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Tutkijakomitea työllisyyspolitiikkaa 
suunnittelemassa

Tuulia Hakola-Uusitalo ja Roope Uusitalo

Kirjoituksessa arvioidaan työ- ja elinkeinoministeriön asettaman ja Markus Jäntin johdolla toimineen Työllisyyden 
tutkijatyöryhmän raporttia, joka valmistui kesäkuussa 2021.

tavoite sinänsä, vaan keino hyvinvointipalvelu-
jen rahoittamiseksi. Helsingin Sanomissa Jäntti 
totesi, että ”jos tulonsiirtoja leikataan, perutaan 
samalla syyt sille, miksi työllisyysastetta alun 
perin haluttiin nostaa”. 

Ratkaisuksi Jäntti ehdotti tutkijoista koostu-
vaa ryhmää, joka saisi vapaat kädet etsiä keinoja 
työllistämiseen. Ryhmän työn pohjalta hallitus 
voisi sitten hahmottaa keinoja työllisyystavoit-
teen saavuttamiseksi. 

Pulassa olevalle työministerille Jäntin ehdo-
tus oli syöttö suoraan lapaan. Taloudenpuo lus-
tus  kurssin paneelissa Harakka ilmoitti olevan-
sa heti valmis perustamaan tuollaisen ryhmän, 
ja toivoi Markus Jäntin osallistuvan ryhmän  
työhön. 

Ryhmä perustettiin virallisesti pari kuu-
kautta myöhemmin (15.11.2019). Työministeriön 
asettamispäätöksessä ryhmän tehtäväksi annet-
tiin selvittää tutkimustietoon perustuvia keino-
ja työllisyysasteen nostamiseksi 75 prosenttiin. 

VTT Tuulia Hakola-Uusitalo (tuulia.hakola-uusitalo@kkv.fi) on Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkimusjohtaja ja entinen 
valtiovarainministeriön rakenneyksikön päällikkö. VTT Roope Uusitalo (roope.uusitalo@helsinki.fi) on Helsingin yliopis-
ton julkistalouden professori ja entinen talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtaja. Kirjoitus ei edusta minkään 
taustaorganisaation kantaa.

Reilut kaksi vuotta sitten, syyskuussa 2019 kes-
kusteltiin kiivaasti työllisyydestä. Antti Rinteen 
keväällä nimitetty hallitus oli luvannut luoda 
60 000 uutta työpaikkaa ja nostaa työllisyysas-
teen 75 prosenttiin. Helsingin Sanomissa (HS 
12.9.2019) kansa äänesti suosituimmasta työlli-
syyden edistämiskeinoista. Samana iltana tee-
masta käytiin paneelikeskustelua Helsingin Sa-
nomien ja Aalto Executive Educationin 
jär jestämällä Taloudenpuolustuskurssilla. Halli-
tuspuolueet ja työllisyydestä vastannut työmi-
nisteri Timo Harakka olivat ahtaalla. Oppositio-
puolueiden puheenjohtajien oli helppo 
arvostella hallitusta konkreettisten työllisyys-
päätösten puuttumisesta.

Päivän Helsingin Sanomissa Markus Jäntti 
oli todennut, että esimerkiksi veronkevennykset 
eivät ole järin tehokas tai mielekäs keino työl-
lisyysasteen nostamiseen, ja että tulonsiirtoja-
kaan ei pitäisi leikata. Jäntti huomautti lehdes-
sä myös, että työllisyyden kasvattaminen ei ole 
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Työllisyysvaikutusten lisäksi ryhmän piti ottaa 
esityksissään huomioon toimenpiteiden kustan-
nusvaikutukset ja vaikutukset julkisen talouden 
tasapainoon.

***

Markus Jäntin työryhmä sai reilut puolitoista 
vuotta istuttuaan raporttinsa valmiiksi 8.6.2021 
(TEM 2021). Ehdotuksiinsa ryhmä kertoo nos-
taneensa toimenpiteitä, joiden voidaan tutki-
muskirjallisuuden perusteella uskoa edistävän 
työllisyyttä aiheuttamatta samalla merkittäviä 
hyvinvointitappioita. Matkan varrella työryh-
mä oli tulkinnut tehtävänantoaan niin, ettei se  
enää pitänyt välttämättömänä, että kaikki-
en toimenpiteiden pitäisi olla julkista taloutta 
vah vistavia. 

