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Työllisyysvaikutuksien arviointia tekoälyllä:
Unelmoivatko robotit ansiosidonnaisesta
sosiaaliturvasta?
Antti J. Tanskanen

Antelias sosiaaliturva syrjäyttää työntekoa. Jos kannusteet työllistymiseen ovat liian heikot, johtaa korkea sosiaaliturvan taso paitsi matalaan työllisyysasteeseen myös hyvinvointivaltion rahoituspohjan rapautumiseen. Sosiaaliturvaa uudistettaessa on tärkeää arvioida mahdollisten uudistusten vaikutukset työllisyyteen, mikä onnistuu parhaiten käyttäytymisvaikutuksia huomioivalla laskentamallilla. Tässä tutkimuksessa kehitetään sosiaaliturvan, verotuksen ja työnteon kannusteita kuvaava stokastinen elinkaarimalli, jossa yksilöt tekevät kannaltaan
parhaita valintoja optimoimalla omaa hyötyään yli elinkaaren. Perinteisesti tällaisia malleja on ratkaistu dynaamisella ohjelmoinnilla, mutta algoritmikehityksen myötä keinotekoisia neuroverkkoja hyödyntävät ”tekoälyratkaisut” ovat tulleet mahdollisiksi. Elinkaarimalli toistaa havaitut ikäluokittaiset työllisyys- ja työttömyysasteet
hyvin, ja sillä voi arvioida politiikkareformien vaikutuksia työllisyys- ja työttömyysasteisiin. Tutkimuksessa
esitetään arviot kahden politiikkareformin työllisyysvaikutuksista. Laskentamallin koko lähdekoodi on vapaasti saatavilla.

1. Johdanto
Pääministerien Antti Rinteen ja Sanna Marinin
hallitusohjelmissa (Rinne 2019, Marin 2019)
menolisäyksiä ehdollistetaan työllisyyden paranemiselle. Tavoitteena hallitusohjelmissa on
60 000 uutta päätösperäistä työpaikkaa valtio-

varainministeriön perusurassa arvioidun 73,3
prosentin työllisyysasteen päälle vuoteen 2023
mennessä. Vuoden 2020 Korona-kriisi heikentää työllisyyttä ja lisää entisestään tarvetta tehdä työllisyyttä lisääviä rakenteellisia uudistuksia. Hallitusohjelmien mukaisesti politiikkatoimien työllisyysvaikutukset ja niiden arvioinnin

FT Antti J. Tanskanen (antti.tanskanen@ek.fi) toimii asiantuntijana Elinkeinoelämän keskusliitossa. Haluan kiittää Sami
Pakarista, Niku Määttästä, Mauri Kotamäkeä, Vesa Rantahalvaria, Jussi Pelkosta ja Penna Urrilaa hyödyllisistä kommenteista, Jari Haapasalmea avusta aineiston hankinnassa ja kahta lausunnonantajaa käsikirjoituksen kriittisestä arvioinnista ja
parannusehdotuksista.
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tärkeys korostuvat. Tämä vaatii luotettavia
käyttäytymismuutokset huomioivia menetelmiä
vaikutusten arviointiin.
Työllisyysvaikutuksia voi arvioida usealla
tavalla, esimerkiksi joustojen (Kotamäki 2014),
mikrosimulaation (Kotamäki et al. 2018) tai
elinkaarimallin avulla (Määttänen 2013). Menetelmillä on hieman erilaisia vahvuuksia.
Elinkaarimalli on menetelmistä vähiten käytetty, osin laskentateknisistä syistä.
Tavoitteena tällä tutkimuksella on löytää
uusia menetelmiä politiikkareformien työllisyysvaikutusten aiempaa tarkempaan arviointiin. Tutkimuksessa tarkastellaan, kuinka hyvin työllisyysastetta voi arvioida stokastisella
elinkaarimallilla, jossa optimaaliset työllistymispäätökset etsitään koneoppimista hyödyntävällä reinforced learning -menetelmällä.
Kiinnostus kohdistuu erityisesti sosiaaliturvareformien työllisyysvaikutusten arviointiin,
mistä syystä elinkaarimallissa on huomioitu
sosiaaliturvaa ja verotusta yksityiskohtaisesti.
Kiinnostaviksi reinforced learning -menetelmät tekee se, että niiden avulla voi ratkaista
likimääräisesti myös erittäin yksityiskohtaisia
elinkaarimalleja. Pyrkimyksenä on laajentaa
vaikutusarviointia sellaisiin reformeihin, joiden työllisyysvaikutuksia on ollut hankalaa
mallintaa. Esimerkiksi työttömyysturvan karenssien ja työssäoloehdon muutosten vaikutukset työllisyyteen ovat hankalasti arvioitavia.
Do androids dream of electric sheep -romaanissa (Dick 1968) ja siihen perustuvassa
Blade Runner -elokuvassa ihmisenkaltaiset
robotit unelmoivat vapaudesta. Romaanista ei
selvinnyt, unelmoivatko robotit myös hyvinvointivaltiosta. Tässä tutkimuksessa on toisin:
seuraavassa tarkastellut tekoälyt unelmoivat
työstä, ansiosidonnaisesta sosiaaliturvasta ja
työllistymispäätöksistä.

Julkisuudessa termit tekoäly ja robotti on
usein määritelty melko epämääräisesti. Tekoälyä paremmin määritelty termi on koneoppiminen, joka kattaa myös reinforced learning
-menetelmät (Silver et al. 2018). Koneoppimisessa kantava ajatus on sovittaa malli aineistoon, ja tämän sovitteen avulla ennustaa käytöstä toisessa, samankaltaisessa aineistossa.
Tässä mielessä koneoppiminen on tavanomaista regressiota. Koneoppimismalleissa sovitettavia parametreja on usein miljoonia, mikä aiheuttaa suuren ylisovittamisen riskin (Sutton
ja Barto 2018). Tällöin malli kuvaa opetusaineiston hyvin, muttei välttämättä pysty yleistämään sovitetta muihin aineistoihin.
Reinforced learning on yksi kandidaateista
yleiskäyttöiseksi tekoälyksi (artificial general
intelligence, AGI, kts esim. Arel 2012). Menetelmän sovellusala on hyvin laaja (Sutton ja
Barto 2018). Algoritmi on opetettu esimerkiksi pelaamaan konsolipelejä suoraan peleistä
näytetyn videokuvan perusteella (Mnih et al.
2013). Koneoppimisen avulla kehitetyt ohjelmat ovat myös onnistuneet voittamaan ammattipokerinpelaajat (Brown ja Sandholm 2019)
sekä Go- ja shakki-mestarit (Silver et al 2018).
Tämä artikkeli on rakennettu seuraavasti:
Luvussa 2 käydään läpi yleistä viitekehystä
elinkaarimalleille ja erilaisille mikrosimulaatiomalleille. Luvussa 3 esitellään tässä tutkimuksessa tarkasteltu stokastinen elinkaarimalli ja sen ratkaiseminen reinforced learning
-algoritmilla. Luvussa 4 tarkastellaan perusmallin antamia tuloksia ja verrataan niitä havaintoihin. Luvussa 5 esitetään elinkaarimallin
antamia työllisyysvaikutusarvioita kahdelle
työttömyysturvareformille. Luvussa 6 esitetään pohdintaa mallin toiminnasta, sen tarkkuudesta ja saaduista tuloksista.
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2. Elinkaaret, sosiaaliturva ja
työnteko
Työ on useimmissa tapauksissa parasta sosiaaliturvaa, työttömyysturva ja muu sosiaaliturva
turvaavat toimeentuloa työn puuttuessa. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan tarkoituksena
on turvata työttömän työnhakijan taloudellisia
mahdollisuuksia hakea työtä sekä parantaa hänen edellytyksiään päästä tai palata työmarkkinoille korvaamalla työttömyydestä aiheutuvia
taloudellisia menetyksiä. Tutkimusten mukaan
työttömyysturvan taso ja kesto kytkeytyvät
työttömän kannusteisiin hakea ja vastaanottaa
työtä (Tatsiramos ja van Ours et al. 2013; Kyyrä et al. 2018). Antelias työttömyysturva voi
lisätä siirtymää pois töistä työttömyysturvalle
(Tatsiramos ja van Ours et al 2013).
Niin koko julkisen talouden kuin työttömyysvakuutusjärjestelmän kestävyydenkin
kannalta on tärkeää, että työttömän kannusteet
työllistyä ovat riittävät. Työttömyysturvaa uudistamalla pyritään useimmiten paitsi huolehtimaan työttömän toimeentulosta, myös parantamaan työttömien kannusteita työllistyä. Työttömyysturvareformia tehtäessä on siten tärkeää
arvioida uudistuksen työllisyysvaikutuksia.
Työttömyysturvaan liittyviä kannusteita työntekoon voi arvioida esimerkiksi stokastisilla
elinkaarimalleilla.
2.1 Stokastiset elinkaarimallit

