprofiilia koskevasta tut-
kimuksesta antaa vaikutusvaltainen Chettyn ja 
Finkelsteinin (2013) katsausartikkeli. He piti-
vät siihenastisen aikaprofiilia koskevan tutki-
muksen merkittävimpänä puutteena sitä, ettei 
teoriaa ole kyetty kytkemään työttömien todel-
lisiin tuloihin, kulutukseen ja varallisuuteen.

Kolsrud, Landais, Nilsson ja Spinnewijn 
(2018) ottivat merkittävän edistysaskeleen 
asiantilan korjaamiseksi. Koska Kotamäki 
syyttää meitä tämän tutkimuksen erikoisista 
tulkinnoista, käymme läpi sen keskeisen sisäl-
lön. Itse kukin voi toki tutustua heidän artik-
keliinsa. Suosittelemme kuitenkin, että ennen 
sitä kannattaa perehtyä julkistalouden tutki-
musmenetelmiin. 

Viime vuosikymmeninä julkistalouden tut-
kimuksessa on käytetty paljon niin sanotun 
”tyhjentävän tunnusluvun” (tt) lähestymista-
paa, erityisesti optimaalisen verotuksen teo-
riassa. Siinä tarkastellaan “lokaalisti”1 poik-
keamia valitsevasta politiikasta. Näin voidaan 
tunnistaa suunta mihin politiikkaa pitäisi 
muuttaa, jotta hyvinvointi lisääntyisi. Samalla 
saadaan testi vallitsevan politiikan optimaali-
suudesta, koska mikään muutos optimaalisesta 
politiikasta ei voi lisätä hyvinvointia. Tt-ideaan 
liittyy omat rajoituksensa. Samoin on laita ra-
kennemallien kanssa. Rakennemalli riippuu 
perimmäisistä taustatekijöistä (primitives), joi-
ta on usein vaikea identifioida. Kolsrud ym. 
(2018) käyttävät hyväksi molempia, tt-lähesty-
mistavalla identifioidaan ja estimoidaan ”lo-

1 Matemaattisesti: Verhokäyrä (tai maksimiarvofunktio) 
-teoreeman nojalla yksilön reagoinnilla politiikkamuutok-
seen on vain 2. kertaluvun vaikutus hänen hyvinvointiinsa.

kaalisten” muutosten hyvinvointivaikutukset ja 
mallin rakennetta käyttäen mitataan, miten 
tämä hyvinvointivaikutus muuttuisi liikuttaes-
sa pois nykyisestä politiikasta.

Lähtökohtana niin heidän tutkimuksessaan 
samoin kuin taloustieteellisessä sosiaalivakuu-
tuskirjallisuudessa laajemminkin on niin sa-
nottu Baily-kaava (1978), jota Chetty (2006) 
yleisti dynaamiseen asetelmaan. Baily-Chetty-
kaavaan päädytään yhdistämällä työttömyys-
korvauksen kasvattamisen vakuutushyödyt ja 
kustannukset korvauksen aikaprofiilin ollessa 
vakio. Vasen puoli mittaa ”vakuutuskorvausta”, 
jonka yhteiskunta on halukas maksamaan lisä-
eurosta työttömälle henkilölle. Tämä taas riip-
puu suhteellisesta erosta kulutuksen marginaa-
lihyödyissä työttömän ja työssä olevan välillä. 
Mitä enemmän (vähemmän) työtön pystyy ta-
soittamaan kulutustaan työpaikan menetetty-
ään sitä pienempi (suurempi) on vakuutushyö-
ty. Baily-Chetty-kaavan oikea puoli taas mittaa 
”vakuutusmaksua”, joka yhteiskunnan pitäisi 
maksaa, kun siirretään lisäeuro työttömille 
työttömyyden kasvun seurauksena. Mitä kor-
keampi (matalampi) jousto on työttömyysas-
teen suhteen, sitä suuremmat (pienemmät) ovat 
työttömyysvakuutuksen kustannukset. Opti-
missa työttömyysvakuutuksen marginaalihyöty 
ja -kustannus ovat yhtä suuria. Baily-Chetty-
kaava voidaan myös ratkaista korvausasteen 
(netto) suhteen. Tuloksena ei ole eksplisiittinen 
ratkaisu optimaaliselle korvausasteelle, koska 
kaikki parametrit ovat funktioita korvausas-
teesta. Itse asiassa optimaalinen sosiaalivakuu-
tusongelma on formaalisti identtinen Ramseyn 
optimaalisen vero-ongelman kanssa. 