Tilanne on työryhmän asettamisen jälkeen 
ehtinyt monella tavalla muuttua. Hallitus ja sen 
työministeri ovat vaihtuneet. Koronakriisi nos-
ti työttömien ja erityisesti lomautettujen mää-
rää. Talouden elpyminen on ehtinyt tilanteen 
jo korjata niin, että työryhmän raportin jul-
kaisuhetkellä kesäkuussa 2021 suomalaisia oli 
työssä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. 
Hal lituksen työllisyystavoitetta on entisestään 
kiristetty ja sen saavuttamiseksi tehty konk-
reettisia päätöksiäkin. Todennäköisesti merkit-
tävimmän työllisyyttä edistävän päätöksensä, 
työttömyysputken poistamisen, hallitus teki yli 
puoli vuotta ennen kuin työryhmä ehti sitä eh-
dottaa.

Työryhmä tuotti yhteensä kymmenen konk-
reettista ehdotusta ja neljätoista ehkä hieman 
epämääräisempää suositusta, jotka työryhmä 
määrittelee ajatuksiksi, joiden kehittely kaipaa 
vielä jatkoselvityksiä. Valtaosa työryhmän ehdo-
tuksista ei ole varsinaisesti uusia, pikemminkin 
kyse on pitkään esillä olleista teemoista. 

***
Ryhmän ehdotuksista merkittävin on työttö-
myysturvan keston muuttaminen suhdannepe-
rusteiseksi. Työryhmän mukaan työttömyystur-
van maksimikesto voisi olla laskusuhdanteessa 
nykyistä pidempi ja noususuhdanteessa nykyis-
tä lyhyempi. Ideana on se, että turvan tarve on 
laskusuhdanteessa kovempi eikä työn etsinnän 
kannustimillakaan ole lama-aikaan yhtä suurta 
merkitystä, kun kaikkiin avoinna oleviin työ-
paikkoihin on yllin kyllin hakijoita.

Tutkijaryhmä haarukoi kyseiselle uudistuk-
selle jopa 5 000 henkilötyövuoden vaikutuk-
sen. Työttömyysturvan suhdannesidonnaisuu-
della ei tosin ole tämän työllisyysvaikutuksen 
kanssa mitään tekemistä. Työttömyysturvan pi-
tuus vaikuttaa viimeaikaisten tutkimusten mu-
kaan työttömien työllistymiseen (esim. Kyyrä ja 
Pesola 2020). Jotta työttömyysturvan suhdan-
nesidonnaisuudella olisi työttömyyden kestoon 
vaikutusta, pitäisi työttömyysturvalla kuitenkin 
olla työttömien työllistymiseen enemmän vai-
kutusta noususuhdanteessa kuin laskusuhdan-
teessa. Periaatteessa tämä on täysin mahdollista, 
mutta varsinaista näyttöä tästä ei tiettävästi ole 
olemassa. 

Työttömyysturvan muuttaminen suhdan-
nesidonnaiseksi onkin hämäävä otsikko työ-
ryhmän ehdotukselle. Ehdotuksen työllisyys-
vaikutus nimittäin syntyy siitä, että työryhmän 
ehdotus lyhentäisi keskimääräistä työttömyys-
turvan maksimikestoa merkittävällä tavalla. 
Suomessa työttömyysturvan kesto on kansain-
välisesti verrattuna suhteellisen pitkä ja sen ly-
hentämistä voidaan työllisyysargumenteilla pe-
rustella. Työryhmän ehdotuksen läpinäkyvyyttä 
olisikin edistänyt ehdotuksen otsikointi työttö-
myysturvan maksimikeston lyhentämiseksi.
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Suomalaisen työttömyysturvan pitkä kesto 
tekee työttömyysturvan suhdanneperusteisuu-
desta vaikeasti toteutettavan. Jos työttömyys-
turvan muutokset kohdistettaisiin vain alkavil-
le työttömyysjaksoille, suhdannetilanne ehtisi 
hyvinkin muuttua ennen kuin 300 tai 400 päi-
vän työttömyysturvajakso ehtisi päättyä. Idean 
esikuvana olevassa amerikkalaisissa tai kanada-
laisissa järjestelmissä suhdannesidonnaisuus on 
helpommin toteutettavissa, kun normaalisuh-
danteessa työttömyysturvaa saa vain kuuden 
kuukauden ajan.