Elinkaarimallilla kuvataan nimensä mukaisesti
yksilön käyttäytymistä yli koko elinkaaren tai
merkittävän osan siitä, jolloin yksilö huomioi
työntarjontavalintojensa vaikutukset tulevaan
eläkkeeseen. Elinkaarimalleja on käytetty Suomessa muun muassa eläkeuudistusten vaikutusten arviointiin (Määttänen 2013, Hakola ja
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Määttänen 2007). Elinkaarimallissa työhön
osallistuminen nähdään optimointiongelmana:
yksilö maksimoi odotettua hyödyn nykyarvoa
säätelemällä työhön osallistumista (Hakola ja
Määttänen 2007). Optimointiongelman ratkaisussa on sovellettu dynaamista ohjelmointia
(Hakola ja Määttänen 2007, Määttänen 2013,
Rust 1989, van de Ven 2011).
Elinkaarimallin vahvuutena on, että se
mahdollistaa dynaamisesti määräytyvien työntarjontakannustimien mallittamisen. Työntarjontapäätös tänään vaikuttaa yksilön työntarjontakannustimiin tulevaisuudessa esimerkiksi
eläkekertymän tai työttömyysturvaan liittyvien
ehtojen kautta. Tätä logiikkaa voi havainnollistaa agentin näkökulmasta esimerkiksi näin: voi
olla, että saisin tulevaisuudessa työttömänä
suuremman korvauksen, jos teen tänään töitä.
Määttänen (2013) laajensi Hakola ja Määttänen (2007) pohjalta stokastista elinkaarimallia
niin, että sen avulla voi arvioida vuoden 2017
eläkeuudistuksen vaikutuksia. Mallin keskeisiä
tuloksia oli, että noin puolet eläkeuudistuksen
työllisyysvaikutuksesta tuli työttömyyspäivärahan lisäpäivien alaikärajan nostamisesta
(Määttänen 2013). Myös Lassila et al. (2015)
esittävät stokastisella elinkaarimallilla tehtyjä
arvioita eläkeuudistuksen vaikutuksista.
Määttänen (2013) jakoi tarkastellun väestön
kuuteen ryhmään sukupuolen ja koulutuksen
perusteella. Stokastisessa elinkaarimallissa yksilöiden elinkaarenaikaisia nettotuloja työstä,
työttömyysturvasta ja vanhuuseläkkeestä tarkasteltiin 30–70-vuotiaina yhden vuoden välein. Määttänen (2013) huomioi progressiivisen
verotuksen vaikutuksen tuloihin. Yksilöt saattoivat joutua työkyvyttömyyseläkkeelle tai irtisanotuiksi ulkoa annettujen todennäköisyyksien mukaisesti. Keskeistä mallissa kuitenkin
oli agenttien päätöspohjaiset siirtymät työhön,
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osatyöhön ja sieltä työttömäksi ja vanhuuseläkkeelle.
Huolimatta siitä, että mallissa palkkakehitys oli stokastista, Määttänen (2013) pystyi ratkaisemaan agenttien optimaaliset valinnat
dynaamisella ohjelmoinnilla. Agentin tilaa
kuvasi kuusi tilamuuttujaa, mikä rajoitti mallin
yksityiskohtaisuutta, mutta mahdollisti sen ratkaisun dynaamisella ohjelmoinnilla.
Stokastiset elinkaarimallit ovat esimerkki
rakenteellisista työntarjontamalleista. Jotta
näillä malleilla voidaan arvioida politiikkamuutosten työllisyysvaikutuksia, pitää mallin
tuntemattomat parametrit valita tai estimoida
jotenkin. Useinkaan mallien parametreja ei
estimoida mikrodatasta, vaan osa parametreistä
kiinnitetään ja loput kalibroidaan siten, että
mallin ennusteet vastaavat aggregaattisuureita
kuten ikäluokittaisia työttömyysasteita.
2.2 Mikrosimulointimallit

Suomessa on viime vuosina kehitetty mikrosimulointimalleja, esim. Tilastokeskuksen Sisu
(Eerola 2017, Tilastokeskus 2016) ja Eläketurvakeskuksen ELSI (Tikanmäki et al. 2014). Tällaiset mikrosimulointimallit kuvaavat vero- ja
sosiaaliturvaa yksityiskohtaisesti yhdellä ajanhetkellä, kuten Sisu, tai pidemmällä aikavälillä,
kuten ELSI. Kehitetyt mikrosimuloinnit eivät
kuitenkaan pääasiassa kuvaa yksilöiden tekemiä
valintoja, ja ne ovat tässä mielessä staattisia.
Mikrosimulointimallin avulla on mahdollista laskea, paljonko kotitaloudelle jää käteen
rahaa, jos verotusta tai sosiaaliturvaa muutetaan. Mikrosimulointimalli ei kuitenkaan suoraan kerro mitään politiikkamuutoksen
työllisyysvaikutuksista. Olettamalla, että ihmiset reagoivat tietyllä tavalla käytettävissä olevien tulojen muutoksiin, voidaan työlli-

syysvaikutuksia laskea mikrosimulointimallin
avulla. Tämä työntarjonnan jousto ei tule mikrosimulointimallista, vaan se on mallin ulkopuolelta tuleva oletus. Siksi työllisyysvaikutusten arvioinnin kannalta aivan keskeistä
on työntarjonnan joustojen estimointi. Joustoja voidaan estimoida uskottavasti kvasikokeellisilla menetelmillä, esimerkiksi hyödyntämällä
aiempia reformeja, jotka muuttivat verotusta
tai sosiaaliturvaa eri ryhmissä eri tavoin.
Tilastokeskuksen Sisu-mallia on laajennettu huomioimaan tilasiirtymiä työhön ja pois
työstä tällaisten joustojen ja arvioitujen työllistymispalkkojen avulla (Kotamäki et al. 2018).
ELSI-malli (Tikanmäki et al. 2014) on lähempänä tässä tutkimuksessa tarkasteltua elinkaarimallia, koska siinä mallinnetaan yksilöiden
elinkaaria pitkällä aikavälillä. ELSI-mallissa
yksilöt eivät kuitenkaan maksimoi hyötyään,
vaan siirtymät tehdään arvioitujen siirtymätodennäköisyyksien mukaan.

3. Menetelmät
Tämän tutkimuksen elinkaarimallissa tarkastellaan yksilön elinkaarta 20–70-vuotiaana. Mallissa yksilö arvioi 3 kuukauden välein, millaista
nettotuloa työskentely tuottaa verrattuna sosiaaliturvaetuuksiin ja tekee tästä prioriteettiensa
perusteella päätöksen työskentelystä tai etuudella olosta. Mukana tarkastelussa ovat myös
vapaa-ajan arvostus ja pidemmän aikavälin
diskontatut hyödyt.
3.1 Tarkasteltu elinkaarimalli

Tässä tutkimuksessa tarkasteltu elinkaarimalli
on kehitetty Määttäsen (2013) artikkelin pohjalta. Mallia on laajennettu ottamalla mukaan opis295
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Kuva 1. Esimerkkilaskelmia kannusteista perheelle, jossa on 2 aikuista ja 2 lasta. Lapsista 2 on päivähoidossa. Työtön (työmarkkinatuki), puoliso töissä (palkka 1250 e/kk). Asumismenot asumistuessa 980 e/kk.

kelijat, vanhempainvapailla, työelämän ulkopuolella ja armeijassa olevat, sekä kuvattu sosiaaliturvaa ja verotusta yksityiskohtaisemmin
(Kuva 1). Koska dynaaminen ohjelmointi sopii
parhaiten melko rajattuihin ongelmiin, elinkaarimalli ratkaistaan reinforced learning -menetelmällä, tarkemmin ACKTR-algoritmilla (Wu
et al. 2017). Tällaisia menetelmiä ei tiettävästi
ole aiemmin sovellettu elinkaarimallin ratkai296

