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Tutkielmassa tarkastellaan aktiivista työvoimapolitiikkaa makrotaloudellisesta näkökulmasta 

perinteisen mikrotaloudellisen vaikuttavuuden rinnalla. Mikrotaloudellinen lähestymistapa ei 

huomioi vaikuttavuustulosten kannalta tärkeitä sivuvaikutuksia. Yksilötason tulosten mukaan 

aktiivitoimenpiteillä voi olla henkilön työllisyyttä parantava vaikutus mutta kyseisten 

sivuvaikutusten johdosta vaikutus kokonaistyöllisyyteen voi olla mitätön. Tutkielmassa 

pyritäänkin selvittämään aktiivitoimenpiteiden vaikuttavuutta makrotasolla. 

Tutkielmassa läpikäydään aktiivisen työvoimapolitiikan luokittelua, mittaamista ja tavoitteita. 

Tutkielman teoriaosuudessa mallinnetaan työttömyyttä Layard-Nickell- ja etsintäteoreettisella 

mallilla. Niiden lisäksi tutkielmassa käsitellään aktiivisen työvoimapolitiikan ja palkkainflaation 

välistä suhdetta teoreettisesti ammattiliittojen palkkaneuvottelumallissa. Tulosten mukaan on 

mahdollista, että aktiivisella työvoimapolitiikalla on positiivinen vaikutus palkkainflaatioon, kun 

perinteinen käsitys on ollut se, että aktiivinen työvoimapolitiikka laskee palkkatasoa.  

Mikrotasolla työvoimakoulutuksen ja työvoimapalveluiden vaikuttavuus yksilön työllistymiseen 

on parempi kuin tukihankkeilla. Makrotaloudellinen vaikuttavuus palkkatasoon on epäselvä, sillä 

tutkimusten tulokset antavat ristiriitaisia tuloksia. Tutkimuskentällä ei olla yksimielisiä 

työllisyysvaikutuksen suuruudesta ja suunnasta. Useat tutkimukset kuitenkin puoltavat sitä 

näkökulmaa, että aktiivitoimenpidettä laajentamalla avointa työttömyyttä on mahdollista 

alentaa. 

Makrotason vaikuttavuustutkimusten tulokset antavat ristiriitaisia tuloksia. Kuitenkin 

aktiivitoimenpiteillä näyttäisi olevan jonkin verran positiivista vaikutusta henkilön 

työllistymiseen. Kuitenkin kutakin politiikkauudistusta ja aktiivitoimenpidettä tulee tarkastella 

erikseen, jotta voidaan varmistua niiden vaikuttavuudesta ja onnistuneisuudesta 

makrotaloudellisella tasolla. 
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1. Johdanto  

Talouden ylikuumenemisesta seurannut 1990-luvun alun syvä lama nosti Suomen 

työttömyysasteen ennätyskorkealle, sillä liki kuudesosa suomalaisista oli työttömänä. Vaikka 

työttömyysaste on vuosien saatossa laskenut, on työttömyyden rakenne muuttunut 

huolestuttavaan suuntaan, sillä pitkäaikaistyöttömien osuus on kasvanut todella paljon. Lamaa 

edeltänyt taso oli noin 10 prosenttia, kun tällä hetkellä pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista 

työttömistä on peräti kolmasosa. Työttömyyden pitkittyessä mahdollisuudet työllistyä laskevat ja 

työnhakija voi lannistua, eikä näin ollen edes yritä löytää työtä. Tällöin henkilölle aiheutuu niin 

taloudellisia (tulon menetys) kuin henkisiä (syrjäytyminen) haittoja.  

Työllisyyden ylläpitäminen ja työn tarjoaminen työttömille sekä syrjäytymisvaarassa oleville 

henkilöille on eräs tärkeimmistä julkisen sektorin tehtävistä. Julkinen sektori pyrkii 

toimenpiteillään myös alentamaan työttömyyttä. Keinoina työllisyystavoitteiden saavuttamiseksi 

käytetään työvoimapolitiikkaa, joka voidaan jakaa passiivisiin ja aktiivisiin toimenpiteisiin. 

Passiivisten toimenpiteiden, kuten työttömyyskorvausten ja varhaiseläkkeiden, avulla pyritään 

turvaamaan työttömän vähimmäistoimeentulo. Aktiivitoimenpiteillä tavoitellaan työttömien 

työmarkkina-aseman ja työllistymisen parantamista ylläpitämällä työttömän osaamista ja 

työmarkkinavalmiuksia, jolloin palkkavaatimusten tulisi teoriassa pysyä maltillisina. Tämä tapahtuu 

ylläpitämällä sekä työttömän työnhakijan että työnantajan aktiivisuutta työmarkkinoilla ja 

tehostamalla osapuolten välistä kohtaamisprosessia. Aktiivisen työvoimapolitiikan (ATP) käyttöä 

perustellaan myös sillä argumentilla, että työttömyyskorvausjärjestelmä on heikko ja passivoi 

työttömiä työnhakijoita. 

Perinteisesti aktiiviset työvoimapoliittiset toimenpiteet voidaan jakaa kolmeen luokkaan 

toimenpiteen luonteen mukaan. Ensimmäinen luokka koostuu julkisista työvoimapalveluista, 

kuten Työ- ja elinkeinotoimistoista Suomessa. Toiseen aktiivitoimenpiteiden luokkaan kuuluu 

työvoimakoulutus, jonka avulla pyritään pitämään yllä tai kehittämään työnhakijan ammattitaitoa. 

Tukityöllistäminen eli työttömien työllisyyden tukeminen on aktiivisten työvoimapoliittisten 

toimenpiteiden kolmas luokka. Se eroaa luonteeltaan työvoimakoulutuksesta, joka on 

kohdennettu enemmän lyhyen aikaa työttömänä olleille, kun taas tukityöllistäminen on 

kohdennettu pitkäaikaistyöttömille.  
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Tällä hetkellä käytettävä aktiivinen työvoimapolitiikka juontaa juurensa 1960-luvulle, jolloin 

alettiin entistä enemmän kiinnittää huomiota aktiivitoimenpiteiden monipuolisuuteen. Tällöin 

suoran työllistämisen rinnalle nostettiin ohjaus-, neuvonta- ja koulutustoimenpiteitä, joiden 

tarkoituksena on muun muassa parantaa työvoiman kysynnän ja tarjonnan parempaa 

kohtaamista.  Kyseinen politiikkamuutos pohjautuu osaltaan OECD:n (1964) antamaan aktiivista 

työvoimapolitiikkaa koskevaan suositukseen.  

Aktiivisen työvoimapolitiikan vaikuttavuuden arvioinnissa on vallitsevana käytäntönä ollut 

mikrotason eli yksilövaikutusten analysointi, jossa pyritään selvittämään henkilön työhön 

sijoittumista toimenpiteeseen osallistumisen jälkeen verrattuna tilanteeseen, jossa 

toimenpiteeseen ei osallistuta. Jos aktiivista työvoimapolitiikkaa arvioidaan pelkästään 

mikrotasolla, voi vaikuttavuustulosten kannalta tärkeät sivuvaikutukset jäädä huomioimatta. On 

mahdollista, että mikrotason tutkimustulosten mukaan aktiivitoimenpiteellä on positiivinen 

työllisyysvaikutus mutta sivuvaikutusten johdosta työllisyysvaikutus koko yhteiskunnan tasolla 

voikin olla erittäin pieni tai nolla. Makrotaloudellinen tutkimus ottaa sivuvaikutukset (esim. 

korvaus- ja syrjäyttämisvaikutus, kts. esim. Maré (2005)) huomioon ja näin ollen 

aktiivitoimenpiteen nettovaikutuksen arvioiminen muun muassa työllisyysasteen ja inflaation 

suhteen on selvempää. Tässä tutkielmassa pyritäänkin tuomaan mikrotaloudellisen tutkimuksen 

rinnalle makrotaloudellinen näkökulma ja näin tarkastella aktiivisen työvoimapolitiikan 

vaikuttavuutta. 

Suomen julkisen sektorin aktiiviseen työvoimapolitiikkaan käyttämien menojen osuus 

bruttokansantuotteesta on ollut halki 2000-luvun prosentin luokkaa. Euromääräisenä tämä 

tarkoittaa 1,5–2 miljardia euroa. Mikäli aktiivitoimenpiteillä aikaansaadut vaikutukset eivät ole 

merkittäviä, on panostus toimenpiteisiin hukkaan heitettyä rahaa. Näin ollen on erittäin tärkeää 

tarkastella mitä kyseisellä rahamäärällä saadaan aikaan. Tämäkin seikka puoltaa 

makrotaloudellisen tutkimuksen käyttöä mikrotason näkökulman rinnalla. 

Tämän Pro Gradu -tutkielman tarkoituksena on esitellä aktiivista työvoimapolitiikkaa yleisesti, 

tuoda esille erilaisia ATP:n mallintamiseen käytettäviä teorioita sekä tarkastella empiirisesti ATP:n 

vaikuttavuutta mikro- ja makrotasolla niin työllisyyteen kuin palkkatasoon. Mikrotaloudellisia 

tutkimuksia on tehty huomattava määrä niin kansainvälisellä kuin suomalaisella tutkimuskentällä. 

Useat tutkimukset tunnustavat makrotaloudellisen tutkimuksen tarpeellisuuden mutta jättävät 
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silti sen huomiotta. Makrotaloudellisten tutkimusten vähyydestä johtuen myös ATP:n teoriapohja 

makrotasolla ei ole yhtä laaja kuin mikrotasolla. Tämä tutkielma on rakenteeltaan ja sisällöltään 

teoriapohjainen. Lisäksi empiirisen osan muodostavat muiden tekemien tutkimusten läpikäynti, 

arviointi ja niiden pohjalta tehtävät johtopäätökset. 