Suomalaisen pitkän työttömyysturvan kes-
ton ja turvan suhdannesidonnaisuuden yhdis-
tämiseksi työryhmä on kehitellyt järjestelmää, 
jossa työttömyysturvan maksimikestoa tarkis-
tettaisiin useaan kertaan työttömyysjakson ai-
kana. Järjestelmä vaikuttaa monimutkaisel-
ta ja hallinnollisesti vaikeasti toteutettavalta. 
Esimerkiksi työttömyysturvan tason sitominen 
suhdannetilanteeseen olisi huomattavasti yksin-
kertaisempaa. Tähänhän riittäisi matalasuhdan-
teessa myönnettävä määräaikainen työttömyys-
turvan lamakorotus.

***

Tutuista ehdotuksista työryhmän raportista 
löytyy myös kotihoidon tuen lakkauttaminen. 
Uutta on se, että työryhmä haluaisi korvata ko-
tihoidontuen leikkauksen lapsilisän tulosidon-
naisella lisäosalla.

Kotihoidontuki tai pikemminkin oikeastaan 
tämän yhteydessä käytetty hoitovapaa alentaa 
merkittävästi pienten lasten äitien työllisyysas-
tetta. Hoitovapaa-kotihoidontuki -yhdistelmää 
käytetään eniten silloin kuin vanhempainvapaa 
on jo loppunut, mutta päiväkotipaikkoja vapau-
tuu vasta syksyllä edellisen ikäluokan siirtyes-
sä kouluun. Suuri osa kotihoidontukijaksoista 

päättyy siten lapsen ollessa alle kaksivuotias. 
Kotihoidontuen poistaminen tämän ikäisten 
lasten vanhemmilta poistaa siten lähinnä jous-
tavuuselementin päiväkotiin siirtymisestä.

Vaikutuksiltaan merkittävämpi olisi pitkien, 
yli kaksi vuotta kestävien kotihoidontukijakso-
jen väheneminen. Pisimpään lapsia kotihoi-
dontuen turvin hoitavat tosin ovat äitejä, joiden 
keskimääräiset tulot eivät ole kovin korkeita. 
Puhtaasti taloudellisesti katsoen näiden äitien 
poissaolo työmarkkinoilta ei siksi aiheuta julki-
selle taloudelle kovin suuria verotulojen mene-
tyksiä – ainakaan lyhyellä aikavälillä.

Valtiovarainministeriön aikaisempien las-
kelmien mukaan kotihoidontuen lakkautta-
minen tulisikin julkiselle sektorille kalliiksi, 
jos merkittävä osa aiemmin kotona hoidetuis-
ta lapsista siirtyisi päiväkoteihin. Kustannusten 
nousu johtuu ensi sijassa varhaiskasvatuksen 
suhteellisen korkeista kustannuksista. Yhden 
lapsen hoitamisen kustannukset päiväkodissa 
ovat aiempien arvioiden mukaan 10 000–20 000 
euroa vuodessa (Isolankila ym. 2018). Laskelma 
muuttuu julkisen sektorin kannalta vielä epä-
edullisemmaksi, kun otetaan huomioon se, et-
tä osa kotihoidontuella olevista hoitaa kotona 
useampaa lasta, ja se, että osa tuen menettäjistä 
ei työllistyisi vaan jäisi työttömäksi ja siirtyisi 
kotihoidontuelta selkeästi korkeamman työttö-
myysetuuden varaan.

Työryhmä on liittänyt kotihoidontuen lak-
kauttamisehdotukseensa ehdotuksen lapsilisän 
lisäosasta. Toisin sanoen työryhmä ehdottaa jul-
kisten panosten lisäämistä jo valmiiksi julkista 
taloutta rasittavaan ehdotukseen. Riippu matta 
ehdotuksen vaikutuksista työllisyyteen on siis 
selvää, että kotihoidontuen lakkauttaminen ei 
julkisen talouden tilannetta kohentaisi.