semiseen. Mallin perusrakenne on kuitenkin
sama kuin Määttäsen (2013) tutkimuksessa:
elinkaarimallissa kuvataan yksilöiden preferenssiensä mukaan tekemiä valintoja epävarmassa
toimintaympäristössä elinkaarensa aikana.
Elinkaarimallissa tarkastellaan ”agenttien”
käytöstä työmarkkinoilla. Agentilla tarkoitetaan
tässä mallinnettuja yksilöitä, jotka tekevät päätöksiä toiminnastaan. Agentti voi hakeutua töi-
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Elinkaarimallissa on pyritty realistiseen
hin, jolloin hänelle maksetaan palkkaa. Vaihkuvaukseen palkkakehityksestä. Palkat on kutoehtoisesti agentti voi mennä osatöihin tai
vattu stokastisena prosessina, joka yhdessä ryhjäädä työttömyyspäivärahalle. Agentin täytettyä
mäjaon kanssa tuottaa havaitun ikäluokittaisen
alimman vanhuuseläkeiän, vaihtoehdoksi tulee
palkkajakauman. Palkkaprosessina wt,g on käyvanhuuseläkkeelle siirtyminen. Mallissa oletetaan, että agentti saa työtä heti halutessaan,
tetty
mutta voi myös tulla irtisanotuksi työstään.
&
Agentit jaetaan satunnaisesti kahteen suku𝑤𝑤!,# = 𝑎𝑎!,# 𝑒𝑒 $ %& '!"# /)!"#,% *+,- /. (1)
puoleen ja kolmeen tulotasoon, jotka vaikuttamissä at,g on ryhmän g keskipalkka iässä t ja s
vat myös työkyvyttömyysriskiin ja kuolleisuumissä at,g on ryhmän g keskipalkka
iässä t ja s on normaalijakautunut satu
on normaalijakautunut satunnaisluku N(0;σ),
teen. Jokainen agentti on yhdessä toisensa
s
=0,05.
Palkan
riippuvuutta
edellisen
vuoden palkasta kuvaa vakio c=0,8
missä σ=0,05. Palkan riippuvuutta edellisen
poissulkevista työllisyystiloista, joita
ovat (1)
.
/2
on
normitus,
joka
pitää
lognormaalisti jakautuneen satu
termi
−𝜎𝜎
vuoden palkasta kuvaa vakio c=0,89. Yhtälön
täysiaikainen työskentely, (2) osa-aikainen
haluttuna.
(1) viimeinen termi –σ2/2 on normitus, joka pi(50%) työskentely, (3)
täysiaikainen ansiositää lognormaalisti jakautuneen satunnaisluvun
donnainen työttömyysturva, (4) vanhuuseläke,
odotusarvon haluttuna.
(5) isyysvapaa, (6) äitiysvapaa ml. vanhempainEtuuslainsäädäntö on esitetty pääosin siinä
vapaa, (7) kotihoidontuki, (8) työkyvyttömyysmuodossa kuin se oli vuonna 2018. Kaikki
eläke, (9) ansiosidonnaisen työttömyysturvan
etuudet on oletettu automaattisesti myönnettälisäpäivät, (10) työskentely vanhuuseläkkeellä,
viksi ilman harkintaa. Vanhuuseläkeikä on
(11) osa-aikainen työskentely vanhuuseläkkeelkaikille 63,5 vuotta. Mallissa ei suoraan huolä, (12) työvoiman ulkopuolella olo, (13) työmioida kotitalouksia, vaan agentit oletetaan
markkinatuki, (14) armeijassa olo, (15) täysiaiyksinkertaisuuden vuoksi yksinasuviksi, kuten
kainen opiskelu.
myös Määttänen (2013) tekee. ElinkaarimallisElinkaarimallissa on keskeistä arvioida,
sa kuvataan yksityiskohtaisesti muun muassa
millaisia nettotuloja eri työllisyystilavaihtoehtyöttömyysturva, työeläkkeet, toimeentulotuki
dot agentille tuottavat. Agentin tulot riippuvat
ja asumistuki. Ansiosidonnaista työttömyysturtyöllisyystilasta: Jos agentti on töissä, hän saa
palkkatuloa. Jos agentti on työtön, hän saa anvaa kuvaavassa mallissa on huomioitu karenssi
siosidonnaista työttömyyspäivärahaa tai työtyöstä eroamisen vuoksi, ansiosidonnaisen työmarkkinatukea. Mikäli agentin tulot ovat pieuran pituudesta riippuva enimmäiskesto, lisänet, voi hän lisäksi saada asumis- ja toimeentupäivien saamisen ehdot ja 6 kuukauden työssälotukea. Vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeeloloehto. Soviteltua päivärahaa tai päivähoitolä oleva voi saada vanhuus-, työkyvyttömyys-,
kuluja ei elinkaarimalliin ole sisällytetty.
kansan- tai takuueläkettä sekä eläkeläisen
asumistukea. Opiskelijoiden oletetaan opiske3.2 Agentin tila ja tilasiirtymät
levan täysipäiväisesti ja saavan opintotukea ja
opintolainahyvityksen. Vanhempainvapailla
Elinkaarimallissa agentti tekee päätöksen työlolevat saavat isyysrahaa, äitiysrahaa tai kotihoilistymisestä kullakin hetkellä tilamuuttujien
dontukea.
sen hetkisten arvojen mukaan. Agentin tilaa
kuvaa 13 muuttujaa: työllisyystila, sosioekono297
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minen ryhmä, ikä, aika työllisyystilassa, kuluvan periodin palkka, karttunut eläke, alkanut
eläke, työuran kesto, käytetyt työttömyyspäivärahapäivät, palkan alennus edeltävän työttömyyden vuoksi, työssäoloehto, irtisanominen,
ja seuraavan periodin palkka. Agentin työllisyystila on aina yksi aiemmin luetelluista 15:sta
vaihtoehdosta.
Agentin saama etuus ratkaistaan agentin
tilan perusteella. Jos agentti on esimerkiksi
työttömyyspäivärahalla, vaikuttaa etuuteen
montako päivää ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa on maksettu: jos agentin työura on
lyhyt, voidaan ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa maksaa 300 päivää, kun taas pidemmällä työuralla ansiosidonnaista päivärahaa
voi saada 400 tai 500 päivää. Tämän jälkeen
agentin työttömyyspäiväraha muuttuu pienemmäksi työmarkkinatueksi.
Agentin odotettuun hyötyyn vaikuttaa paitsi tarkasteluhetkellä tehtävä päätös työllistymisestä myös tuleva toiminta. Jos esimerkiksi
agentti tekee työtä tarkasteluperiodin aikana,
tuleva vanhuuseläke ja mahdolliset työkyvyttömyyseläke tai työttömyysturva ovat korkeampia kuin ilman työntekoa. Jos agentti jää työttömäksi, alenee odotettu tuleva työllistymispalkka jokaisen työttömänä vietetyn periodin
jälkeen, jolloin työllistyminen tulee vähemmän
kannattavaksi.
Agentin tilaa päivitetään kiinteän 3 kuukauden aika-askeleen välein. Uuteen päivitettyyn tilaan vaikuttaa se, missä tilassa agentti
on aiemmin ollut ja mihin uuteen tilaan agentti on valinnut siirtyä. Agentin tekemän valinnan lisäksi tilasiirtymiin vaikuttavat ulkoa
annetut siirtymätodennäköisyydet muun massa työkyvyttömyyseläkkeelle.
Arvioitaessa elinkaarimallin tuloksia on
tärkeä huomioida, mitkä tilasiirtymät ovat
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agentin valitsemia ja mitkä ulkoa annettuja.
Agentti valitsee työnteon, osatyön, työttömyyden ja vanhuuseläkkeen väliltä. Vanhuuseläkkeellä agentti voi työskennellä täysi- tai osaaikaisesti.
Osa siirtymien todennäköisyyksistä on annettu ulkoa, eivätkä agentin valinnat vaikuta
niihin, esimerkiksi töistä irtisanominen tapahtuu tietyllä todennäköisyydellä. Irtisanomisen
jälkeen agentille ei aseteta mallissa karenssia,
kuten irtisanoutumisen jälkeen tehdään.
Agentti voi joutua työkyvyttömyyseläkkeelle ulkoisten todennäköisyyksien mukaisesti.
Työkyvyttömyyseläkkeeltä ei mallissa voi palata töihin. Myös vanhuuseläkkeellä olevat voivat
tulla työkyvyttömiksi, jolloin he eivät voi enää
tehdä työtä vanhuuseläkkeen rinnalla.
Agentti voi saada lapsen ulkoisten todennäköisyyksien mukaisesti. Isyysvapaalle siirtyy
puolet etuuteen oikeutetuista, äitiysvapaalle
siirtyvät kaikki oikeutetut. Äitiys-, isyys- ja
vanhempainvapaata käyttävät ovat etuudella
koko sen keston, minkä jälkeen he valitsevat,
siirtyvätkö töihin, työttömäksi tai kotihoidontuelle. Siirtyminen pois kotihoidontuelta on
mallissa agentin valinta.
Siirtyminen opiskelijaksi, armeijaan ja työelämän ulkopuolelle on toteutettu ulkoisten
todennäköisyyksien mukaan, samoin kuin paluu näistä työllisyystiloista. Agentin palatessa
työvoimaan agentti valitsee työn, osatyön ja
työttömyyden väliltä.
Laskennassa tarkastellaan elinkaarta 20–
70-vuotiaana. Vanhuuseläkkeelle siirtyminen
on agentin valinta, mutta ellei sitä ole tapahtunut ennen 69 vuoden ikää, siirtyy agentti tällöin vanhuuseläkkeelle. Yli 70-vuotiaiden oletetaan olevan vanhuuseläkkeellä, ja sinä aikana
saadut hyödyt huomioidaan pääoma-arvona
tarkastelun päätepisteessä. Kuolleisuutta ei ole
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huomioitu ennen 70 vuoden ikää, koska se vaikeuttaa mallin konvergenssia. Malli konvergoi
myös kuolleisuus huomioituna, mutta tulosten
stabiilisuuden lisäämiseksi kuolleisuus on jätetty pois 20–70-vuotiaiden osalta.
3.3 Preferenssit, parametrit ja kalibrointi

Kuten Määttäsen (2013) tutkimuksessa, agenttien preferenssejä kuvataan logaritmisella hyötyfunktiolla

ln(𝑛𝑛) − 𝐾𝐾/,# 		

(1)

missä n on agentin nettoansio etuuksista ja
työstä. Työllisyystilasta s ja ryhmästä g riippuva
parametri Ks,g kuvaa työstä ja osa-aikatyöstä
aiheutuvan vapaa-ajan menetyksen arvoa.
Parametrit K s,g on valittu niin, että malli
pystyy toistamaan Tilastokeskuksen vuoden
2018 Työssäkäynti -tilaston ikäluokittaiset työllisyys- ja työttömyysasteet (Tilastokeskus
2019b) sekä työvoimatutkimuksen osatyön
osuudet (Tilastokeskus 2019a) niin miehille
kuin naisille. Käytännössä elinkaarimalli kalibroidaan niin, että 1) arvataan alustavat arvot
parametreille, 2) sovitetaan ja simuloidaan
malli ACKTR-algoritmilla, 3) lasketaan simuloidusta aineistosta kalibroinnille relevantit
tunnusluvut kuten työllisyysasteet, ja 4) päivitetään elinkaarimallin parametrit. Kohdat
2)–4) toistetaan useita kertoja, kunnes elinkaarimallin tuottamien tunnuslukujen tarkkuus
on riittävä. Kalibrointi on myös mahdollista
automatisoida esimerkiksi bayesilaisella optimoinnilla (Snoek et al 2012).
Naisilla on keskimäärin alemmat palkat,
mutta korkeampi työllisyysaste yli 40-vuotiaana ja alempi työttömyysaste kaikenikäisenä
(Tilastokeskus 2019b). Ainoa tapa, jolla tämä