Pro Gradu -tutkielma koostuu neljästä pääluvusta. Tutkielman luku kaksi käsittelee aktiivista 

työvoimapolitiikkaa yleisellä tasolla. Luvun alussa tarkastellaan, kuinka aktiivitoimenpiteet voidaan 

jaotella eri luokkiin niiden luonteen mukaan, ja kuinka kukin luokka jakaantuu alaluokkiin. Toisena 

asiakokonaisuutena luvussa esitellään aktiivisen työvoimapolitiikan tavoitteita. Tavoitteet voidaan 

luokitella usealla eri tavalla, kuten sen mukaan ovatko tavoitteet mikro- vai makrotasolle 

asetettuja. Viimeisenä luvussa tarkastellaan, kuinka aktiivitoimenpiteitä ja niihin käytettyjä 

resursseja voidaan mitata. Lisäksi tarkastellaan eri maiden välisiä eroja.  

Luvussa kolme tarkastelunkohteena on kaksi vaihtoehtoista aktiivisen työvoimapolitiikan ja 

työttömyyden välistä viitekehystä. Ensimmäisenä esitellään Calmforsin (1994) muokkaama Layard-

Nickell-malli, jonka mukaan työttömyys syntyy työn kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuudesta 

tietyllä palkkatasolla. Mallia käytetään hyväksi esiteltäessä aktiivisen työvoimapolitiikan 

teoreettisia vaikutuksia sekä näiden avulla muodostuvaa nettovaikutusta. Luvun toisen osan 

muodostaa etsintäteoreettisen perusmallin esittely. Etsintäteoreettisen perusmallin mukaan 

työttömyyttä selitetään työttömien työn ja yritysten työvoiman etsinnän kautta. Tutkielmassa 

esiteltävä perusmalli on yksinkertaistus, sillä siinä tehtävät oletukset ovat hyvin rajoittavia. 

Komparatiivisen statiikan avulla pyritään selvittämään, kuinka parametreissa tapahtuvat 

muutokset vaikuttavat eri muuttujiin. Luvun lopussa tehdään myös yksi laajennus perusmalliin, 

sillä tarkastelun kohteeksi otetaan työnetsintäintensiteetin vaikutus perusmallin luonteeseen ja 

tuloksiin. 

Makrotaloudellinen tutkimus pyrkii selvittämään aktiivitoimenpiteiden vaikuttavuutta muun 

muassa työllisyyteen ja palkkatasoon. Eurooppalainen tutkimuskenttä on perinteisesti syventynyt 

tarkastelemaan ATP:n vaikutusta kokonaistyöllisyyteen kun taas amerikkalaisten tutkijoiden 

mielenkiinto on ollut palkkavaikutusten analysoinnissa. Luvussa neljä mallinnetaan aktiivista 

työvoimapolitiikkaa teoreettisella Calmforsin & Langin kehittelemällä (1995) mallilla, joka 

selventää ATP:n ja palkkainflaation välistä suhdetta teoreettisesti ammattiliittojen 

palkkaneuvottelumallissa. Heidän tarkastelunsa mukaan on mahdollista, että ATP:lla on 
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positiivinen vaikutus palkkainflaatioon, kun perinteinen käsitys on ollut se, että ATP laskee 

palkkatasoa. Mallia voidaan pitää uraa uurtavana sillä se ottaa ensimmäisenä huomioon 

työllistymisen riippuvuuden työttömyyden kestosta. Tämä on erittäin tärkeä näkökohta etenkin 

sellaisissa talouksissa, joissa pitkäaikaistyöttömyys on suuri ongelma. Kun perusmalli on 

muodostettu, voidaan sen avulla tarkastella erilaisten aktiivitoimenpiteiden vaikuttavuutta sen 

mukaan, onko ATP politiikka kohdistettua vai ei.  Myös tässä tarkastelussa huomioidaan 

työttömän etsintätehokkuuden vaikutus, kun politiikka on kohdistettua tietyille työttömille tai 

työttömien ryhmille. 

Tutkielman viimeisen varsinaisen luvun muodostaa luku viisi, jossa käsitellään aktiivisen 

työvoimapolitiikan empiirisiä tuloksia sekä mikro- että makrotasolla. Mikrotaloudellisia 

tutkimuksia ei voida kokonaan sivuuttaa, sillä ne voivat antaa jonkinlaista osviittaa 

makrotaloudellisista tuloksista. Luvun viisi ensimmäinen osa käsittelee juuri mikrotaloudellisia 

tutkimuksia ja etenkin evaluointitutkimuksia, jotka arvioivat aktiivisen työvoimapolitiikan 

vaikuttavuutta kokoamalla yhteen useita kymmeniä tutkimuksia ja niiden tuloksia. Makrotason 

vaikuttavuutta luvussa tutkitaan niin työllisyyden kuin palkkatason suhteen.  Kuudennessa luvussa 

esitetään tutkielman yhteenveto sekä päätelmät tutkielman pohjalta. 

 

2. Aktiivinen työvoimapolitiikka  

2.1 Aktiiviset työvoimapoliittiset toimenpiteet 

Valtion harjoittama työvoimapolitiikka jaetaan perinteisesti passiivisiin ja aktiivisiin 

toimenpiteisiin. Passiivisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi työttömyyskorvaukset ja 

varhaiseläkkeet, joiden tarkoituksena on turvata työttömän vähimmäistoimeentulo.  Aktiivitoimilla 

tarkoitetaan vastaavasti toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan työttömien 

työllistymismahdollisuuksia työmarkkinoilla, mikä tapahtuu ylläpitämällä sekä työntekijän että 

työnantajan aktiivisuutta työmarkkinoilla. Calmforsin (1994) mukaan aktiivisella 

työvoimapolitiikalla tarkoitetaan toimenpiteitä, jotka parantavat työmarkkinoiden toimivuutta ja 

jotka on kohdistettu työttömiin. 
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Aktiiviset työvoimapoliittiset toimenpiteet voidaan jakaa kolmeen luokkaan toimenpiteen 

luonteen mukaan. Ensimmäinen luokka koostuu julkisista työvoimapalveluista, kuten Työ- ja 

elinkeinotoimistoista Suomessa. Työvoimapalveluiden pääasiallinen tehtävä on löytää työtä 

työttömille eli ne toimivat eräänlaisena välittäjänä työnantajan ja työttömän välillä.  Usein 

työvoimapalvelut rahoitetaan julkisin varoin, kuten Suomessa tehdään. Työnantajat voivat 

ilmoittaa avoimista työpaikoista työvoimatoimistoon. Joissain tapauksissa työnantajien on pakko 

ilmoittaa viranomaisille avoimena olevasta työpaikasta, kuten vuorotteluvapaan johdosta 

syntyvästä työpaikasta. 

Lisäksi työ- ja elinkeinotoimistot tarjoavat erinäisiä palveluja niin työnhakijalle kuin 

työnantajallekin.  Työnvälityksen ohella toimistot tarjoavat henkilöasiakkailleen apua niin 

ammatinvalintaan kuin urasuunnitteluunkin. Ammatinvalintapsykologit auttavat 

toteuttamiskelpoisten suunnitelmien laadinnassa käyttäen apunaan esimerkiksi psykologisia 

testejä. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2010a.) Toisin kuin useissa maissa, Suomessa työ- ja 

elinkeinotoimistot eivät huolehdi työttömyyskorvausten maksamisesta, vaan sen hoitavat 

Kansaneläkelaitos ja työttömyyskassat. Työnantajalle suunnattuja työvoimapalveluja ovat muun 

muassa henkilöstön kehittämiseen tai henkilöstön vähentämiseen liittyvät palvelut.   

Toiseen aktiivitoimenpiteiden luokkaan kuuluu työvoimakoulutus, jonka avulla pyritään pitämään 

yllä tai kehittämään työnhakijan ammattitaitoa. Koulutuksen tavoitteena on parantaa ohjelmaan 

osallistujan todennäköisyyttä säilyttää työpaikkansa tai saada se takaisin. Tämän vuoksi koulutus 

on ammatillista työvoimakoulutusta. Koulutuksen kohderyhmänä ovat työttömät aikuiset ja 

henkilöt, jotka ovat vaarassa menettää työnsä (Boeri & van Ours 2008, 255). Suomessa 

työvoimakoulutus on työ- ja elinkeinohallinnon rahoittamaa koulutusta, joka ostetaan 

ammatillisilta koulutuskeskuksilta, muilta ammatillisilta oppilaitoksilta, korkeakouluilta tai 

yksityisiltä koulutuksen järjestäjiltä. Työtön työnhakija saa työvoimakoulutuksen ajalta sitä 

työttömyysetuutta, johon hänellä on oikeus työttömänä. Tämän lisäksi hänelle maksetaan 

ylläpitokorvausta. Koulutus on mahdollista suunnata tiettyihin kohderyhmiin, kuten 

pitkäaikaistyöttömiin, ikääntyviin tai köyhiin, ja näin parantaa näiden ryhmien työllisyyttä. (Työ- ja 

elinkeinotoimisto.) 

Valmentava työvoimakoulutus eroaa ammatillisesta työvoimakoulutuksesta tavoitteiden ja 

kohdejoukon mukaan. Valmentava koulutus antaa osallistujille valmiuksia työnhakuun esimerkiksi 
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opettamalla tietotekniikan perusteita. Valmentavaa työvoimakoulutusta voidaankin luonnehtia 

ammatillisen koulutuksen esiaskeleena, minkä vuoksi valmentava koulutusjakso on yleensä 

lyhyempi kuin ammatillinen koulutusjakso. Kielikurssit ovat suosittuja etenkin maahanmuuttajien 

keskuudessa, sillä kielitaidon puute voi joissain tapauksissa olla esteenä ammatilliseen 

koulutukseen osallistumiselle. (Hämäläinen & Tuomala 2006.) 