Kolsrud ym. (2018) laajentavat analyysia 
kaksiosaiseen korvausjärjestelmään, jossa työt-
tömyyskorvauksen taso voi olla erisuuruinen 
eri jaksoilla. Työttömien työntekijöiden osuu-
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det eri jaksoilla ovat suoraan toisistaan riippu-
via, koska pitkäaikaistyöttömien osuus riippuu 
lyhytaikaisesti työttöminä olevien osuudesta ja 
työttömyydestä poistuvien osuudesta. Antelias 
korvaus alkujaksolla heikentää kannustimia 
löytää työpaikkaa ja vaikuttaa niiden työnteki-
jöiden osuuteen, jotka siirtyvät 2. työttömyys-
jaksolle. Lisäksi ristijoustojen kautta saadaan 
suorat vaikutukset, miten herkästi lyhytaikai-
sesti ja pitkäaikaisesti työttömät reagoivat työt-
tömyyskorvaustason muutoksiin. Edelleen: 
miten näitä reaktiota verrataan kulutuksen 
tasoittamisesta saatuihin hyötyihin lyhytaikai-
sesta ja pitkäaikaisesta työttömyydestä? Kols-
rudin ym. (2018) lähestymistavan voima on 
siinä, että se pitää sisällään kaikki yllä mainitut 
tekijät yhdessä, ja että näin ongelma kääntyy 
empiiriseksi kysymykseksi. Keskeinen etu läh-
teä liikkeelle Baily-Chetty-kaavasta on se, että 
kaavan parametreilla on empiiriset vastineet. 
Näin syntyy läpinäkyvästi yhteys teoriasta po-
litiikkasuosituksiin. 

Kolsrudin ym. (2018) tutkimusasetelma pe-
rustui siihen, että Ruotsissa vuonna 2001 työt-
tömyyskorvausta nostettiin työttömyyden alku-
vaiheessa, mutta pidetiin aiemmalla tasollaan 
140 päivän työttömyysjakson jälkeen. Tällä 
saatiin aikaan tutkimusasetelma, jolla työttö-
myysturvan porrastusta voitiin tutkia. Lisäksi 
työttömyysturvaa korotettiin vuonna 2002 sen 
molemmilla osilla, mutta porrastus säilyttäen. 
Korvaustasojen erilliset vaikutukset (myös ris-
tivaikutus) työttömyyden kestoon saadaan es-
timoitua kvasikokeellisesti niin sanotulla kul-
mapistemenetelmällä (ks. Card ym. 2015 tai 
Böckerman ym. 2018) käyttäen hyväksi muu-
tosten aiheuttamaa vaihtelua työttömyyskor-
vauksissa. Näin voidaan erottaa korvaustason 
(joka on funktio aiemmasta palkkatasosta) 
vaikutus työllistymiseen aiemman palkan vai-

kutuksesta, joka muuten sotkee estimoinnin. 
Kulmapistemenetelmä käyttää hyväksi kulma-
pisteen ympärillä sijaitsevia havaintoja. Ruot-
sissa siis kulmapisteiden sijaintia muutettiin. 
Tutkimus osoitti, että korvausasteen nostami-
sen haitalliset kannustinvaikutukset työllisty-
miseen olivat työttömyyden alkuvaiheessa suu-
remmat kuin myöhemmin. 

Saatuun vakuutushyötyyn vaikuttaa mah-
dollisuus tasata työttömyyden aikaista kulutus-
ta suhteessa aiempaan kulutustasoon. Aleneva 
korvaus heikentää työttömän vakuutusturvaa. 
Tämä tuli ilmi kulutustason laskuna työttö-
myyden pitkittyessä. Koska erityisesti pitkäai-
kaistyöttömillä oli heikommat mahdollisuudet 
kulutuksen tasoittamiseen, korvausten mah-
dollinen leikkaaminen heikentäisi heidän ti-
lannettaan. 

Porrastamattoman työttömyysvakuutuksen 
optimaalisen tason määrääminen on selvästi 
vaativampi tehtävä sekä aineistovaatimusten 
että päättelyn robustisuuteen tarvittavien lisä-
oletusten suhteen kuin Kolsrudin ym. (2018) 
suositus työttömyyskorvauksen porrastuksesta. 
Ei ole esimerkiksi selvää, johtuuko työttömien 
kulutustason aleneminen vähäisestä riskiaver-
siosta vai kulutuksen tasoittamisen korkeista 
kustannuksista.