Kotihoidontuen lakkauttamisehdotusta voi 
toki perustella muillakin syillä kuin julkisen 
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talouden tilan kohentamisella. Pitkäaikaiset 
poissaolot työelämästä kohdistuvat erityisesti 
naisiin ja vaikuttavat ura- ja palkkakehityksen 
tasa-arvoon. On myös mahdollista, että lapset 
hyötyvät mahdollisimman varhain alkavasta 
varhaiskasvatuksesta erityisesti niissä perheissä, 
joissa äidit useammin jäävät hoitamaan lapsia 
kotihoidontuen varassa. Tässä tosin ollaan jo ai-
ka kaukana työllisyyden edistämiskeinoja pohti-
van työryhmän alkuperäisestä toimeksi annosta.

Kotihoidontuen lakkauttamisanalyysi on 
hyvä esimerkki siitä, että työryhmän olisi toi-
vonut olevan paremmin selvillä aiemmista vir-
kamieslaskelmista. Kotihoidontukeen liittyvät 
työllisyysvaikutus- ja kustannuslaskelmat on 
valtiovarainministeriössä tehty jo moneen ker-
taan. Laskelmien tekeminen ei ole aina kovin 
suoraviivaista. Tyhjältä pöydältä aloitetun työ-
ryhmäpohdinnan sijaan olisikin ollut hyödyl-
listä käyttää tutkijatyöpanosta kehittämään 
eteenpäin jo aiemmin tehtyjä laskelmia. Yhtenä 
esimerkkinä voisi olla varhaiskasvatuksen kes-
kimääräisten ja marginaalikustannusten ver-
tailu. Lisäkustannus uudesta kunnalliseen var-
haiskasvatukseen siirtyvästä lapsesta voi olla 
marginaalinen silloin kun päiväkodit toimivat 
vajaalla kapasiteetilla. Toisaalta lisäkustannus 
voi olla merkittävä, jos päivähoidon suosion kas-
vu vaatii kapasiteetin laajentamista.

 
***

Uudempia ajatuksia työryhmän suosituksissa 
edustaa tilastollisten päätössääntöjen laajempi 
käyttö työttömien ohjaamisessa erilaisiin työl-
lisyyttä edistäviin toimenpiteisiin. Tilastollisia 
malleja on käytetty työhallinnossa jo pitkään, 
mutta käytössä olevien profilointimallien tar-
koituksena on ollut lähinnä tunnistaa asiak-
kaat, joiden työttömyyden pitkittymisen riski on 

suuri, jotta näille asiakkaille voidaan tarjota pal-
veluja jo ennen kuin työttömyys ehtii pitkittyä. 

Työryhmän ehdottama malli menee ole-
massa olevia profilointimalleja monta askelta 
pidemmälle. Työryhmän ehdotuksena tekoäly 
tunnistaisi vaikeasti työllistyvät työttömät, poi-
misi näistä työttömät, joiden työllistymistä voi-
daan parhaiten auttaa erilaisilla interventioilla, 
ja vieläpä valitsisi kullekin työttömälle sopivim-
man toimenpiteen. 

Kuten työryhmän raportissa kerrotaan, on 
olemassa jonkin verran näyttöä siitä, että ti-
lastolliset algoritmit voisivat kohdentaa palve-
luja osuvammin kuin työvoimaneuvojat (esim.  
Lechner ja Smith 2007 ja Boolens ym. 2020). 
Tällaisen järjestelmän informaatiovaatimukset 
ovat kuitenkin mittavat. Jotta järjestelmä voisi 
toimia, pitäisi tietää, mitkä toimenpiteet vai-
kuttavat tehokkaimmin työttömien työllisty-
miseen, ja millaisten työttömien työllistymistä 
mikäkin toimenpide parhaiten edistää. Ainakin 
suomalaista työvoimapolitiikkaa koskeva tutki-
mus on näihin kysymyksiin vastaamiseen täysin 
riittämätöntä. Raportissaan työryhmä itsekin 
arvelee, että tällaisten tilastollisten allokointi-
järjestelmien vaikutus työttömyyteen olisi suh-
teellisen pieni. 