Tukityöllistäminen eli työttömien työllisyyden tukeminen on aktiivisten työvoimapoliittisten 

toimenpiteiden kolmas luokka. Se eroaa luonteeltaan työvoimakoulutuksesta. Työvoimakoulutus 

on kohdennettu enemmän lyhyen aikaa työttömänä olleille, kun taas tukityöllistäminen on 

kohdennettu pitkäaikaistyöttömille. Tukityöllistämisjakso vaihtelee yleensä kuukaudesta kuuteen 

kuukauteen. Parhaassa tapauksessa tukityöllistäminen kehittää henkilön ammattitaitoa ja pitää 

osallistujan työmarkkinoilla. 

Tukityöllistäminen voidaan jaotella useaan luokkaan. Usein tukityöllistäminen jaetaan yksityisen ja 

julkisen sektorin tukityöllistämiseen. Yksityisen sektorin työllistymistä tuetaan yrityksille 

maksettavilla palkkatuilla, joka on mahdollista kohdistaa haluttuun kohderyhmään. Yksityisen 

sektorin tukityöllistäminen tapahtuu toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen, jolloin 

toimenpiteen tehokkuuden toivotaan nousevan. Kilpailunäkökohdan avulla on tuotu esille 

vastikkeellisuutta, sillä yrityksille kohdistettu palkkatuki voi antaa aiheetonta kilpailuetua sellaisia 

yrityksiä kohtaan, jotka eivät kyseistä palkkatukea saa. Tätä epäkohtaa pyritään pienentämään 

toistaiseksi solmittavien työsuhteiden kautta. (Hämäläinen & Tuomala 2006, 39–41.) Työllistämistä 

voi tapahtua myös perustamalla työpaikkoja julkiselle sektorille tai yleishyödyllisiin yhdistyksiin. 

Huonona puolena tällaisessa työllistämisessä on se, että julkisen sektorin tukityöt ovat pääasiassa 

määräaikaisia ja työpaikkoja on rajallinen määrä. Tämän vuoksi samoissa tukityöpaikoissa voidaan 

kierrättää useampia työttömiä vuorotellen.  

Työllistymistä voidaan parantaa myös tukemalla yksityisyrityksen perustamista. Suomessa tätä 

kutsutaan ns. starttirahaksi, joka on eräänlainen määräraha yrityksen perustamiseksi.  Starttiraha 

turvaa yrittäjän toimeentuloa yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen ajan, mikä on 

enimmillään 18 kuukautta. Starttirahaa myönnetään tiettyjen kriteerien mukaan työttömän 

työnhakijan lisäksi ei-työttömälle, joka siirtyy esimerkiksi palkkatyöstä, opiskelusta tai kotityöstä 

kokoaikaiseksi yrittäjäksi. (Työ- ja elinkeinotoimisto.)  
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Kuten edellä käy ilmi, on aktiiviset toimenpiteet mahdollista kohdistaa tiettyihin kohderyhmiin, 

kuten pitkäaikaistyöttömiin, ikääntyviin, nuoriin (alle 25-vuotiaat) tai vajaakuntoisiin. Nuorten 

siirtymistä koulusta työelämään pyritään helpottamaan aktiivisella työvoimapolitiikalla. 

Vastaavasti vajaakuntoiset, kuten mielenterveyshäiriöiset, työskentelevät esimerkiksi tukea 

saavissa toimintakeskuksissa. Maiden väliset erot aktiivisissa työvoimapoliittisissa toimenpiteissä 

ovat merkittävät, joten tyhjentävää selontekoa toimenpiteiden luokittelemiseksi ei ole olemassa. 

Lisäksi käytetyt kansalliset ohjelmat voivat sisältää eri luokissa olevia toimenpiteitä 

samanaikaisesti, joten tämäkin puoltaa yksiselitteisen luokittelun vaikeutta. Edellä käytetty 

jaottelu on kuitenkin melko yleinen alan kirjallisuudessa ja sopii hyvin myös Suomen 

työmarkkinoille.   

 

2.2 Aktiivisen työvoimapolitiikan tavoitteet 

Työvoimapolitiikan tehtävät voidaan jakaa Skogin ja Räisäsen (1997) mukaan kolmeen osa-

alueeseen: suhdanne- eli talouspoliittiseen, rakennepoliittiseen ja jako- eli sosiaalipoliittiseen 

tehtävään. Suhdannepoliittista tehtävää noudatetaan vähentämällä ammattitaidon heikkoja osa-

alueita ja helpottamalla työnantajan ja työntekijän välistä kohtaantoa kasvavilla aloilla. 

Suhdannepoliittisen tehtävän mukaan työnhakua tehostamalla voidaan ehkäistä palkkainflaatiota 

ja kustannusten nousua. Työvoiman kysynnän vahvistaminen laskusuhdanteessa voi tapahtua 

esimerkiksi työllistämistöillä. Noususuhdanteessa voidaan kouluttaa työttömiä sellaisille aloille, 

joilla on työvoimapulaa. Tällöin on mahdollista osaltaan vähentää talouden rakenteellista 

työttömyyttä.  

Rakennepoliittinen tehtävä muodostuu työvoiman osaamisen yhteensovittamisesta 

elinkeinoelämän kysyntää vastaavaksi. Työvoimapolitiikka tukee tuotantorakenteen muutosta ja 

siten myös taloudellista kasvua. Rakennepoliittisen tehtävän keinoina ovat muun muassa 

alueellisen työmarkkinaliikkuvuuden parantaminen, työttömien ohjaaminen tai 

investointiohjelmat. Jakopolitiikka toteutuu toimenpiteillä, joilla parannetaan heikoimpien 

yksilöiden ja ryhmien asemaa työmarkkinoilla. Tämä tapahtuu työttömyysturvajärjestelmän 

muodossa. (Skog & Räisänen 1997, 60–63.)  
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Aktiivisen työvoimapolitiikan (ATP) avulla pyritään lisäämään työttömien työn tarjontaa 

aktivointitoimenpiteiden avulla ja näin saada heidät pysymään työmarkkinoilla etsimässä työtä 

aktiivisesti. Henkilöille, jotka poistuvat työmarkkinoilta, voi olla vaarana syrjäytyminen ja näin 

paluu takaisin työmarkkinoille voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta. Hankalasti työllistyvät ihmiset 

ovat toimenpiteiden pääkohderyhmä. Erityisen tärkeää voi olla syrjäytymisvaarassa olevien 

henkilöiden riittävä koulutus, jolla lisätään työttömän tietoja ja taitoja. Tämä on pääasiassa yleisen 

koulutusjärjestelmän tehtävä mutta aktiivisilla toimenpiteillä voidaan täydentää ja tukea 

koulutusta. Näin pyritään tekemään työnhakijoista kilpailukykyisiä työmarkkinoilla verrattuna 

siellä jo oleviin. (Somervuori 1996, 19.)   

Työnantajien ja työnhakijoiden aktivointi työn etsintään ja etsinnän ylläpitäminen on yksi ATP:n 

tavoitteista, johon pyritään pitämällä huolta ryhmien välisestä yhteydenpidosta. Tämän 

mahdollistaa tehokkaasti toteutetut työvoimapalvelut. Tällöin ei synny niin paljon työn etsinnästä 

aiheutuvia transaktiokustannuksia, vaan työmarkkinat toimivat tehokkaasti, jolloin avoin työpaikka 

ja työtön työnhakija kohtaavat nopeasti. Avainasemassa ovatkin siis työnvälitystoiminta ja 

neuvontapalvelut. Mikäli nämä keinot eivät auta henkilön työllistymisessä, tulee siirtyä 

koulutukseen ja muihin aktiivisiin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin.  (Somervuori 1996, 20.) 

Aktiivisella työvoimapolitiikalla pyritään mahdollisimman matalaan tasapainotyöttömyyteen. ATP 

yksinään ei kuitenkaan voi taata työllisyyden nousua (työttömyyden laskua), vaan se ja yleinen 

talouspolitiikka yhdessä vastaavat suhdannetyöttömyyden poistamisesta. Mitä tehokkaammin 

työvoimapolitiikka parantaa työmarkkinoiden toimivuutta, sitä paremmin pystytään toteuttamaan 

ekspansiivista politiikkaa. (Heinonen, Hämäläinen, Räisänen, Sihto & Tuomala 2004, 58–59.) 

Aktiivisella työvoimapolitiikalla on myös inflaatiota koskevia tavoitteita. Hyvän työllisyystilanteen 

saavuttamisen lisäksi pidetään tärkeänä myös sen ylläpitämistä. Tähän auttaa talouden vakauden 

takaaminen. Jos työmarkkinat ovat epätasapainossa ja täystyöllisyystavoite saavutetaan, olisi 

tuloksena inflaation kiihtyminen ja täystyöllisyystilanteen menetys. Tämän vuoksi 

työmarkkinoiden toimivuudella on merkitystä inflaatiokehityksen sopivana pitämisen kannalta. 

Näin ollen inflaation hillintä on erittäin tärkeä tavoite, jotta päästään mahdollisimman korkeaan 

työllisyyteen. (Heinonen ym. 2004, 59.) 

ATP:n päätavoitteet vaihtelevat maittain ja maanosittain. Euroopassa päätavoitteina on 

ensinnäkin pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen ja työttömien työllistyvyyden parantaminen. 
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Lisäksi pyrkimyksenä on ennaltaehkäistä työttömyyttä riskiryhmien jäsenten keskuudessa. 

Yhdysvalloissa tavoitteena on useammin köyhyyden lieventäminen kuin kokonaistyöttömyyden 

laskeminen. (Euroopan komissio 2005, 19.) Syynä tähän on se, että Yhdysvallat poikkeaa monessa 

suhteessa eurooppalaisista yhteiskunnista. 