on mallissa toteuttavissa, on olettaa, että naisten vapaa-aikapreferenssi on heikompi kuin
miesten. Tämä ei kuitenkaan vielä selitä eroja
osa-aikatyönteossa sukupuolten välillä, joten
myös osa-aikatyön ja täysiaikaisen työskentelyn
preferenssien suhde on mallissa erilainen eri
sukupuolille. Mallissa saman sukupuolen eri
ryhmillä on samat parametrit K s,g.
Täysiaikaisen työn hyötymenetys verrattuna työttömyyteen on määritelty siten, että
1500 €/kk nettotulo täysiaikaisesta työstä ja
etuuksista vastaa miehille noin 795 €/kk nettotuloa pelkistä
(1)etuuksista. Naisille hyötymenetys on pienempi: 1500 €/kk nettotulo työstä
ja etuuksista vastaa 819 €/kk nettotuloa pelkistä etuuksista. Osa-aikainen 1500 €/kk työtulo
vastaa naisille 1163 €/kk ja miehille 1058 €/kk
etuuksista saatavaa nettotuloa. Yli 60-vuotiaat
preferoivat vapaa-aikaa enemmän kuin nuoremmat, mikä on toteutettu iän mukana lineaarisesti kasvavalla vapaa-ajan arvostuksella.
Elinkaarimallissa parametrien K s,g arvoja
on 10, joiden avulla malli on kalibroitu aineistoon sopivaksi. Parametreistä K s,g neljä muuttuu iän mukana lineaarisesti. Parametrien lukumäärä on hyvä suhteuttaa siihen, että erilaisia työllisyystiloja mallissa on 15, ryhmiä 6 ja
päätöksiä edellyttäviä ajankohtia yhdessä elinkaaressa 200.
Palkkaprofiili on sovitettu Tilastokeskuksen vuoden 2018 palkka-aineistoon sukupuolittain ja ikäluokittain jaoteltuna. Palkkaprofiilin lisäksi palkkoihin vaikuttavia parametreja
on 4: työttömyyden vaikutus palkkaan (-5 prosenttia jokaista työttömyysvuotta kohden), ja
sen palautuminen (1 prosenttia jokaista työssäolovuotta kohden), sekä irtisanomistodennäköisyys kummallekin sukupuolelle erikseen.
Kuolleisuutena on käytetty vuoden 2017
ikäluokittaisia kuolleisuuksia jaoteltuna suku299
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puolen mukaan (Tilastokeskus 2019d). Kuolleisuudesta on tehty ryhmäkohtaista skaalaamalla sitä perustuen Tarkiainen et al. (2017).
Siirtymät työvoiman ulkopuolelle, opiskelemaan ja armeijaan on mallinnettu niin, että
Työssäkäynti-tilaston (Tilastokeskus 2019a)
mukaiset väestöosuudet toteutuvat mallissa.
Työkyvyttömyysalkavuutena on käytetty Eläketurvakeskuksen Työ- ja kansaneläkkeensaajien väestöosuudet-tilaston (Eläketurvakeskus
2020) sukupuolittaista työkyvyttömien lukumäärätietoa jaoteltuna iän mukaan vuodelle
2018. Tätä alkavuutta on skaalattu ryhmäkohtaiseksi Laaksonen et al. (2016) perusteella.
Syntyvyytenä on käytetty Tilastokeskuksen
Syntyvyys-tilaston mukaisia tietoja vuodelta
2017 (Tilastokeskus 2019c). Väestön määränä
on käytetty vuoden 2018 tietoja Väestörakenne-tilastosta (Tilastokeskus 2019e).
Laskelmissa on käytetty 3 kuukauden askelväliä, mutta myös muut askelvälit, esimerkiksi 1 kuukausi, toimisivat. Käytetty ACKTRalgoritmi mahdollistaa myös jatkuva-aikaisen
mallinnuksen aika-askelten käytön sijaan (Wu
et al. 2017). Askelvälin muuttaminen voi vaatia
elinkaarimallin uudelleenkalibroinnin.
3.4 Koneoppiminen

Koneoppimista käytetään elinkaarimallin ratkaisussa agentin optimaalisten valintojen etsimiseen. Monet kiinnostavat ongelmat, kuten
esimerkiksi elinkaarenaikainen työnteko, voidaan esittää Markov-päätösprosesseina, jossa
valinnat tehdään peräkkäin yksi toisen jälkeen.
Joissain tapauksissa Markov-päätösprosessit
voidaan ratkaista analyyttisesti tai iteratiivisesti dynaamisella tai lineaarisella ohjelmoinnilla
(Bhatnagar, 2009). Monesti kuitenkin tila-avaruus on liian suuri, ratkaistava malli on esitetty
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vain simulaationa tai systeemimallin sijaan on
saatavissa vain suuri joukko havaintoja toteumapoluista. Näissä tapauksissa reinforced learning -algoritmit voivat auttaa ratkaisussa (Bhatnagar, 2009).

3.4.1

Reinforced learning

Reinforced learning on laaja kokoelma otospohjaisia menetelmiä, joilla voidaan ratkaista
Markov-päätösprosesseja (Sutton ja Barto
2018, Bhatnagar 2009). Eksplisiittisesti ratkaistavan mallin sijaan menetelmissä käytetään ratkaisun perustana tarkasteltavan systeemin ja
sen kanssa vuorovaikuttavan ”kontrollerin”
yhdessä tuottamia kehityskaaria (engl. sample
trajectories). Tämä mahdollistaa menetelmien
käytön simulaation tai vuorovaikutteisen black
box -systeemin kanssa (Bhatnagar 2009).
Suurimpia ongelmia Markov-päätösprosessien ratkaisemisessa perinteisillä menetelmillä
on laajan tila-avaruuden käsittely. Tätä kutsutaan joskus nimellä ”curse of dimensionality”,
koska tila-avaruus usein kasvaa eksponentiaalisesti dimensioiden lisääntyessä. Markov-päätösprosessin ratkaisemiseen kuluva aika esimerkiksi dynaamisella ohjelmoinnilla kasvaa
silloin eksponentiaalisesti tila-avaruuden dimension mukana. Reinforced learning -algoritmeilla on onnistuttu ratkaisemaan ongelmia
erittäin suurissa tila-avaruuksissa (Ng et al.
2004), eikä ratkaisu olisi onnistunut ilman approksimatiivisia menetelmiä. Mahdollisuus
käyttää otospohjaisia menetelmiä tehokkaasti
yhdessä funktioapproksimaation kanssa on tärkeimpiä syitä, miksi reinforced learning on
viime aikoina herättänyt kiinnostusta (Bhatnagar 2009).
Tässä paperissa käytetään Actor-Critic -menetelmiin luettavaa ACKTR-algoritmia (Wu et
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tapolitiikkaa. Oppiminen mallissa tapahtuu
al. 2017). Actor-Critic-algoritmeja voidaan pitarkastelemalla yksittäisten agenttien valintojen
tää eräänlaisina dynaamisen ohjelmoinnin poseurauksia. Agentti tarkastelee 3 kuukauden
licy iteration -metodin reinforced learning
välein valintaa eri työllisyystilojen kesken. Mu-analogioina (Bhatnagar 2009). Menetelmissä
kana tarkastelussa on eri sosiaaliturvan muoestimoidaan samaan aikaan parametrejä kahdot, joiden myöntäminen oletetaan automaatdelle struktuurille, joita kutsutaan nimillä
tiseksi, kunhan agentin tila tiedetään. Agentin
Actor ja Critic. Actor vastaa perinteistä toiminvalinnan seurauksena tapahtuu tilasiirtymä
nan valintaa eri tiloissa ja kuvaa tilat agentin
joko tavoitetultuun tilaan tai ulkoisten todenvalinnoiksi. Critic taas vastaa perinteistä tilan
näköisyyksien mukaisesti muuhun tilaan. Tilaodotetun nykyarvon määrittämistä, ja se kuvaa
siirtymien yhteydessä agentti saa hyötyjä.
tilan odotetuksi tulevien hyötyjen nykyarvoksi
ACKTR-algoritmissa (Wu et al. 2017) tar(Bhatnagar 2009). Critic siis ratkaisee tilanarkastellaan diskontattua Markov-päätösprosesvon ennustamisongelman ja Actor agentin toisia (X, A, γ, P, r). Hetkellä t agentti valitsee timinnan valintaongelman. Ongelmat ovat erillassa st∊X toiminnon at∊A riippuen toimintalisiä, mutta ne voidaan ratkaista samaan aikaan
politiikasta π(a|st). Ympäristö tuottaa tämän
(Bhatnagar 2009).
seurauksena hyödyn r(st,at) ja siirtymän tilaan
Elinkaarimallissa agentti pyrkii tekemään
st+1 siirtymätodennäköisyyksien P(st+1|st,at) muoptimaalisia valintoja epävarmassa toiminsiirtymätodennäköisyyksien
Agentin
t+1|st,atavoite
t) mukaisesti.
kaisesti.P(s
Agentin
on maksimoida
odo-tavoite
taympäristössä. Tavoitteena
on löytää mahdoldiskontattu
tulevien
nykyarvo tulevien hyötyjen nykyarvo
tettu γ-diskontattu
lisista valinnoista paras etsimällä
suurinta
odo- hyötyjen
tettua valinnoista seuraavien hyötyjen nykyarmax{1} 𝐸𝐸3∑345 𝛾𝛾 3 𝑟𝑟(𝑎𝑎!*3 , 𝑠𝑠!*3 )9 (2)
voa (Sutton ja Barto 2018). Tämä muistuttaa
taloustieteiden utiliteetin odotetun nykyarvon
toimintapolitiikan
suhteen (Wu
maksimointia, mitä ei ehkä
voi pitää yllätykse-parametrien
toimintapolitiikan
q suhteenparametrien
(Wu et al.θ 2017).
et al. 2017).
nä (Igami 2017). Elinkaarimallissa koneoppiTilassa st agentin paras valinta on se toiminmista käytetään siinä vaiheessa, kun parametrit
to at, joka maksimoi tulevien hyötyjen odotetun
on valittu ja etsitään agenttien optimaalisia
nykyarvon (2). Tarkasteluhetken lisäksi odotettu
valintoja erilaisissa tiloissa.
nykyarvo (2) riippuu myös siitä, millaisia valinAgentin valintojen optimointia kutsutaan
toja agentti tekee tarkasteluhetken jälkeen ja
tässä sovittamiseksi. Se on hyvä erottaa elinmihin tiloihin agentti päätyy. Tämä tekee ongelkaarimallin kalibroinnista, jolla tarkoitetaan
masta hankalan ratkaista varsinkin, jos mahdoltässä sellaisten parametrien löytämistä, joiden
lisia tiloja ja valintoja on suuri määrä.
avulla agenttien käytös tuottaa aggregaattina
Neuroverkko opetetaan ennustamaan optihavaittuja työllisyysasteita ja muita kalibroinmaaliset agenttien valinnat eri tiloissa ja arnissa tavoitteena olevia suureita.
vioimaan tilojen odotetut tulevien hyötyjen
3.4.2 Sovittaminen ACKTR-algoritmilla
nykyarvot (Kuva 2). Tämä mahdollistaa agenttien optimaalisten valintojen oppimisen käytSovittamisessa algoritmi etsii agenttien optitämällä otosta mahdollisista valinnoista ja niimaalisia valintoja eri tiloissa kuvaavaa toiminden seurauksista. Tällöin koko tila-avaruutta
301
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Kuva 2. Esimerkki mallin sovittamisesta. Mallissa minimoidaan ennustevirhettä toiminnon arvofunktiossa (value function loss) ja toimintapolitiikassa (policy loss). Näiden virheiden painotettu
summa on varsinainen minimoitava suure (loss). Vaaka-akselilla aika-askeleiden lukumäärä miljoonina, pystyakselilla sovitusvirhe.