Vakuutushyötyä voidaan tarkastella ainakin 
kolmella eri tavalla. Ensimmäinen tapa (1) pe-
rustuu havaintoon työttömyyden aikaisesta 
kulutustason laskusta ja etukäteistietoon työt-
tömien ja työssä olevien preferensseistä. Kols-
rud ym (2018) käyttivät tätä menetelmää. Mal-
lissa vakuutushyödyn arviointi perustuu tällöin 
ennalta kiinnitettyyn arvioon kuluttajan suh-
teellista riskiaversiota mittaavasta parametrista 
(hyötyfunktion suhteellinen kaarevuus, jonka 
avulla arvioidaan kulutuksen rajahyödyn muu-
tosta) sekä tietoon kulutustason alentumisesta. 
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Näillä approksimoidaan sitä, miten suuri on 
työttömyyden aiheuttama kulutuksen hyödyn 
menetys (eli rajahyödyn lisäys). Tähän sisältyy 
useita oletuksia. Esimerkiksi oletetaan, että 
työttömät ja työlliset saavat saman hyödyn yh-
täläisestä kulutustasosta (jättäen esimerkiksi 
huomiotta mahdolliset kulutustarpeiden muu-
tokset sekä ei-välttämättömien ostosten lykkää-
misen työttömänä ollessa) ja että approksi-
moinnissa käytetty (ulkopuolisista lähteistä 
saatu) riskiaversioparametri on oikea ja riippu-
maton siitä, ollaanko työttömiä vai töissä. 

Toinen menetelmä (2) tarkastelee rajakulu-
tusalttiuksia. Ilman heterogeenisuutta ja hy-
vinvointipainoja vakuutushyöty on yhtä suuri 
kuin työttömän ja työllisen kulutuksen raja-
substituutiosuhteen poikkeama ykkösestä. Ra-
jakulutusalttiuksien osamäärän (työttömänä ja 
työllisenä) avulla saadaan näin alaraja vakuu-
tushyödyn suuruudelle. Jatkotutkimuksessa 
Ruotsin aineistolla Landais ja Spinnewijn 
(2020) käyttävät hyväkseen tulojen eksogeenis-
ta vaihtelua (muiden tulonsiirtojen alueelliset 
ja perhetyyppierot) ja estimoivat työttömyyden 
seurauksena havaitun muutoksen rajakulutus-
alttiudessa. 

Kolmas tapa (3) käyttää hyväksi Ruotsissa 
käytössä olevaa niin sanottua Gent-järjestel-
mää (myös Suomi kuuluu Gent-järjestelmän 
maihin). Tällä tarkoitetaan järjestelmää, jossa 
työntekijä voi, vapaaehtoiseen työttömyyskas-
saan liittymällä saada paremman työttömyys-
turvan maksamalla korkeampaa vakuutusmak-
sua. Tällöin vakuutushyötyä voidaan arvioida 
suoraan työntekijöiden tekemien valintojen 
perusteella (”revealed preference”). 

Menetelmien (2) ja (3) avulla Landais ja 
Spinnewijn (2020) arvioivat vakuutushyödyn 
olevan selvästi korkeampi kuin mitä tavan-
omaisin riskinaversioparametrin arvioin saa-
daan menetelmällä (1), ja jopa korkeampi kuin 
sitä vastaava marginaalinen kustannusvaiku-
tus, joka on seurausta työttömyyden pitkitty-
misestä. Tutkimuksen päätulos kertoo, että 
esimerkiksi pikaiset arviot pohjoismaisten kor-
vausjärjestelmien ylenpalttisuudesta voivat vie-
dä harhaan. Vakuutuksen valintaan perustu-
vassa arvioinnissa (3) kannustinvaikutus on 
toki jonkin verran suurempi, koska siinä on 
erotettava käyttäytymismuutos (tässäkin vaiku-
tukset sekä irtisanomisiin että työnetsintäpon-
nisteluihin) siitä, mitä vakuutuksen valintaan 
liittyvä valikoituminen saa aikaan. Vakuutuk-
sen kannustinvaikutuksista käytetään myös 
termiä moral hazard, joka usein virheellisesti 
käännetään moraalikadoksi (ks. Tuomala 2019, 
273–274). 

Kolsrudin ym (2018) tutkimus oli työttö-
myysvakuutuskirjallisuudessa ensimmäinen, 
joka yhdisti teorian dataan. Sen perusteella on 
mahdollista arvioida optimaalista porrastamis-
ta työttömyyden keston suhteen. Koska työttö-
myyden keston suhteen porrastettu työttö-
myyskorvausjärjestelmä heikentäisi sekä kan-
nustimia työllistyä että myös vakuutusturvaa, 
Kolsrudin ym (2018) tutkimus ei anna empii-
ristä tukea työttömyyden keston suhteen alene-
valle työttömyyskorvaukselle Ruotsissa vallit-
sevissa oloissa. Tämä on toki edelleen yllä 
kerrotussa mielessä ”lokaali” tulos, mutta se ei 
nojaa siihen, onko keskimääräinen työttömyys-
korvaus liian suuri tai liian pieni. □
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