Työryhmä ehdottaa myös työttömyystur-
vaan liittyvän byrokratian ja maksuviiveiden 
helpottamista automatisoimalla päätöksente-
koa ja hyödyntämällä esimerkiksi tulorekisterin  
keräämää informaatiota. Työryhmä tosin toteaa, 
että sen käytettävissä olevilla aineistoilla uudis-
tuksen vaikutuksia ei voida arvioida. Raportissa 
viitataankin Työttömyysturvan kehittämisen 
työryhmän arvioihin, joiden mukaan tulope-
rusteisella työssäoloehdon seuraamisella voisi  
olla positiivisia vaikutuksia työllisyyteen. 
Nämäkin vaikutukset tosin näyttäisivät aina-
kin Työttömyysturvan kehittämisen työryhmän 
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laskelmissa syntyvän työttömyysturvan tason 
alentamisesta eli ilmeisesti siitä, että osa nyt 
ansiosidonnaisiin työttömyysetuuksiin oikeu-
tetuista työttömistä ei täyttäisi tuloperusteisen 
työssäoloehdon kriteerejä.

Varteenotettavimpia työryhmän esityksistä 
on sanktioiden varoitusjärjestelmän luominen. 
Ajatuksena on, että työttömät saattaisivat rea-
goida jo sanktioiden uhkaan niin, että varsi-
naisia työvoimapoliittisia sanktioita ei tarvitsisi 
edes käyttää. Lisäksi sanktioiden lieventäminen 
saattaisi lisätä sanktioiden käyttöä ja tehostaa 
työvoimapolitiikan vaikuttavuutta. Kumpikin 
näistä ehdotuksista sekä työryhmän suhteelli-
sen yleisluontoinen ehdotus työnhaun tuen te-
hostamisesta taitaakin olla jo toteutumassa osa-
na ns. pohjoismaisen työnhaun mallia. 

Työryhmä on nimennyt osan esityksistään 
suosituksiksi. Useimmissa tapauksissa kyse on 
ideoista, jotka saattaisivat toimiakin, mutta joi-
den toimivuudesta ei ole minkäänlaista empii-
ristä näyttöä ja jotka siksi olisi ollut luontevinta 
jättää raportista kokonaan pois. Yksi erikoi-
suus on raportin ehdotusosaan silti jäänyt. Työ-
ryhmän mielestä IPS-työvalmennusmallin käyt-
töä pitäisi lisätä. Lukijaa olisi tässä auttanut, jos 
raportista selviäisi mikä IPS-malli oikein on.

***

Raportissaan työryhmä korostaa myös sitä, mitä 
se ei esitä. Työryhmä perustelee vaikutuksiin liit-
tyvällä epävarmuudella mm. työttömyysturvan 
porrastuksen pudottamista ehdotusten listasta. 
Toisaalta työryhmä ei esitä mitään uudistuksia 
työuran jatkamiseen sen paremmin työ uran 
alusta kuin sen lopustakaan. Elä kepolitiikan ja 
koulutuspolitiikan jättäminen kokonaan pois 
raportista olisikin kaivannut perusteluja.

Kaiken kaikkiaan työryhmän ehdotukset 
työllisyyden edistämiseksi jäävät melko ohuiksi 
ja todennäköisesti suhteellisen vähämerkityk-
sellisiksi - ainakin ellei samalla toteuteta työryh-
män laskelmien takana olevia työttömyysturvan 
tasoon tai kestoon liittyviä leikkauksia. Raportti 
osoittaakin, ettei ole olemassa mitään salattua 
listaa keinoista, joilla työllisyyttä voitaisiin kas-
vattaa ja joita tietämättömyyden vuoksi ei vain 
ole hoksattu ottaa käyttöön.