ei tarvitse käydä läpi, mikä nopeuttaa sovittamista merkittävästi. Neuroverkon tulee kuitenkin pystyä yleistämään tuloksia läpikäymättömille tiloille.
Keinotekoiset neuroverkot ovat hyviä universaaleja funktioapproksimaattoreita (Hornik
1991). Neuroverkkoa opetetaan iteratiivisesti
opetusaineistolla, joka koostuu sovituksen aikana mallinnetusta otoksesta elinkaaria, ei siis
ulkoisesta mikroaineistosta. Riittävän suurella
neuroverkolla voi approksimoida mitä tahansa
funktiota mielivaltaisen tarkasti, kunhan opetusaineistoa on riittävästi (Hornik 1991).
Keinotekoinen neuroverkko määrittää
ACKTR-algoritmissa (Wu et al. 2017) sekä valintojen odotetut nykyarvot että toimintapolitiikan. Neuroverkko parametrisoidaan vektorin θ avulla. Neuroverkon parametrien sovittaminen ACKTR-algoritmissa tehdään luonnollisen gradientin menetelmää hyödyntäen (Wu
et al. 2017).
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3.4.3 Simulointi
Tulosten saamiseksi agenttijoukon elinkaarenaikainen käytös pitää sovittamisen jälkeen simuloida. Tässä vaiheessa tiedetään agenttien
optimaaliset, tilasta riippuvat valinnat. Agenttijoukon simuloitujen elinkaarien avulla lasketaan aggregaattisuureita, kuten työllisyys- tai
työttömyysasteita tarkastellussa populaatiossa.
Agentit tekevät valinnat toimintovaihtoehtojen
välillä Softmax-funktion avulla (Sutton ja Barto 2018).
Ehkä suurin vaikeus laskentamallissa on
saada agenttien käytös riittävän optimaaliseksi,
jotta politiikkamuutosten vaikutusarvioita on
mahdollista tehdä. Tätä on lähestytty usealla
tavalla: Sovitusta on ajettu melko pitkään,
6–10 miljoonaa aika-askelta. Riittävän suuren
populaation käyttäminen vähentää satunnaisuuden vaikutusta tuloksiin. Laskelmissa on
käytetty 10 000–100 000 agentin populaatioita.
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Keskiarvoistamalla tuloksia suuresta joukosta
ajoja, satunnaisuus edelleen vähenee.
Reinforced learning -menetelmät voivat
tuottaa erilaisia tuloksia eri ajokerroilla. Vaikka menetelmässä pyritään optimoimaan tavoitefunktiota, on konvergenssi harvoin monotonista kohti optimipistettä. Tästä syystä päädytään lähes-optimaaliseen toimintapolitiikkaan
π, joka hieman poikkeaa eri ajokerroilla.
3.5 Toteutus

Elinkaarimalli on toteutettu Pythonilla
OpenAI:n standardoidun Gym-ympäristön
(Brockman et al. 2016) mukaisesti, minkä ansiosta mallin voi ratkaista valmiilla reinforced
learning -algoritmitoteutuksilla, kuten Stable
Baselines (Hill et al. 2018). Tämä helpottaa
myös uusien algoritmien käyttämistä mallin
ratkaisemiseen.
Elinkaarimalli koostuu kolmesta modulista: (1) sosiaaliturva- ja verotusmoduli fin_benefits (Tanskanen, 2019c), (2) OpenAI:n Gym
-ympäristön mukainen elinkaarimallin ydin
econogym (Tanskanen, 2019b), (3) elinkaarimallin ratkaisusta ja tulosten esittämisestä vastaava lifecycle_rl (Tanskanen, 2019a).
Varsinainen elinkaarimallin ydin on econogym-moduli, jossa määritellyt luokat ovat Gym
environment -yhteensopivia kuvauksia agenttien elinkaarista, elinkaaren aikaisista valinnoista ja valintojen seurauksista. Näiden luokkien avulla on helppo rakentaa erilaisia
redusoituja tai laajennettuja versioita tavanomaisilla olio-ohjelmoinnin menetelmillä: politiikkareformin voi kuvata luokkana, joka
perii perusmallia kuvaavan luokan ominaisuudet ja metodit sekä korvaa niistä halutut muokatuilla versiolla. Elinkaarimallilla voi tämän

jälkeen tehdä vaikutusarvioita politiikkareformin työllisyysvaikutuksista.
Neuroverkon sovitus vie noin tunnin neliytimiseltä MacBook Pro 2019:lta, kun aikaaskelia on 10 miljoonaa. Simulointi 10 000
agentin populaatiolla vie noin 10 minuuttia.
Ajoajat skaalautuvat lähes lineaarisesti ja ne
rinnakkaistuvat erittäin hyvin. Esimerkiksi sata laskenta-ajoa voi hajauttaa sadalle eri laskentayksiköille ja saada tulokset samassa ajassa
kuin yhden ajon tulokset.
Reinforced learning -kirjallisuudessa on
esitetty suuri määrä erilaisia algoritmeja, joiden
avulla voi olla mahdollista tuottaa tässä esitettyjä parempia tai robustimpia tuloksia. Jotta
tulosten ja menetelmien arviointi ja jatkokehittäminen olisi mahdollisimman helppoa, käytetyt koodit ja työkirjat on julkaistu vapaasti
käytettäviksi (Tanskanen 2019a-c).

4. Perusmallin tuloksia
Elinkaarimallilla voi arvioida esimerkiksi työllisyysastetta ikäluokittain ja sukupuolittain.
Alla on esimerkinomaisia tuloksia yhdestä elinkaarimallin ajosta. Tulokset on laskettu 100 000
henkilön populaatiolle.
4.1 Työllisyys- ja työttömyysaste

Elinkaarimallin ennustama työllisyysaste (Kuva
3) vastaa melko hyvin Työssäkäynti-tilaston lukuja (Tilastokeskus 2019b). Ikävälillä 21–70
vuotta malli pystyy toistamaan ikäluokittaisen
työllisyysasteen erittäin hyvin. Vanhempainvapaat ja kotihoidontuki alentavat työllisyysastetta erityisesti naisilla 25–45-vuotiaana (Kuvat 4
ja 7). Merkittävä osa 20–40-vuotiaista opiskelee
ja 20-vuotiaista on armeijassa tai siviilipalveluk303
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Kuva 3. Mallin antamat ikäluokittaiset työllisyysasteet (musta käyrä) verrattuna Työssäkäynti-tilaston työllisyysasteeseen (vaaleanharmaa katkoviiva). Työttömyysaste (tummanharmaa käyrä) kertoo
työttömien osuuden työllisten ja työttömien yhteismäärästä.

Kuva 4. Elinkaarimallin kuvaamien yksilöiden jakautuminen eri mallin tiloihin. Kenttien järjestys
selitteessä on sama kuin kuvassa.
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sessa (Kuva 4). Alimman vanhuuseläkeiän saavuttamisen jälkeen työllisyys alenee nopeasti,
vaikka vanhuuseläkkeellä olevat tekevät sekä
kokoaikaista että osa-aikaista työtä vanhuuseläkkeen rinnalla (Kuva 5).
Osa-aikaisten työntekijöiden osuus laskee
iän mukana alle vanhuuseläkeikäisillä (Kuva
4). Vanhuuseläkeikäisistä työssä olevista suurin
osa tekee osa-aikaista työtä (Kuva 5). Opiskelijoiden, armeijassa olevien ja työelämän ulkopuolella olevien määrät vastaavat Työssäkäyntitilaston (Tilastokeskus 2019b) väestöosuuksia.
Työkyvyttömyyseläkkeet alentavat työllisyyttä jo 40-vuotiailla, mutta erityisesti yli
50-vuotiailla (Kuva 4). Yli 50-vuotiaiden työllisyysasteen lasku johtuu työkyvyttömyyseläkkeiden määrän kasvusta ja 60 ikävuoden jälkeen
vapaa-aikapreferenssin kasvusta (Kuvat 4 ja 5).
Vanhuuseläkeikäisten oletetaan elinkaarimallissa preferoivan vanhuuseläkkeellä oloa
suhteessa työntekoon. Vanhuuseläkeikäisten
työkyvyttömyyden oletetaan kasvavan samaa
vauhti kuin nuoremmilla, mikä myös vähentää
vanhuuseläkeikäisten työskentelyä.
Työttömyys elinkaarimallissa vastaa hyvin
Työssäkäynti-tilaston (Tilastokeskus 2019b)
työttömyysastetta (kuva 6). Suurimmat erot
työttömyysasteessa elinkaarimallin ja Työssäkäynti -tilaston välillä ovat 20-vuotiaana ja 60
ikävuoden jälkeen. Mallissa työttömyysturvan
lisäpäiviä käyttää noin 6 700 henkilöä, kun taas
Finanssivalvonnan tilastojen (Finanssivalvonta,
2019) mukaan lisäpäivillä on 6 985 henkilöä.
Työssäkäynti-tilastossa (Tilastokeskus 2019b)
työttömien lukumäärä saavuttaa huippunsa
61-vuotiaana, mutta elinkaarimallissa työttömien määrä kasvaa aina alimpaan vanhuuseläkeikään asti (Kuva 6). Tämä voi johtua siitä,
että elinkaarimallissa ei ole huomioitu alennettuja vanhuuseläkeikiä eikä sitä, että lisäpäivillä

oleva pääsi vuoteen 2019 asti vanhuuseläkkeelle 62-vuotiaana.
4.2 Sukupuolittaiset erot