Aktiivisen työvoimapolitiikan tavoitteet voidaan jakaa myös mikro- ja makrotason tavoitteisiin. 

Taulukkoon 1 on koottu tämän jaottelun mukaiset tavoitteet kullekin toimenpiteelle. 

Taulukko 1. Aktiivitoimenpiteiden mikro- ja makrotason tavoitteet (Heinonen ym. 2004, 138).  

Toimenpide Makrotason tavoitteet Mikrotason tavoitteet 

Työvoimapalvelut  Työmarkkinoiden toiminnan 
edistäminen 

 Varautuminen työvoima-
varojen määrän ja 
rakenteen muutoksiin 

 Huomioida työvoiman 
kansainvälisen liikkuvuuden 
tarpeet 

 Työhönsijoittumisen 
turvaaminen 

 Työvoiman saannin 
edistäminen 

Tukityöllistäminen  Alueellisten työttömyys-
erojen kaventaminen 

 Suhdanteiden tasaaminen 

 Katkaista pitkiä työttömyys-
jaksoja 

 Parantaa työmarkkina-
asemaa 

 Mahdollistaa vakaa työura 

 Työmarkkinavalmiuksien 
parantaminen 

Työvoimakoulutus  Poistaa työvoimapulaa 

 Työn tarjonnan ja kysynnän 
tasapainottaminen 

 Työttömyyden estäminen 

 Edistää työvoiman 
liikkuvuutta 

 Vakiinnuttaa työura 

 Vähentää työttömyyden 
uhkaa 

 Työmarkkinavalmiuksien 
parantaminen 

 Ammattitaidon ja 
ammatillisen liikkuvuuden 
parantaminen 

 
 

Eri toimenpiteiden tavoitteet eroavat toisistaan jonkin verran. Lisäksi eri ajanjaksoilla asetetut 

tavoitteet voivat olla erilaisia. Esimerkiksi 2000-luvun tärkeimpänä tavoitteena on pidetty 

työvoiman saatavuuden varmistaminen (Hienonen ym. 2004, 139). Tämä tavoite on edelleen 

ajankohtainen ja erittäin tärkeä, sillä suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle 2010-luvulla Suomen 

työvoiman määrä tulee laskemaan radikaalisti. Tällöin ongelmana onkin tämän työvoimavajeen 
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täyttäminen. Vaihtoehtoja vajeen täyttämiseksi on työvoiman rekrytoiminen ulkomailta tai 

kotimaisen työvoiman tehokkaampi käyttö. Ongelman ratkaisuna voi olla esimerkiksi yksittäisen 

työntekijän työpanoksen tuottavuutta tai työuran pituutta kasvattamalla. Toisaalta aktiivinen 

työvoimapolitiikka voi tarjota ongelmaan ratkaisun aktivoimalla työttömiä tai työvoiman 

ulkopuolella olevia henkilöitä. 

 

2.3 Aktiivisen työvoimapolitiikan mittaus 

Suuri joukko maita käyttää merkittäviä summia aktiivisiin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin. 

Seuraavaksi tarkastellaan kahta usein käytettävää mittaria, joilla voidaan mitata aktiivisen 

työvoimapolitiikan laajuutta. Ensimmäinen mitta kuvaa aktiivisiin toimenpiteisiin osallistujien 

osuutta työvoimasta prosentteina. Toisena mittarina käytetään aktiivisiin toimenpiteisiin 

kulutettuja kokonaismenoja osuutena maan bruttokansantuotteesta. Taulukkoon 2 on koottu 27 

maan tiedot vuodelta 2008. Aineisto on kerätty OECD:n tilastotietokantaa hyväksikäyttäen.  

OECD:n aineisto on koottu kunkin maan oman tilastointimenetelmän avulla kerätyistä tiedoista.  

Vaikka aineisto on pyritty tekemään mahdollisimman vertailukelpoiseksi, tulee muistaa, että 

kansalliset instituutio eroavat toisistaan ja täten voivat vaikuttaa tuloksiin. Kaiken kaikkiaan 

aineiston pohjalta tehtävät johtopäätökset antavat hyvät suuntaviivat maan ATP:n tasosta. Lisäksi 

aineisto on jaoteltu palveluihin, koulutukseen ja suoraan työpaikkojen luontiin. Muut -ryhmä 

sisältää muun muassa joitain tukityöllistämisen muotoja. Aineistoon on huomioitu pelkästään 

julkiset menot. Joissain maissa voi yksityissektorin osuus olla huomattava erinäisten harjoittelu- ja 

traineeohjelmien myötä. Aineisto ei anna kuvaa siitä, kuinka kauan osallistuja kyseiseen 

toimenpiteeseen osallistuu. 

Valtiot eroavat hyvin paljon toisistaan, kun vertaillaan ATP:n piirissä olevien henkilöiden 

prosentuaalista osuutta työvoimasta. Vähiten ATP:n piiriin osallistuu Iso-Britanniassa (0,3 %) ja 

kaikkein suurin osuus on Espanjassa, jossa peräti reilut 12 % työvoimasta on aktiivisissa 

työvoimapoliittisissa toimenpiteissä. Suomessa osallistumisaste on keskimääräinen, kun verrataan 

muihin maihin eli 3,37 %. Suomen osuus on toiseksi suurin Pohjoismaista heti Tanskan jälkeen. 

Työvoimaosuuden suuruus ei välttämättä kerro mitään harjoitetun politiikan ja ohjelmien 

tehokkuudesta tai maiden välisestä paremmuudesta. Kun verrataan vuoteen 2005, on melkein 
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jokaisessa valtiossa tapahtunut osuuden lasku. Ainoastaan Australiassa, Belgiassa, Ranskassa ja 

Uudessa-Seelannissa on osuus noussut. (Boeri & van Ours 2008, 257.) Suomessa osuus ei 

kuitenkaan ole kovin radikaalisti laskenut (3,7 % –> 3,37 %).  

Taulukko 2. Aktiivisiin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin käytetyt menot/BKT (%) luokittain 

vuonna 2008 (OECD 2010). 

Valtio 
 

Yhteensä 
 

Palvelut Koulutus Työpaikkojen. 
luonti 

Muut Työvoimaosuus 
% 

Alankomaat 1,04 0,33 0,1 0,15 0,46 1,96 

Australia 0,29 0,16 0,01 0,04 0,08 3,74 

Belgia 1,28 0,2 0,16 0,34 0,58 10,97 

Espanja 0,73 0,13 0,17 0,09 0,34 12,1 

Etelä-Korea 0,2 0,02 0,06 0,05 0,07 .. 

Irlanti 0,7 0,13 0,3 0,23 0,04 3,2 

Iso-
Britannia 

0,32 0,27 0,02 0,01 0,02 0,3 

Italia 0,45 0,09 0,18 0,01 0,17 5,82 

Itävalta 0,67 0,16 0,37 0,04 0,1 4,21 

Japani 0,26 0,14 0,03 0,08 0,01 .. 

Kanada 0,3 0,12 0,08 0,02 0,08 2,34 

Kreikka .. .. 0,09 0,01   0,87 

Luxemburg 0,42 0,04 0,04 0,09 0,25 6,54 

Norja .. .. 0,21 0,04   2,13 

OECD-maat 0,57 0,16 0,14 0,06 0,21 3,85 

Portugali 0,57 0,15 0,24 0,02 0,16 2,96 

Puola 0,56 0,09 0,12 0,02 0,33 4,58 

Ranska 0,81 0,2 0,25 0,15 0,21 5,49 

Ruotsi 0,99 0,33 0,07 0 0,59 2,77 

Saksa 0,81 0,29 0,29 0,06 0,17 3,72 

Slovakia 0,25 0,11 0,01 0,05 0,08 3,4 

Suomi 0,82 0,15 0,36 0,07 0,24 3,37 

Sveitsi 0,47 0,11 0,16 0 0,2 1,94 

Tanska 1,35 0,37 0,23 0 0,75 5,06 

Tšekki 0,23 0,12 0,01 0,01 0,09 0,93 

Unkari 0,3 0,09 0,06 0,04 0,11 1,62 

Uusi-
Seelanti 

.. .. 0,17 0   2,45 

Yhdysvallat 0,17 0,04 0,07 0,01 0,05 .. 

 

 

Toisaalta ATP:aan käytetyt menot heijastavat toimenpiteiden tärkeyttä valtiolle. Tämänkin 

mittarin arvot vaihtelevat maittain suuresti. Esimerkiksi Etelä-Korea käyttää vain 0,2 prosenttia 

bruttokansantuotteesta aktiiviseen työvoimapolitiikkaan, kun taas Tanska käyttää peräti 1,35 

prosenttia bruttokansantuotteestaan ATP:aan. Vastaavat erot näkyvät eri luokkiin käytetyistä 
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menoista. Esimerkiksi koulutukseen Suomi käyttää 0,36 prosenttia ja Australia vain 0,01 

prosenttia. Vastaavasti työpaikkojen luomiseen käytetään Belgiassa jopa 0,34 prosenttia ja Tšekin 

tasavallassa vain 0,01 prosenttia. Valtiot eroavat siis hyvin paljon toisistaan käytettyjen menojen 

suhteen. 

Lisäksi valtiot eroavat sen suhteen mihin luokkaan käytetään eniten menoja. Eniten rahaa 

käytetään työvoimapalveluihin ja koulutukseen. Suora työpaikkojen luonti on suosituin vain 

kahdessa aineiston valtiossa eli Belgiassa ja Luxemburgissa. Tulee kuitenkin huomioida, että muut -

ryhmä on suosituin kahdeksassa aineiston valtiossa.  Valtioiden käyttämät menot voivat vaihdella 

suuresti ajassa ja vaihtelu voi olla erisuuntaista. Esimerkiksi Tanskan julkisten menojen osuus 

koulutukseen nousi 0,4 prosentista 0,99 prosenttiin 1980-luvun lopussa kun taas Irlannin 

käyttämien menojen osuus koulutukseen laski 0,5 prosentista 0,2 prosenttiin (Boeri & van Ours 

2008, 257). 