***

Ehdotuslistan ohuudesta huolimatta työryhmän 
raportti on hyödyllistä luettavaa. Esimerkiksi 
työttömyysturvaa ja aktiivista työvoimapolitiik-
kaa koskevat luvut ovat asiantuntevasti kirjoi-
tettuja ja sisältävät erinomaisen tuoreen katsa-
uksen näitä teemoja koskevaan tutkimukseen. 
Eri Pohjoismaiden työmarkkinatilannetta ver-
taileva kattava katsauskin on informatiivinen, 
joskin raportin kannalta ehkä tarpeeton, koska 
sen perusteella ei tehdä yhtään ehdotusta työl-
lisyyden edistämiseksi. 

Poliittinen päätöksenteko on valitettavas-
ti yleensä sen verran hektistä, että tällaisia pi-
dempiä analyysejä ei erityisen hyvin pystytä 
hyödyntämään. Hyvin tehdyt kirjallisuuskat-
saukset kuitenkin pohjustavat parhaimmillaan 
hyvin uudistusten valmistelua ja ovat hyödyllisiä 
lähinnä virkamiehille – kenties myös poliittisel-
le avustajakunnalle. 

Valtiovarainministeriön rakenneyksikön 
virkamiehet olisivat voineet auttaa Jäntin työ-
ryhmää muokkaamaan raporttia päätöksente-
kijöiden kannalta hyödyllisempään suuntaan. 
Oleellinen lisäys olisi ollut arvio työryhmän 
ehdotusten vaikutuksesta sekä työllisyyteen  
että julkisen talouden tasapainoon. Jälkimmäistä 
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työryhmä tosin piti ilmeisesti vähemmän tärkeä-
nä kuin toimeksiantajansa.

***

Työryhmää asetettaessa odotusarvo on, että ryh-
mä tuottaa esityksiä, joita poliittisen harkin-
nan jälkeen voidaan päättää ja panna toimeen. 
Jotkut työryhmät jopa kirjoittavat ehdotuksen-
sa hallituksen esityksen muotoon, jotta esitysten 
eteenpäin vieminen sujuu nopeammin ja ehdo-
tusten työstämisessä lakimuutoksiksi pysytään 
mahdollisimman tarkkaan työryhmän toivo-
missa muutoksissa. Näin toimitaan mm. työl-
lisyyskehitykseenkin vaikuttavissa työmarkki-
najärjestöjen edustajia sisältävissä työryhmissä. 
Poliittisen päätöksenteon ydin, eli arvovalinto-
jen tekeminen, on tällöin pitkälle ulkoistettu, 
ja työryhmätyö alkaa lähentyä etujärjestöjen 
neuvottelua.

Jäntin idea tutkijatyöryhmästä rikkoo kaa-
vaa, jossa työryhmän jäsenillä on taustaorgani-
saatio, jonka etuja tai kantaa he ajavat. Tutkija-
työryhmän tavoitteena on myös ehdottaa vain 
toimenpiteitä, joiden toimivuudesta löytyy tut-
kimukseen perustuvaa näyttöä. Tavoitteena tä-
mä on luonnollisesti hyvä. Kysymykseksi täl-
löin kuitenkin nousee, mitä pidetään näyttönä. 
Esimerkiksi eri tieteenaloilla riittävänä pidet-
tävän näytön kriteerit poikkeavat merkittävästi 
toisistaan. Lisäksi päätöksiä on tehtävä myös asi-
oissa, joissa tutkimukseen perustuvaa näyttöä ei 
ole tai näyttö on epävarmaa. Tutkijan vastuulla 
on silloin kommunikoida myös epä varmuutta. 

Markus Jäntti esitteli työryhmän raport-
tia VATT-päivillä 1.10.2021. Esityksensä Jäntti 
lopetti tarkoituksellisen provokatiivisesti väit-
tämällä, että sellaisten toimenpiteiden jouk-
ko, jotka sekä kasvattaisivat työllisyyttä että 
kohentaisivat julkista taloutta, on tyhjä. Tässä 

väitteessä Jäntti on kyllä väärässä. Hallituksen 
jo päättämä työttömyysputken poistaminen on 
tällaisesta sekä työllisyyttä kasvattavasta että 
julkisen talouden tilaa kohentavasta toimenpi-
teestä hyvä esimerkki. 

Kuten aina politiikassa, kyse on valin-
noista. □
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