Naisten ja miesten työllisyysasteet poikkeavat
toisistaan (Kuva 7). Naisten työllisyysaste on
miesten työllisyysastetta alempi 25–40-vuotiaana ja korkeampi tämän välin ulkopuolella (Tilastokeskus 2019b). Erot johtuvat mallissa osin
erilaisesta vanhempainvapaiden ja kotihoidontuen käytöstä, osin naisten pienemmästä työttömyydestä.
Malli arvioi naisten työllisyysasteen pääosin hyvin, mutta 54–61-vuotiaana naisten
työllisyysaste arvioidaan liian matalaksi (Kuva
7). Vanhuuseläkeikäisten naisten työllisyysaste
on taas tilastoituun verrattuna liian korkea
(Kuva 7). Miesten työllisyysaste on mallissa
paremmin kohdallaan.
Työssäkäynti-tilaston (Tilastokeskus 2019b)
mukaan naisten työttömyysaste on alempi kuin
miesten 20–65-vuotiaana (kuva 8). Näin on
myös mallin antamissa tuloksissa, huolimatta
naisten keskimäärin pienemmistä ansioista. Jos
mallissa oletettaisiin, että molemmilla sukupuolilla on sama hyötymenetys työskentelystä,
tästä seuraisi, että miehillä olisi korkeampi
työllisyysaste 20–65-vuotiaana. Näin ei tilastoissa kuitenkaan ole. Jotta sukupuolten työllisyysasteet ja työttömyysasteet vastaavat paremmin havaittua, elinkaarimallissa on oletettu,
että naisille hyötymenetys työskentelystä on
pienempi kuin miehille.
Naisten työttömyysaste 30–55-vuotiaana on
hieman liian matala (Kuva 8). Miesten työttömyysaste taas on hieman liian korkea
35–50-vuotiaana ja juuri vanhuuseläkettä edeltävänä aikana (Kuva 8).
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Kuva 5. Yksilöiden jakautuminen elinkaarimallissa eri työllisyystiloihin lähellä vanhuuseläkeikää.
Kenttien järjestys selitteessä on sama kuin kuvassa.

Kuva 6. Elinkaarimallin arvioima työttömyysaste (harmaa käyrä) verrattuna Työssäkäynti-tilaston
työttömyysasteeseen (musta katkoviiva) iän funktiona.
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Kuva 7. Naisten (vaaleanharmaa käyrä) ja miesten (musta käyrä) työllisyysasteet elinkaarimallissa
verrattuna Työssäkäynti-tilastoon (katkoviivat).

Kuva 8. Naisten (musta käyrä) ja miesten (vaaleanharmaa käyrä) työttömyysasteet elinkaarimallissa
verrattuna Työssäkäynti-tilaston lukuihin (katkoviivat).
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Kuva 9. Osatyönteon osuudet sukupuolittain elinkaarimallissa verrattuna Työvoimatutkimukseen.

Naiset tekevät elinkaarimallissa miehiä
enemmän osa-aikatyötä (Kuva 9), kuten todellisuudessakin (Tilastokeskus 2019a). Malli toistaa hyvin osa-aikatyönteon molemmilla sukupuolilla alle vanhuuseläkeikäisenä, mutta sitä
vanhempana malli yliarvioi osa-aikatyöntekijöiden osuuden.

4.3 Työttömyyden keston jakauma

Suurin osa työttömyysjaksoista on lyhyitä (Kyyrä et al. 2018). Kuva 10 näyttää päättyneiden
työttömyysjaksojen kestojakauman elinkaarimallissa sisältäen sekä ansiosidonnaiset päivärahajaksot että työmarkkinatukijaksot. Korkeintaan 400 päivää kestäviä työttömyyspäivärahajaksoja on selvästi enemmän kuin yli 400
päivää kestäneitä jaksoja. Suurin pudotus päättyneiden jaksojen jakaumassa on hieman yli
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400 päivää kestäneissä jaksoissa, mikä vastaa
tyypillistä ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan enimmäiskestoa.
Kyyrä et al. (2017a) osoittaa, että 20–54-vuotiaiden viikoittainen työllistymistodennäköisyys kasvaa merkittävästi juuri ennen ansiosidonnaisen päivärahakauden päättymistä. Kuva
11 kertoo samaa tarinaa: 20–54-vuotiaiden
työttömien neljännesvuosittainen työllistyminen kasvaa juuri ennen 400 työttömyyspäivärahapäivän kulumista ja romahtaa sen jälkeen.
Sama ilmiö näkyy työttömyydestä pois siirtyneiden osuudessa.
Poikkileikkausaineistosta (TYJ 2020) näkyy, että enemmistö meneillään olevista ansiosidonnaisista työttömyysjaksoista on kestänyt korkeintaan 6 kuukautta, paitsi 60 vuotta
täyttäneillä (Taulukko 1). Taulukko 2 esittää
elinkaarimallin arvion viimeisimmän meneillään olevan ansiosidonnaisen työttömyysjakson
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Kuva 10. Päättyneiden työttömyysturvajaksojen kestojen jakauma elinkaarimallissa. Pystyviivat näyttävät kohdat, joissa 300, 400 ja 500 päivärahapäivää on kulunut.

Kuva 11. Osuus jäljellä olevista 20-54-vuotiaista työttömistä, joka siirtyy pois työttömyydestä (musta käyrä) ja työllistyy (tummanharmaa käyrä) vuosineljänneksen aikana työttömyysjakson pituuden
funktiona. Pystyviivat näyttävät kohdat, joissa 300, 400 ja 500 päivärahapäivää on kulunut.
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Taulukko 1. Viimeisimmän ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahajakson kesto iän mukaan vuoden
2018 lopussa (TYJ 2020).
Ikä

0–6 kk

6–12 kk

12–18 kk

18–24 kk

yli 24 kk

–29

83 %

13 %

4%

1%

0%

30–39

74 %

17 %

7%

1%

0%

40–49

73 %

17 %

8%

1%

0%

50–59

70 %

18 %

10 %

2%

0%

60–

34 %

15 %

13 %

11 %

26 %

Taulukko 2. Viimeisimmän yhtenäisen ansiosidonnaisen työttömyysjakson kesto iän mukaan elinkaarimallissa.
Ikä

0–6 kk

6–12 kk

12–18 kk

18–24 kk

yli 24 kk

20–29

91 %

7%

2%

0%

0%

30–39

71 %

15 %

13 %

0%

0%

40–49

70 %

16 %

13 %

0%

0%

50–59

67 %

15 %

16 %

2%

0%

60–65

40 %

19 %

15 %

22 %

5%

Taulukko 3. Ansiosidonnaisella päivärahalla olevien agenttien ansiosidonnaisten päivärahapäivien
käyttö iän mukaan elinkaarimallissa.
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Ikä

0–6 kk

6–12 kk

12–18 kk

18–24 kk

yli 24 kk

20–29

77 %

18 %

5%

0%

0%

30–39

68 %

22 %

10 %

0%

0%

40–49

68 %

22 %

10 %

0%

0%

50–59

63 %

23 %

13 %

1%

0%

60–65

31 %

20 %

17 %

12 %

20 %
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kestosta iän funktiona. Työttömyysjaksojen
jakaumat Taulukoissa 1 ja 2 vastaavat toisiaan
melko hyvin. Suurimmat erot ovat yli 60-vuotiaiden pitkien jaksojen osuuksissa.
Taulukko 3 näyttää, miten ansiosidonnaisella työttömyyspäivärahalla olevien työttömien käytettyjen työttömyyspäivärahapäivien
osuudet jakautuvat iän mukana. Taulukossa 2
taas tarkastellaan viimeisimmän ansiosidonnaisen jakson kestoa. Koska työssäoloehto täytyy 6 kuukauden työskentelyllä, johtuu Taulukkojen 2 ja 3 ero lyhyistä, 3 kuukautta kestävistä
työskentelyjaksoista.
4.4 Epävarmuus laskelmissa