Seuraavaksi tarkastellaan seitsemän maan eli Tanskan, Suomen, Saksan, Alankomaiden, Ruotsin, 

Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen aktiivisiin toimenpiteisiin käyttämien menojen kehitystä aikavälillä 

2002–2008. Kuviossa 1 on näiden valtioiden ATP:aan käyttämät menot prosentteina 

bruttokansantuotteesta. Eniten menoja suhteessa bruttokansantuotteeseen käyttävät 

tarkastelluista maista Tanska, Ruotsi ja Alankomaat, mikä ei ole yllätys, sillä etenkin Pohjoismaissa 

on käytetty pitkään aktiivista työvoimapolitiikkaa osana työttömyyden hillitsemistä. Suomi ja Saksa 

näyttävät kulkevan käsi kädessä vuodesta 2005 lähtien. Vastaava johtopäätös voidaan tehdä 

Somervuoren (1998) mukaan vuosille 1985–1994 (Somervuori 1998, 21). 

 
Kuvio 1. Aktiivisiin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin käytetyt menot/bruttokansantuote (%) 
seitsemässä maassa(OECD 2010). 
 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

% Tanska

Suomi

Saksa

Alankomaat

Ruotsi

Iso-Britannia

Yhdysvallat



 

13 
 

Yleinen trendi kuvion 1 perusteella näyttää ainakin vuoteen 2007 asti olevan laskeva Tanskassa, 

Alankomaissa ja kenties Ruotsissa. Ruotsin käyttämät menot suhteessa bruttokansantuotteeseen 

vaihtelevat huomattavasti herkemmin ja käyrä on syklisempi kuin toisilla mailla. Iso-Britanniassa ja 

Yhdysvalloissa käytetään tasaisen vähän menoja aktiivisin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin 

maiden bruttokansantuotteesta. 

Aktiivisen työvoimapolitiikan eräs tavoitteista on työttömyyden vähentäminen. Onkin 

mielenkiintoista tarkastella näiden seitsemän maan työttömyysasteiden kehitystä vuosina 2007. 

Tämä tarkastelu ei luonnollisestikaan anna mitään kuvaa ATP:n tehokkuudesta, eikä tarkoituksena 

ole tehdä kausaalisia päätelmiä. ATP:n ja työttömyyden välisiä vaikutussuhteita voi olla molempiin 

suuntiin, kuten teoriajaksossa esitetään. Edellä mainittujen seitsemän maan työttömyysasteen 

kehitystä havainnollistetaan kuviossa 2.   

Ruotsin tapauksessa ATP:lla ja työttömyysasteella näyttäisi olevan syklisyyttä. Kun työttömyysaste 

kääntyy kasvuun, kasvaa myös ATP:n käytetty bruttokansantuoteosuus. Esimerkiksi vuonna 2004 

ATP:n osuutta kasvatettiin ja työttömyysaste lähti laskuun vuonna 2005. Ruotsin ATP:aan 

käyttämän suuren bruttokansantuoteosuuden on katsottu usein selittävän Ruotsin alhaista 

työttömyyttä etenkin 1980- ja 1990-luvulla (Somervuori 1998, 21). 

 
Kuvio 2. Työttömyysasteet (OECD 2010). 
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bruttokansantuoteosuus on ollut melko tasaista. Tämä voi osaltaan selittää työttömyysasteen 

tasaisen laskun läpi 2000-luvun. Jokaisen tarkasteltavan maan työttömyysaste lähti jyrkkään 

nousuun finanssikriisin puhkeamisesta vuonna 2007. Tästä syystä ei liene mielekästä tehdä liian 

jyrkkää johtopäätöstä ATP:n tehottomuudesta tämän vuoden jälkeiseltä ajanjaksolta. 

 

3. Aktiivinen työvoimapolitiikka ja työttömyys – viitekehys 

Tämän luvun tarkoituksena on esitellä kaksi vaihtoehtoista tapaa mallintaa työttömyyttä ja sen 

syitä. Luvun ensimmäisen osan muodostaa Layard-Nickell-malli, joka selittää työttömyyden 

syntyvän työn kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuudesta tietyllä palkkatasolla. Vaihtoehtoisena 

teoriapohjana esitellään etsintäteoreettinen lähestymistapa, jossa työttömyyttä selitetään 

työttömien työn ja yritysten työvoiman etsinnän kautta. 

  

3.1 Layard-Nickell-malli 

Seuraavan viitekehyksen käsittely perustuu työmarkkina-analyysiin, joka pohjautuu Layardin ja 

Nickellin (1986), Johnsonin ja Layardin (1986) sekä Layardin, Nickellin ja Jackmanin (2005) 

tuloksiin. Talouden työllisyys määräytyy työntekijöiden palkkavaatimusten ja työnantajien 

hintapyyntöjen yhteisvaikutuksesta. Kuviossa 3 on perinteinen Layard-Nickell-malli.  Vaaka-

akselilla on työllisyysaste ja pystyakselilla reaalipalkka. Laskeva työllisyyskäyrä (yleisesti 

taloustieteessä hinnanasetantakäyrä) kuvaa työllisyyden ja reaalipalkan välistä relaatiota.  

Työllisyyden oletetaan vastaavan työn kysyntää.  Vaihtoehtoisesti käyrä kuvaa yritysten 

hinnanasetannan vaikutusta reaalipalkkaan eri työllisyysasteilla. Esimerkiksi alhaisella 

työllisyysasteella yritykset joutuvat tyytymään pienempiin hintapyyntöihin, jolloin myös yritysten 

saavuttama kate on pienempi kuin korkean työllisyyden tilanteessa. 

Nousevasta palkanasetantakäyrästä nähdään, että korkeampi kokonaistyöllisyys aiheuttaa 

painetta palkkatason nostamiselle. Tämä tulos voidaan johtaa erilaisista 

palkanmuodostusmalleista, kuten tehokkuuspalkka- ja ammattiliittomalleista. 

Kokonaistyöllisyyden ja reaalipalkan välistä yhteyttä voidaan selittää esimerkiksi sillä, että 
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ammattiliittojen insentiivit vaatia palkankorotuksia kasvavat, kun työllisyysaste on korkea. Tällöin 

työntekijöiden on helppo löytää uusi työpaikka menetetyn tilalle.  Toisaalta voidaan ajatella, että 

työnantajat joutuvat maksamaan enemmän työntekijöille, jotta heillä on mahdollisuus kilpailla 

työntekijöistä työmarkkinoilla. (Calmfors 1994, 10.) 

Täystyöllisyystilanne on merkitty pystysuoralla viivalla. Piste A eli työllisyys- ja 

palkanasetantakäyrän leikkauspiste määrittää työllisyyden ja reaalipalkan tasapainotasot.  

Työllisyys ja reaalipalkka määräytyvät samanaikaisesti, jolloin talouden työttömyyttä ei ole 

mahdollista selittää korkealla reaalipalkalla. Täystyöllisyyden ja tasapainopisteen A välinen 

etäisyys kuvaa ei-vapaaehtoista työttömyyttä (u0).            

 

 
Kuvio 3. Layard-Nickell-malli (Calmfors 1994, 9).   

 

Työmarkkinoiden toimivuutta on mahdollista havainnollistaa työttömyys-vakanssiaste-käyrällä 

(Beveridge-käyrä) eli UV-käyrällä. Käyrä kuvaa työttömyysasteen ja avoimien työpaikkojen 

(prosentteina työvoimasta) välisen suhteen. Se mittaa, kuinka tehokkaasti työttömät työnhakijat ja 

avoimet työpaikat kohtaavat työmarkkinoilla. Työmarkkinoilla on yleistä näiden muuttujien 

käänteinen riippuvuus. Mitä enemmän on avoimia työpaikkoja tarjolla, sitä vähemmän on 

työttömyyttä.  Intuitiivisesti ajateltuna tämä johtuu siitä, että työnhakijoita on vähemmän yhtä 

avointa työpaikkaa kohti. (Heinonen ym. 2004, 163.) Teoriapohjan Beveridge-käyrälle ja sen 

muodolle muodostavat niin Pissaridesin (1985, 2000) kuin Blanchardin & Diamondin (1989) 

artikkelit. 
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Tulee myös kiinnittää huomiota siihen liikutaanko käyrällä vai siirtyykö itse käyrä. Avoimien 

työpaikkojen asteen ja työttömyysasteen välistä suhdetta pidetään usein eräänä rakenteellisten 

työmarkkinaongelmien kuvaajana. Rakenteelliset ongelmat ovat kasvaneet, jos tiettyyn avoimien 

työpaikkojen asteeseen liittyy aiempaa suurempi työttömyys. Tällöin käyrä siirtyy poispäin 

origosta ja työmarkkinoiden toimivuus on laskenut. Käyrän siirtyminen origosta poispäin tarkoittaa 

avoimien työpaikkojen ja työttömien työnhakijoiden yhtäaikaista kasvua ja näin ollen 

työmarkkinoiden kohtaantoprosessin tehokkuus laskee. (Ilmakunnas, Kröger & Rauhanen 2009, 

67.)  

 

  
Kuvio 4. Beveridge-käyrä Suomessa 1973/4– 2009/2 (Ilmakunnas, Kröger & Rauhanen 2009, 67). 
 