Epävarmuuden kvantifiointi on tärkeä osa vaikutusarvioiden tekemistä. Yllä esitettiin tuloksia yhdestä elinkaarimallin sovitteesta ja sen
pohjalta tehdystä simulaatiosta. Politiikkamuutosten työllisyysvaikutusten arviointi edellyttää,
että käytetyn mallin antamat tulokset ovat riittävän toistettavia ja luotettavia.
Tarkastellaan ensin sitä, kuinka pieniä
muutoksia mallilla voi arvioida. Kuva 12 näyttää, miten tulokset muuttuvat, kun mallia ajetaan toistuvasti lähtien samasta lähtötilasta.
Sovitus on toistettu sata kertaa lähtien samasta
alkutilasta ja sitä on ajettu 6 miljoonaa aikaaskelta. Tuloksissa on käytetty 20 000 hengen
populaatiota.
Eri simulaatioajot tuottavat samanmuotoisen ennusteen työllisyysasteelle (Kuva 12),
mutta kokonaistyöllisyydessä on jonkin verran
hajontaa (Kuva 13). Työllisyysarvioiden keskihajonta on 6 377 htv ja noin 6 370 työllistä.
Osin hajonta johtuu populaation koosta, osin
stokastiikasta ja politiikan valinnasta. Merkit-

tävä osuus hajonnasta tulee vanhuuseläkeikäisiltä osatyötä tekeviltä (Kuva 12). Tästä syystä
työllisyysvaikutukset lasketaan jatkossa vain
alle vanhuuseläkeikäisille.
Hajontaa työllisyysarvioissa on mahdollista
pienentää ajamalla mallia useita kertoja ja käyttämällä työllisyysarvioiden ikäluokittaisia keskiarvoja. Tällöin satunnainen kohina ikäluokittaisissa työllisyys- ja työttömyysasteissa tasoittuu ja työllisyysvaikutusarvioista tulee
luotettavampia. Se myös helpottaa eri vaihtoehtojen työllisyysvaikutuksien vertailua.
Tulosten mukaan työllisyysarviot ovat jotakuinkin normaalijakautuneita 6 377 htv keskihajonnalla (Kuva 13). Jos yksittäiset työllisyysarviot oletetaan normaalijakautuneiksi ja toisistaan riippumattomiksi, 95 prosentin luottamusväli 20–63,5 -vuotiaiden työllisten määrän
keskiarvolle on 2 095 342 ± 1 250 htv. Virhemarginaali työllisten määrän keskiarvossa on
siis 1 250 htv, noin 0,06 prosenttia työllisten
määrän keskiarvosta. Vaikka työllisyysarvion
virhemarginaali on populaation kokoon nähden vähäinen, voi se politiikkareformien työllisyysvaikutuksiin nähden olla suuri, sillä usein
työllisyyskeinojen vaikutukset ovat vain satoja
tai muutamia tuhansia henkilötyövuosia.
Tässä esitetyt tulokset kuvaavat sitä, miten
hyvin perusmalli konvergoi ACKTR-algoritmissa. Konvergenssia voi pitää hyvänä. Tämä
ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että poikkeama globaalista optimista olisi tämän suuruinen tai että hajonta politiikkamuutosten
työllisyysarvioissa olisi tämän kokoista. Siitä
saa kuitenkin käsityksen siitä, millaiseen tarkkuuteen mallilla on käytetyillä parametreilla
päästävissä.
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Kuva 12. Ikäluokittainen työllisyysaste elinkaarimallin 100 ajokerrassa lähtien samasta alkutilasta.

Kuva 13. Poikkeamat keskiarvotyöllisyydestä sadassa elinkaarimallin ajossa.

312

A n t t i J . Ta n s k a n e n

5. Politiikkareformit
5.1 Työttömyysturvan lisäpäivien
poistaminen

Vuonna 2020 ikääntynyt työtön, joka on käyttänyt ansiosidonnaisen työttömyysturvan päivärahapäivänsä sen jälkeen, kun hän on täyttänyt 61 vuotta, voi saada lisäpäiviä aina vanhuuseläkeikään saakka. Ikärajaa on nostettu 62
vuoteen vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneille.
Lisäpäiväoikeus on käytännössä johtanut
ikääntyneiden työntekijöiden syrjäytymiseen
työmarkkinoilta (Kyyrä ja Pesola 2017b). Tarkastellaan seuraavaksi ansiosidonnaisen työttömyysturvan lisäpäivien poistamisen vaikutusta
työllisyyteen.
Politiikkareformia kuvaava malli sovitetaan
lähtien liikkeelle perusmallista ja ajamalla sovitusta 6 miljoonaa aika-askelta. Esitetyt tulokset perustuvat sadan ajon tulosten keskiarvoihin niin perusmallin kuin vaihtoehtomallin
osalta.
Finanssivalvonnan tilastojen (Finanssivalvonta 2020) mukaan lisäpäivillä oli noin 6 985
henkilöä vuoden 2019 syyskuussa. Reformilaskelman mukaan lisäpäivien poisto kasvattaisi
työllisyyttä 4 930 htv, mistä osa tulee ennen
lisäpäiviä (Kuva 15). Perusmallissa työttömyysturvan lisäpäivillä on noin 6 700 henkilöä. Reformilaskelman työllisyysvaikutuksen 95 prosentin luottamusväli on 4 930±1 872 htv, missä
on huomioitu epävarmuus sekä perusmalli- että reformilaskelmassa.
Työttömyysputken vaikutuksien analysoinneissa on havaittu, että työttömyysputki lisää
virtaa työstä työttömyyteen alaikärajan kohdalla (Jauhiainen ja Rantala, 2011). Elinkaarimallissa tämä ilmiö ei juuri tule esille, vaan työttö-

myysputken poisto vaikuttaa lähinnä työttömyyskestojen lyhentymisen kautta.
Laskelman mukaan työttömyysturvan lisäpäivien poisto vähentäisi ikääntyneiden työttömyyttä ilman, että se lisäisi työmarkkinatuella
olevien määrää merkittävästi (Kuva 15). Työttömyysputken poisto vähentäisi yli 55-vuotiaiden ansiosidonnaisella työttömyysturvalla olevien määrää, mutta lisäisi jonkin verran 61
vuotta täyttäneiden työmarkkinatuensaajien
määrää. Kokonaisuutena työttömyysputken
poisto vähentäisi merkittävästi työttömien
määrää ja lisäisi työllisten määrää.
5.2 Työttömyysturvan porrastus

Työttömyysturvan porrastus on tapa kannustaa
työttömiä hakemaan pontevammin töitä. Porrastetaan seuraavassa ansiosidonnainen työttömyysturva niin, että työttömyyspäiväraha on 5
prosenttia nykyistä korkeampi ensimmäiset 3
kuukautta, sitten 5 prosenttia nykyistä alempi
seuraavat 3 kuukautta ja lopuksi 15 prosenttia
nykyistä alempi kuuden kuukauden työttömyydestä alkaen. Työmarkkinatuki pidetään laskelmassa ennallaan.
Nykyiseen ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan verrattuna kannuste ottaa työtä vastaan heikkenisi ensimmäisten kolmen kuukauden aikana, mutta paranisi selvästi tämän jälkeen. Tämän voi odottaa johtavan työttömyysjaksojen lyhenemiseen. Porrastusmallin vaikutukset riippuvat siitä, miten työttömyysjaksojen
kestot jakautuvat. Lyhyiden työttömyysjaksojen
määrä voi jopa kasvaa, mutta pitkien voi odottaa mallissa lyhentyvän.
Ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastus kasvattaisi työllisyysastetta lähes kaikissa ikäluokissa (Kuva 16). Laskelman mukaan
20–63,5-vuotiaiden työllisyys kasvaisi 25 700
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Kuva 14. Ikäluokittainen työllisyysaste peruslaskelmassa (harmaa katkoviiva) ja laskelmassa, jossa
oikeus ansiosidonnaisen työttömyysturvan lisäpäiviin on poistettu (musta käyrä).

Kuva 15. Ikäluokittaisen työttömyyden jakautuminen ansiosidonnaiseen päivärahaan (musta ja harmaa käyrä) ja työmarkkinatukeen (katkoviivat) peruslaskelmassa ja vaihtoehtolaskelmassa, jossa
työttömyysturvan lisäpäivät on poistettu.
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Kuva 16. Ikäluokittainen työllisyysaste peruslaskelmassa (harmaa käyrä) ja porrastetussa työttömyysturvamallissa (musta käyrä).

htv. Työllisyysvaikutusarvion 95 prosentin
luottamusväli 25 700 ± 1 918 htv. Porrastus
vaikuttaisi merkittävästi myös lisäpäiväikäisten
työllisyyteen ja määrään: porrastus pienentäisi
lisäpäivillä olevien määrän perusmallin 6 700
henkilöstä noin 3 250 henkilöön.
Tutkimuskirjallisuudessa keston mukana
laskevaa työttömyyspäivärahaa on pidetty optimaalisena, koska se parantaa työttömien kannusteita etsiä työtä (Tatsiramos ja van Ours,
2012). Suurin muutos porrastuksen vaikutuksena olisi ansiosidonnaisten työttömyysjaksojen kestojen lyheneminen ja työttömien nopeampi työllistyminen (Kuvat 17 ja 18). Porrastus
myös johtaisi siihen, että työllistymisen lykkääminen lähelle ansiosidonnaisen päivärahan
enimmäiskestoa vähenisi (Kuva 18).
Jos porrastus ei koske ansiosidonnaisen
työttömyysturvan lisäpäivien aikaista työttömyyspäivärahaa, porrastuksen työllisyysvaiku-

tus olisi noin 15 000 htv. Jos taas porrastuksesta toteutetaan pelkkä ensimmäisten kolmen
kuukauden aikainen työttömyyspäivärahan
korotus 5 prosenttia, työllisyys heikkenisi noin
15 000 htv. Eduskunnan tietopalvelun laskelmien mukaan porrastaminen nostaisi työllisten
määrää noin 5 000 htv (Grönberg, 2019). Laskelmassa huomioitiin ainoastaan ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan bruttomuutoksen
vaikutus työllisyyteen ja oletettiin työttömien
arvioivan kannusteitaan 400 päivärahapäivää
kestävän työttömyysjakson kautta. Työllisyysvaikutus on selvästi varovaisempi kuin tässä
arvioitu.
Työttömyysturvan porrastuksen vaikutusten arvioiminen on karkeaa pelkkien joustojen
avulla, koska kyse on monimutkaisesta dynaamisesta ongelmasta. Luotettava kvantitatiivinen arviointi on vaikeaa myös dynaamisella
mallilla, kuten elinkaarimalli, koska muun
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Kuva 17. Päättyneiden työttömyysjaksojen kestojen jakauma peruslaskelmassa (harmaa käyrä) ja
porrastuslaskelmassa (musta käyrä). Pystyviivoilla on merkitty työttömyyspäivärahajaksojen enimmäispituudet 300, 400 ja 500 päivää.

Kuva 18. Työllistymiseen päättyneiden työttömyysturvajaksojen osuus 20–54-vuotiailla kaikista jäljellä olevista työttömyysjaksoista jakson pituuden funktiona peruslaskelmassa (harmaa käyrä) ja
porrastuslaskelmassa (musta käyrä). Pystyviivoilla on merkitty työttömyyspäivärahajaksojen enimmäispituudet 300, 400 ja 500 päivää.
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muassa työttömyysjaksojen kestojakauman tulee olla lähtötilanteessa mahdollisimman oikein. Luvussa 4.3 esitetään tuloksia työttömyysjaksojen kestojakaumasta elinkaarimallissa, ja ne vaikuttavat vastaavan melko hyvin tilastoja (TYJ 2020).

6. Diskussio
Tarkasteltu stokastinen elinkaarimalli pystyy
mallintamaan ikäluokittaiset työllisyysasteet
niin, että tulokset vastaavat hyvin havaintoja.
Reinforced learning vaikuttaa toimivan hyvin
elinkaarimallin agenttien optimaalisten valintojen oppimisessa. Menetelmä mahdollistaa suuren tila-avaruuden käytön elinkaarimallin agenttien tilaa kuvaamassa ja sitä kautta aiempaa
realistisempien elinkaarimallien rakentamisen.
Käytetyssä ACKTR-algoritmissa agentit oppivat tekemään optimaalisia valintoja kokeilemalla eri tapoja toimia ja jalostamalla valintoja
havaittujen hyötyjen perusteella paremmiksi.
Kokeilemalla oppiminen on ehkä lähempänä
ihmisten tapaa oppia kuin kaikkien mahdollisten vaihtoehtojen läpikäynti. Tieteellisestä kirjallisuudesta ei kuitenkaan löytynyt aiempia
artikkeleita reinforced learning -menetelmien
käytöstä politiikkareformien työllisyysvaikutusten tutkimiseen.
6.1 Kannusteet ja epävarmuus

Elinkaarimallilla kuvataan dynaamisesti määräytyviä työntarjontakannustimia. Työntarjontapäätös tänään vaikuttaa yksilön työntarjontakannustimiin tulevaisuudessa esimerkiksi eläkekertymän tai työttömyysturvaan liittyvien
ehtojen kautta. Elinkaarimallissa valinta työllisyyden ja työttömyyden välillä on pääosin pää-

tösperäinen. Tämä näkyy hyvin luvun 5 laskelmissa, joissa muutetaan työttömyysturvan kannusteita, minkä havaitaan vaikuttavan työllisyyteen. Laskelmien mukaan työttömyysturvan
porrastus vaikuttaisi tavoitellulla tavalla: kannusteiden parantaminen nopeuttaisi työllistymistä verrattuna nykytilaan. Työttömyysturvan
lisäpäivien poistaminen parantaisi ikääntyneiden työllisyyttä.
Elinkaarimallin hyöty politiikkareformien
työllisyysvaikutusten arvioinnissa riippuu paljon siitä, kuinka hyvin malli pystyy kuvaamaan
yksilöiden preferenssejä ja arvioimaan kannusteiden vaikutusta työllistymiseen. Elinkaarimalli kalibroitiin työvoimatutkimuksen ja
Työssäkäynti -tilastojen (Tilastokeskus 2019ab) tietoihin vuodelta 2018. Kalibrointia ja käyttäytymisvaikutusten identifiointia olisi mahdollista parantaa käyttämällä useamman vuoden aineistoja, joissa on eksogeenistä variaatiota verotuksessa ja/tai sosiaaliturvassa. Myös
mikrotason tilastoaineistojen käyttö kalibroinnissa aggregaattisuureiden sijaan voisi parantaa
mallin toimintaa (Ziebart et al. 2008).
ACKTR-algoritmi (Wu et al. 2017) tuottaa
hyviä tuloksia, mutta sovituksen luonteesta
johtuen tuloksiin sisältyy väistämättä epävarmuutta. Suhteessa koko tarkasteltuun populaatioon epävarmuus tuloksissa vaikuttaa kuitenkin olevan melko vähäistä. Epävarmuuden
tarkempi kvantifiointi voisi lisätä mallin luotettavuutta.
6.2 Sovitteen optimaalisuus

Määttänen (2013) käytti dynaamista ohjelmointia elinkaarimallin ratkaisuun. Dynaamisen
ohjelmoinnin vahvuus on se, että siinä käydään
läpi käytännössä kaikki vaihtoehdot ja talletetaan ne taulukkoon, jota hyödynnetään simu317
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lointivaiheessa. Dynaaminen ohjelmointi on
iteratiivinen menetelmä, jossa optimoidaan
valinnat koko tila-avaruuden kattavassa hilassa.
Laskenta tehdään iteratiivisesti lähtemällä viimeisestä mallin tarkastelemasta ajanhetkestä ja
palaamalla askeleittain taaksepäin. Jos laskentatila kattaa tila-avaruuden riittävän tiheästi,
dynaamisella ohjelmoinnilla laskettu ratkaisu
approksimoi agentin parhaita valintoja hyvin.
Jos tila-avaruus kuitenkin on suuri, vaatii
dynaamisella ohjelmoinnilla etsitty ratkaisu
erittäin paljon tietokonemuistia. Esimerkiksi
tässä tutkimuksessa tarkasteltu malli vaatisi
agentin valinnan optimoinnin karkeasti arvioiden 1021:ssä tilassa. Valintojen suoraviivainen
tallentaminen vaatisi tietokoneelta yhden tsettatavun verran muistia. Tällöin on järkevää
käyttää approksimatiivisia menetelmiä.
Otosmenetelmissä ei käydä kaikkia vaihtoehtoja läpi, vaan sovittaminen tehdään otoksesta tapauksia, tässä elinkaaria, ja yleistetään tulokset niistä. Tämä yhdistettynä neuroverkkojen
käyttöön tekee reinforced learning -menetelmistä tehokkaita suurissa tila-avaruuksissa.
Huolimatta empiirisistä näytöistä teoria
neuroverkkoja hyödyntävien reinforced learning -algoritmien konvergenssista on vasta kehittymässä (Fan et al. 2020, Yang et al. 2019).
Vaikeudet johtuvat muun muassa useista samanaikaisesti optimoitavista tekijöistä (Fan et
al. 2020). Yleisiä tuloksia konvergenssista kohti globaalia maksimia ei juuri ole, mutta alustavat tulokset ja empiria tukevat sitä, että Actor-Critic-algoritmit konvergoivat paitsi lokaaliin optimiin myös lähelle globaalia optimiratkaisua (Fan et al. 2020, Yang et al. 2019, Bhatnagar et al. 2009, Bnahdari ja Russo 2019,
Wang et al. 2019).
Reinforced learning -algoritmit mahdollistavat hyvin yksityiskohtaisten elinkaarimallien
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likimääräisen ratkaisun. Kuitenkin elinkaarimallin tilojen ja mahdollisten valintojen määrän kasvaessa epävarmuus mallin konvergoinnin suhteen kasvaa. Pienen elinkaarimallin
ratkaisu onnistuu hyvin, mutta tässä tarkastellun laajemman, 13-tilaisen, elinkaarimallin
ratkaisun konvergenssi on vaikeampaa. Tästä
huolimatta ACKTR-algoritmi vaikuttaa toimivan hyvin: noin 99,9 prosenttia sovitusvaiheen
varianssista selittyy mallissa.
6.3 Jatkokehitys

Käytetyt menetelmät sopivat myös tarkasteltua
laajempien elinkaarimallien ratkaisuun. Esimerkiksi yksilötason sijaan olisi mahdollista
tarkastella kotitalouksia, jolloin myös työllistymisen kannusteiden mallinnus tarkentuisi.
Stokastisella elinkaarimallilla olisi melko
suoraviivaista arvioida perustulon vaikutusta
työllisyyteen. Osittaisen työskentelyn tarkempi
mallinnus olisi perusteltua: esimerkiksi soviteltu ansiopäiväraha ja osittainen varhennettu
vanhuuseläke vaikuttavat työnteon kannusteisiin. Käytetyt menetelmät mahdollistavat ainakin periaatteessa myös säästämisen huomioimisen elinkaarimallissa.
Jatkokehityksessä on tarkoitus tarkemmin
analysoida ACKTR-algoritmin ja dynaamisen
ohjelmoinnin tuottamien valintojen eroja yksinkertaisessa elinkaarimallissa, jossa huomioidaan vain osa tässä tarkastelluista tiloista.
Alustavaa vertailua tästä on jo tehty.
Malli on vaikutusarvioiden tekemisen osalta laskennallisesti melko raskas, mutta se skaalautuu hyvin laskentayksiköiden määrän kasvun mukana. Laskennan nopeuttamiseksi
saattaisi olla perusteltua siirtää laskentaa tehokkaampaan ympäristöön, esimerkiksi (LUMI Consortium 2020).
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7. Johtopäätökset
Tutkimuksen tavoitteena oli mallintaa työllisyysasteita lähtien liikkeelle yksilöiden preferensseistä ja yksityiskohtaisesta sosiaaliturvan,
työnteon ja verotuksen mallinnuksesta. Tämä
tavoite toteutui: kehitetty malli pystyy tuottamaan havaintoja vastaavat ikäluokittaiset työllisyys- ja työttömyysasteet. Toinen tavoite oli
politiikkamuutosten työllisyysvaikutusten arviointi, ja myös tämä onnistui. Reinforced learning -menetelmä osoittautui hyödylliseksi, sillä
sen avulla pystyi ratkaisemaan agenttien valinnat realistisessa elinkaarimallissa huolimatta
mallin laajuudesta. Tämän tutkimuksen robotit
todellakin unelmoivat ansiosidonnaisesta sosiaaliturvasta ja sen kehittämisestä. □
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