 

Kuvioon 4 on piirretty Suomen Beveridge-käyrä viimeisen 26 vuoden ajalta käyttämällä neljän 

neljänneksen liukuvaa keskiarvoa. Kuviosta huomataan selvästi, kuinka Suomen UV-käyrä on 

siirtynyt pariin otteeseen origosta poispäin. Ensimmäinen siirtymä on tapahtunut 1970-luvun 

taantuman jälkeen, jolloin työttömyys alkoi alentua. Toinen siirtymä liittyy 1990-luvun laman 

jälkeiseen aikaan. Suomen tapauksessa on siis selvää, että Beveridge-käyrän siirtymä on 

yhteydessä muutokseen taloudellisessa aktiviteetissa. Vuoden 2007 jälkeen UV-käyrä näyttää 

siirtyneen origoon päin mutta viimeisin finanssikriisi aiheutti taantuman myös Suomeen. Avointen 

työpaikkojen lukumäärä laski ja työttömyys nousi vuonna 2008. (Ilmakunnas ym. 2009, 67.) Näin 
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arvioituna Suomen työmarkkinoiden toimivuus on laskenut viimeisen vajaan kolmenkymmenen 

vuoden ajalla.  

Edellä käsiteltyä Layard-Nickell-mallia tulee hieman muuntaa, jotta voidaan analysoida aktiivista 

työvoimapolitiikkaa ja sen vaikutuksia. Työllisyys- ja palkanasetantakäyrissä huomioidaan 

vakituiset työsuhteet eikä niihin sisällytetä aktiivisiin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin 

osallistuvia henkilöitä. Näin ollen avoimeen työttömyyteen u0 ei lukeudu henkilöt, jotka 

osallistuvat aktiivitoimenpiteisiin. Kuviossa 5 on modifioitu versio Layard-Nickell-mallista.  

Pystyakselilla on edelleen reaalipalkka mutta vaaka-akselilla on työllisyysasteen sijasta vakituisten 

työpaikkojen osuus työvoimasta. Pystysuora käyrä RR0 kuvaa henkilöitä, jotka eivät ole ATP:n 

piirissä eli se on täystyöllisyys vähennettynä ohjelmiin osallistujilla. Työvoimapoliittisiin 

toimenpiteisiin osallistuvien henkilöiden osuutta työvoimasta kuvaa täystyöllisyyskäyrän ja RR0-

käyrän välinen etäisyys r0. Nyt työllisyys- ja palkanasetantakäyrän leikkauspiste määrittää talouden 

reaalipalkan ja vakituisten työsuhteiden osuuden tasapainotasot. Tämän vuoksi tasapainopisteen 

A ja RR-käyrän välinen etäisyys u0 määrittää talouden avoimen työttömyyden tason, kun oletetaan 

implisiittisesti, että kaikki toimenpiteisiin osallistujat kuuluvat työvoimaan. (Calmfors 1994,11.) 

 

 
 
Kuvio 5. Modifioitu versio Layard-Nickell-mallista (Calmfors 1994, 11). 
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Vastaavalla tavalla Beveridge-käyrää täytyy muuntaa, jotta se voidaan ottaa mukaan tarkasteluun 

(kuvio 6). Vaaka-akselilla on työnhakijat, jotka ovat ilman vakituista työpaikkaa eli avoimesti 

työttömien ja aktiivisiin toimenpiteisiin osallistuvien henkilöiden summa. Pystyakselilta saadaan 

avointen vakituisten työpaikkojen lukumäärä. 

 

 
Kuvio 6. Muunnettu Beveridge-käyrä (Calmfors 1994, 12). 
 

Oletetaan, että talous lisää resursseja ATP:aan esimerkiksi tietyn koulutusohjelman kautta, jolloin 

ohjelmaan osallistuvien henkilöiden määrä kasva dr:n verran. Tämän johdosta ceteris paribus RR-

käyrä siirtyy vasemmalle (RRo→RR1) kuviossa 5, mistä aiheutuu avoimen työttömyyden laskeminen 

u0:sta u1:een. Täytyy kuitenkin muistaa, että tämä on pelkästään yksinkertaistus, mikäli mitään 

muuta ei tapahdu tai mitään muita tekijöitä ei huomioida. Kyseessä on aktiivisen 

työvoimapolitiikan bruttovaikutus, joka ei ota huomioon työmarkkinaosapuoliin mahdollisesti 

vaikuttavia epäsuoria vaikutuksia. Vaikutuksia, jotka kohdistuvat toimenpiteen ulkopuolella oleviin 

henkilöihin kutsutaan epäsuoriksi (tai sivu-) vaikutuksiksi. Tällöin ATP:n nettovaikutusta ei pystytä 

määrittämään, joten nämä epäsuorat vaikutukset tulee huomioida. (Calmfors 1994, 12).  
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3.2 Aktiivisen työvoimapolitiikan odotetut vaikutukset 

3.2.1 Kohtaantovaikutus  

Kaikkein yleisimmillään kohtaantofunktio voidaan kirjoittaa muotoon 

         , 

jossa M on muodostettujen työpaikkojen lukumäärä tietyllä diskreetillä aikavälillä, U on 

työttömien työnhakijoiden lukumäärä ja V on avointen työpaikkojen lukumäärä. Kohtaantofunktio 

on kasvava molempien muuttujiensa suhteen, konkaavi ja yleensä ensimmäisen asteen 

homogeeninen funktio (skaalaparametri tällöin 1) eli kohtaantofunktiona käytetään tällöin usein 

Cobb-Douglas -funktiota vakioskaalatuotto-oletuksella. (Petrongolo & Pissarides 2001, 392.) 

Aktiivisen työvoimapolitiikan tarvetta on perinteisesti perusteltu sillä, että se helpottaa 

kohtaantoprosessia. Tämä voi tapahtua monella eri tavalla. Ensinnäkin toimenpiteillä voidaan 

pyrkiä vähentämään erilaisia kitkatekijöitä, jotta työnhakijoiden ominaisuudet sopivat paremmin 

työvoiman kysynnän rakenteeseen. Työmarkkinat ovat luonteeltaan heterogeenisia eli esimerkiksi 

työntekijöiden ominaisuudet eroavat toisistaan tai työvoiman liikkuvuus eri työmarkkinoilla voi 

vaihdella. (Calmfors 1994, 13; Petrongolo & Pissarides 2001, 399–400.) 

Työttömien työnhakijoiden ja avoimien työpaikkojen kohtaamista ja yhteensopivuutta voidaan 

kasvattaa myös lisäämällä työnhakijoiden työnetsinnän tehokkuutta tai pitämällä huolta 

työnhakijan kyvykkyydestä hoitaa työtehtävät ja näin vähentää työnantajan mahdollista 

epävarmuutta palkata työtön työnhakija. (Calmfors 1994, 13.) Nämä tavoitteet liittyvät oleellisesti 

työ- ja elinkeinotoimiston palveluihin, joita on käsitelty jo tutkielman alussa. 

Kohtaamisprosessin parantamisen tavoitteena on vähentää työnhakijoita yhtä avointa työpaikkaa 

kohti niin, että täyttyvien työpaikkojen lukumäärä pysyy kaikilla samana (m vakio). Toisin sanoen 

tämä tapahtuu siirtämällä Beveridge-käyrää vasemmalle kuviossa 6 (UV1→UV2). Parantuneella 

kohtaannolla on vaikutuksia niin palkanasetanta- kuin työllisyyskäyrään. Ensinnäkin avoimet 

työpaikat täyttyvät aikaisempaa nopeammin, jolloin yritysten etsintäkustannukset pienenevät, 

minkä vuoksi avoimien työpaikkojen lukumäärä kasvaa. Näin ollen työn kysyntä kasvaa, mikä 

tarkoittaa työllisyyskäyrän siirtymistä oikealle (kuvio 7). Lisäksi parantunut kohtaantoprosessi 

pienentää työnantajien insentiivejä houkutella työntekijöitä suuremmalla palkalla. jolloin 
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palkanasetantakäyrä siirtyy alaspäin oikealle. Molemmat vaikutukset lisäävät näin ollen työllisyyttä 

(A → B), vaikkakin reaalipalkkavaikutuksen merkki on epäselvä. (Calmfors 1994, 13.)   

 
Kuvio 7. Aktiivisen työvoimapolitiikan vaikutukset reaalipalkkaan ja työllisyyteen. (Calmfors 
1994, 14). 
 

Jotta voidaan arvioida kohtaannon nettovaikutusta, tulee erottaa aktiivisen toimenpiteen aikaiset 

negatiiviset lukkiutumisvaikutukset (locking-in effects) etsintäkäyttäytymiseen sellaisista 

positiivisista kausaalivaikutuksista (treatment effects), jotka ilmenevät toimenpiteeseen 

osallistumisen jälkeen. Lukkiutumisvaikutuksen johdosta työnhakijan panos työn etsimiseksi 

vähenee toimenpiteen aikana tai jo pelkkä mahdollisuus päästä mukaan toimenpiteeseen voi 

vähentää etsintäaktiivisuutta. Tämä riski on sitä suurempi mitä houkuttelevampia toimenpiteet 

ovat. Näitä käänteisiä vaikutuksia etsintäkäyttäytymiseen ei ole mahdollista tunnistaa 

mikrotaloudellisissa tutkimuksissa, joissa vertaillaan avoimesti työttömien ja aikaisemmin 

toimenpiteeseen osallistuneiden todennäköisyyttä työllistyä uudelleen.  (Calmfors 1994, 14.) 

3.2.2 Vaikutus työvoimaan 

Aktiivisilla työvoimapoliittisilla toimenpiteillä on vaikutusta työvoimaan. Tavoitteena on etenkin 

työvoiman tarjonnan ylläpitäminen, sillä työttömyyden johdosta usein käytettävissä olevan 

työvoiman lukumäärä laskee ns. lannistuneiden työntekijöiden vaikutuksen johdosta (Calmfors 
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1994, 15). Liitteessä 1 on Suomen työvoiman määrä vuosina 1992–2009 työvoimatutkimuksen 

mukaan ja työttömyysasteet ajanjaksolta 1985–2009. Työvoimatutkimus (Labour Force Survey) 

kerää tilastotietoja 15–74-vuotiaiden henkilöiden työhön osallistumisesta, työllisyydestä, 

työttömyydestä ja työvoiman ulkopuolisesta toiminnasta.  Kuvioista nähdään selvästi, kuinka 

korkean työttömyyden oloissa työvoiman määrä laskee ja etenkin prosentuaalinen työvoimaosuus 

väestöstä. Esimerkiksi 1990-luvun alun laman aikana, kun työttömyysaste kohosi noin kolmesta 

prosentista yli 16 prosenttiin. Samaan aikaan työvoiman määrä laski reilusta 2,5 miljoonasta noin 

2,46 miljoonaan henkilöön. Samoin työvoimaosuudet laskivat 66 prosentista noin 64,5 prosenttiin. 

Vastaava tarkastelu voidaan suorittaa myös vuonna 2008 alkaneelle finanssikriisille. Työttömyys 

nousi myös sen johdosta (alle 7 % → 8 %) ja vastaavasti työvoima ja -osuudet laskivat Suomessa 

2,7 miljoonasta hengestä alle 2,68 miljoonaan henkeen (67,5 % → 66,5 %). Työvoimaosuuksien 

kehitys antaa paremman vertailukohdan kuin pelkän määrällisen työvoiman kehitys, sillä Suomen 

väkiluku on kasvanut huomattavasti kyseisellä periodilla. Tulevaisuudessa työmarkkinoiden 

haasteena on suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen, minkä johdosta työvoima laskee 

merkittävästi Suomessa.  

Etenkin pitkäaikaistyöttömyyden tapauksessa osa työttömistä voi menettää toivonsa työpaikan 

löytymisestä ja näin ollen vaarana on työvoimasta poistuminen. Etenkin eläkeikää lähestyvät 

työttömät jäävät helposti pois työelämästä varsinkin, jos heillä on mahdollisuus jäädä 

varhaiseläkkeelle. (Calmfors 1994, 15–16.)  Korkean työttömyyden vallitessa on myös mahdollista, 

että uudet työmarkkinoille tulijat eivät halua edes työllistyä vaan he jäävät vapaaehtoisesti 

työttömiksi. Heidän pelkonaan on työsuhteen lyhytaikaisuus, jolloin tulojen määrä voi vaihdella 

suurestikin. Lisäksi he voivat menettää osan työttömyyseduistaan (karenssiaika) tai niiden määrä 

voi pienetä. Tällaisille työttömille on edullisempaa jäädä kotiin kuin astua työelämään eli 

työttömänä olemisen (työttömyysturva) nettohyöty on suurempi kuin työsuhteesta saatava 

(palkka) nettohyöty varsinkin palkkajakauman alapäässä. Aktiivisella työvoimapolitiikalla pyritään 

poistamaan tämä epäkohta ja ylläpitämään työttömien työn etsintä aktiivisena.   

Mitä suurempi on talouden työvoima, sitä pienempi on vakituisessa työsuhteessa olevien 

työntekijöiden osuus siitä kullakin palkkatasolla.  Layard-Nickell-mallissa (kuvio 7) ATP aikaansaa 

positiivisen työn tarjontashokin, jonka johdosta ceteris paribus työllisyyskäyrä siirtyy vasemmalle. 

Työmarkkinoiden palkkapaine laskee, sillä kasvanut työn tarjonta aiheuttaa sen, että kilpailu 

avoimista työpaikoista kasvaa. Seurauksena ovat kuitenkin sekä avoimen työttömyyden nousu että 
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vakituisesti työllistettyjen osuuden lasku kaikista työsuhteista eli kaiken kaikkiaan 

työmarkkinatilanne näyttäisi huonontuneen. Näin ei kuitenkaan ole, sillä alentuneen palkkatason 

johdosta avoimia työpaikkoja on enemmän tarjolla ja suurempi osuus väestöstä on vakituisessa 

työsuhteessa. Työmarkkinatilanne on siis itse asiassa parantunut verrattuna lähtötilanteeseen. 

Onkin erittäin tärkeää erottaa erilaiset tavoitteet toisistaan. (Calmfors 1994, 15–16.) 

3.2.3 Työmarkkinavuoto, korvaus- ja syrjäyttämisvaikutus 

Työmarkkinavuoto (deadweight effect) kuvaa tilannetta, jossa henkilö, joka osallistuu aktiiviseen 

toimenpiteeseen, olisi työllistynyt tai päättänyt työttömyytensä ilman toimenpiteeseen 

osallistumista.  Aktiivista työvoimapolitiikkaa ja sen tehoa voidaan kritisoida resurssien tuhlaajana 

juuri tämän vaikutuksen johdosta.  Tulee kuitenkin muistaa, että työmarkkinavuotoja on 

mahdollista pienentää, jos toimenpiteet kohdistetaan työmarkkinoilta syrjäytyneille henkilöille. 

Lisäksi joissain tapauksissa on mahdollista, että toimenpiteeseen valitaan tarkoituksella henkilöitä, 

joiden työllistymismahdollisuudet olisivat ilman toimenpidettäkin hyvät. Näin on varsinkin 

tapauksissa, joissa vaaditaan tietty pohjakoulutus tai riittävä fyysinen kunto. Esimerkiksi 

ammattiautoilijoilla tulee olla riittävän hyvä näkökyky ja ajokortti, jotta ammatinharjoittaminen on 

mahdollista. (Heinonen ym. 2004, 145.) 

Korvausvaikutuksella (substitution effect) tarkoitetaan tilannetta, jossa ohjelmaan osallistuminen 

pienentää siihen osallistumattomien mahdollisuutta työllistyä, koska suhteelliset 

palkkakustannukset ovat alhaisemmat. Korvausvaikutuksella nähdään olevan merkitystä erityisesti 

matalasuhdanteissa. Tällöin yritykset pyrkivät saamaan palkkakustannussäästöjä työllisyystuilla, 

jolloin tuetut työnhakijat ovat paremmassa työllistymisasemassa kuin tuettomat henkilöt. Jälleen 

on mahdollista pienentää korvausvaikutusta kohdistamalla toimenpiteet työmarkkinoilta 

syrjäytyneille heikosti työllistyville henkilöille. Tämä johtuu siitä, että syrjäytyneet henkilöt eivät 

kilpaile yleensä samoista työpaikoista kuin toiset työnhakijat. (Calmfors 1994, 17; Heinonen ym. 

2004, 146.) 

Työmarkkinavuodon ja/tai korvausvaikutuksen johdosta työllisyyskäyrä siirtyy vasemmalle 

kuviossa 7, jolloin vakituisten työsuhteiden osuus ja palkkataso laskevat sekä avoin työttömyysaste 

nousee. Kyseiset vaikutukset esiintyvät yleensä yksityiseen sektoriin kohdistuvissa tukitoimissa, 
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joilla pyritään parantamaan tiettyyn kohderyhmään kuuluvien henkilöiden, kuten nuorten ja 

pitkäaikaistyöttömien, työllistymistä. (Calmfors 1994, 17.) 

Syrjäyttämisvaikutuksella (displacement/crowding-out effect) tarkoitetaan tilannetta, jossa 

toimenpiteeseen osallistuvat syrjäyttävät jonkun toisen ilman tukea olevan työnhakijan jossain 

toisessa yrityksessä. Tällainen tilanne on mahdollista muun muassa silloin, kun tuetaan pelkästään 

tietyn yrityksen työvoimakustannuksia, jolloin kyseiset yritykset saavat kilpailuedun toisiin 

yrityksiin nähden. Tästä johtuu työn kysynnän laskeminen tuettomissa yrityksissä ja näin ollen 

kilpailun vääristyminen. Toisaalta syrjäyttäminen voi tapahtua finanssipolitiikan vuoksi, kun valtio 

rahoittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka olisi toteutettu joka tapauksessa kuntien toimesta. 

(Heinonen ym. 2004, 146.) 

Syrjäytymisvaikutus on kaikkein merkityksellisintä silloin, kun toimenpiteestä saatava korvaus on 

suurempi kuin työttömyyskorvauksen määrä. Tällöin työttömyydestä johtuva hyvinvointitappio 

laskee.   Kun ATP:aan käytettäviä resursseja lisätään, voidaan tästä johtuvia vaikutuksia pitää 

samanlaisina kuin jos työttömyysturvaa nostetaan.  Toisaalta toimenpiteisiin osallistuminen 

vähentää tulevaisuuden työttömyyden tai epäsuotuisen palkkakehityksen riskiä tämänhetkisen 

työttömyysjakson vuoksi. Koska työttömyyteen liittyvät tulonmenetykset pienenevät, niin 

syrjäyttämisvaikutuksen johdosta palkanasetantakäyrä siirtyy ylöspäin vasemmalle kuviossa 7. 

Tällöin reaalipalkka nousee ja vakituisten työsuhteiden osuus laskee sekä avoin työttömyysaste 

kasvaa. (Calmfors 1994, 19.)  

3.2.4 Muut vaikutukset ja nettovaikutus  

Edellä käsiteltyjen työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikutusten lisäksi on olemassa myös muita 

vaikutuksia.  Työttömyydestä voi seurata tuottavuuden lasku esimerkiksi ammattitaidon 

heiketessä. Tätä vaikutusta voidaan kuitenkin pienentää ATP:n avulla, sillä sen yhtenä tavoitteena 

on ylläpitää tai nostaa työttömän tuottavuutta. Yleensä oletetaan, että esimerkiksi työharjoittelut 

johtavat korkeampaan työllisyyteen nostamalla toimenpiteeseen osallistuvien rajatuottavuutta. 

Kuviossa 7 tämä siirtää työllisyyskäyrää oikealle, jolloin vakituisten työsuhteiden osuus kasvaa ja 

uusi tasapaino saavutetaan pisteessä F. (Calmfors 1994, 18.)     

Tietty osa työttömyysturvaa saavista työttömistä eivät edes etsi työtä. Korkean työttömyyden 

oloissa on miltei mahdotonta testata työttömän työhalukkuutta. Tällöin onkin mahdollista tulkita 
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aktiiviset työvoimapoliittiset toimenpiteet testinä työttömän halukkuudelle osallistua 

työmarkkinoille. Osa työttömistä, jotka eivät halua työskennellä, jäävät mieluummin työvoiman 

ulkopuolelle kuin osallistuvat toimenpiteisiin. Toimenpiteeseen osallistumattomuuden tulee 

luonnollisesti johtaa työttömyysetuuden menettämiseen, kuten useissa maissa on vallitseva 

periaate. Työhalukkuustestivaikutus johtaa työttömyyden laskuun, kun työttömyyttä mitataan 

työttömyyskorvausten saajien lukumäärällä. (Calmfors 1994. 22.) 

Aktiivisilla työvoimapoliittisilla toimenpiteillä voi olla vaikutusta myös verotukseen. Mikäli 

aktiivisilla toimenpiteillä pystytään nostamaan vakituista työllisyyttä, on tästä seurauksena 

verokertymän kasvu niin korkeamman työllisyyden kuin tuotannon kautta. Tämän lisäksi 

työttömyydestä aiheutuvat kustannukset laskevat. Calmforsin (1994) mukaan pitkällä tähtäimellä 

veroastekin laskee em. seikkojen vuoksi. Toisaalta ATP:lla voi olla verotusta kiristävä vaikutus 

varsinkin tilanteessa, jossa toimenpiteet ovat kalliimpia yhteiskunnalle kuin työttömyyskorvaukset 

esimerkiksi korkeiden järjestelykustannusten vuoksi. Tästä aiheutuu vakituisen työllisyyden lasku. 

Kuitenkin voi olla mahdollista, että kasvaneen osallistumisasteen johdosta voidaan vähentää 

varhaiseläkekustannuksia. Yhteenvetona nettoverovaikutuksen suunta ja suuruus on siis hyvin 

epäselvä. (Calmfors 1994, 23.)  

Toimenpiteen seurauksena mahdollisesti syntyviä kerrannaisvaikutuksia kutsutaan välillisiksi 

vaikutuksiksi. Ne eroavat aikaisemmin käsitellyistä epäsuorista vaikutuksista siinä, että niiden 

ajatellaan nostavan nettovaikutusta. (Heinonen ym. 2004, 146.) Tämän lisäksi toimenpiteillä on 

vaikutusta myös toisten poliittisten toimenpiteiden kautta. 

Kaiken kaikkiaan aktiivisilla työvoimapoliittisilla toimenpiteillä on monenlaisia vaikutuksia. Onkin 

liian suoraviivaista tehdä johtopäätös pelkän bruttovaikutuksen pohjalta. Tulee muistaa, että 

toimenpide voi parantaa yksittäisen työttömän työllistymisedellytyksiä mutta sen vaikutus 

yhteiskunnan tasolla voi olla erilainen negatiivisten ulkoisvaikutusten johdosta. Sivuvaikutukset 

voivat jopa kumota kokonaan positiiviset työllisyysvaikutukset. Nettovaikutuksen selvittämiseksi 

tarvitaankin empiirisiä makrotason tutkimuksia, joiden lukumäärä ei ole vieläkään kovin suuri. 

Tämän tutkielman yhtenä tavoitteena onkin selvittää toimenpiteiden vaikutuksia makrotasolla. 

(Calmfors 1994, 25; Heinonen 2004, 145–146.) 
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3.3. Etsintäteoreettinen malli 

3.3.1 Perusmalli 

Työvoiman liikkuvuus aiheuttaa osaltaan työnantajille tarpeen etsiä sopivia työntekijöitä avoimiin 

työpaikkoihin. Taloudessa on vallitsevaa jatkuva virta työttömyydestä työllisyyteen ja päinvastoin. 

Yksittäisen työnetsijän työnhakuprosessi vie aikaa ja aiheuttaa kustannuksia.  Henkilön 

työnetsintään ja työnantajan työvoiman etsintäaktiivisuuteen vaikuttavia tekijöitä voivat olla 

muun muassa henkilön asenne ja motivaatio. Toisaalta taloudelliset insentiivit voivat lisätä tai 

vähentää työnetsintää. Esimerkiksi työttömyyskorvauksen tason muuttaminen voi olla tällainen 

tekijä.  

Etsintäteoreettisen mallin teoriapohja perustuu muun muassa Diamondin (1982a, b), Mortensenin 

(1982 a, b), Pissaridesin (1979, 1985) sekä Mortensenin ja Pissaridesin (1994) artikkeleihin. Erittäin 

hyvän kokonaiskuvan etsintäteoriasta antaa myös Pissaridesin (2000) työttömyyttä käsittelevä 

teos. On mahdollista tehdä laajennuksia tähän yksinkertaistettuun malliin, mutta tässä Pro Gradu -

tutkielmassa ei keskitytä näihin tapauksiin, sillä laajennukset voivat olla hyvinkin monimutkaisia 

(katso esim. Blanchard & Diamond (1989), Shimer (2005) ja Kilponen & Vanhala (2009)). Tämän 

luvun tarkoituksena on esitellä etsintäteoreettinen perusmalli. Esitys pohjautuu Cahucin & 

Zylberbergin (2004) teoksen lukuun kolme. Perusmallin tarkastelun jälkeen selvitetään 

komparatiivisen statiikan avulla, kuinka mallin parametrien muutokset vaikuttavat niin 

reservaatiopalkkaan kuin työttömyyden kestoon. Viimeisenä luvussa tarkastellaan työnhakijan 

oman etsintäintensiteetin vaikutusta malliin. 

Etsintäteorian perusmalli kuvaa työnhakijan käyttäytymistä työmarkkinoilla, joilla on 

epätäydellistä informaatiota koskien työpaikkoja ja palkkaa. Perusajatuksena etsintäteoreettisessa 

mallissa on työnhakijoiden ja avointen työpaikkojen yhtäaikaisuus sekä se, että henkilön on 

mahdollista saada eri palkkaa eri työpaikoissa. Mallin avulla voidaan tehdä tarkkoja päätelmiä 

työvoimapolitiikassa tapahtuvien muutosten aiheuttamista vaikutuksista. Perusmallin tapauksessa 

tehdään neljä oletusta. Ensinnäkin kaikki työttömät ovat työttömyyskorvausjärjestelmän piirissä. 

Toisaalta työttömät eivät pysty vaikuttamaan omaan etsintäintensiteettiinsä. Kolmantena 

oletuksena työttömät eivät voi etsiä toista työtä sen jälkeen, kun ovat työllistyneet eli vain 

työttömät voivat saada työpaikkoja. Näiden oletusten lisäksi talous on stationaarinen. Oletusten 
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avulla voidaan muodostaa etsintäteorian perusmalli. Kun perusmalli on muodostettu, voidaan 

mallia laajentaa vastaamaan paremmin todellisuutta. Tämä tehdään hylkäämällä edellä mainittuja 

oletuksia ja tarkastelemalla tästä aiheutuvia seurauksia. (Cahuc & Zylberberg 2004, 109.)  

Etsintäteoreettisessa perusmallissa työttömän työnhakijan optimaalinen strategia on valita 

sellainen reservaatiopalkka, joka on henkilön alin hyväksyttävissä oleva palkkataso. Valittu 

korvaustaso riippuu kaikista parametreista, jotka muodostavat taloudellisen toimintaympäristön. 

Tällaisia parametreja ovat etenkin työttömyysetuudet ja työtarjousten määrä. Useimmiten on 

riittävää tietää, kuinka reservaatiopalkka vaihtelee, jotta voidaan tarkastella talouspolitiikan 

vaikutusta työttömyyden kestoon. (Cahuc & Zylberberg 2004, 109.) 

Malli kuvaa sellaisen työttömän työnhakijan, joka panostaa kaikki resurssinsa työnhakuun, 

käyttäytymistä sellaisissa olosuhteissa, jotka pysyvät vakiona ajassa. Tällaista mallia voidaan 

kutsua eksplisiittisesti dynaamiseksi stationaarisessa ympäristössä. Seuraavassa tarkastelussa 

oletetaan jatkuva ajanjakso, sillä tämä lähestymistapa on yleinen alan kirjallisuudessa. Lisäksi tämä 

lähestymistapa on huomattavasti yksinkertaisempi kuin diskreetin ajanjakson tapaus.   

Etsintäteorian pääoletus on se, ettei työnhakija tiedä tarkalleen, millaista palkkaa kustakin työstä 

on mahdollista saada. Näin ollen työnhakijan on mahdollista nostaa odotuksiaan tulevasta 

tulotasostaan tarkastelemalla erilaisia työpaikkoja. Tätä työmarkkinoiden epätäydellistä 

informaatiota mallinnetaan olettamalla, että työnhakija tietää kumulatiivisen palkkajakauman 

H(w). Lisäksi kyseinen palkkajakauma on sama jokaisena päivänä, ja peräkkäiset palkkatarjoukset 

ovat toisistaan riippumattomia.  Toisin sanottuna jokaisena ajanhetkenä t työttömällä 

työnhakijalla on käytettävissä sama informaatio. (Cahuc & Zylberberg 2004, 110.)  

Työtarjous muodostuu työpaikasta, josta henkilö saa kiinteän palkan w niin kauan kuin henkilö 

työskentelee kyseessä olevassa työpaikassa. Oletetaan lisäksi, että henkilö on riskineutraali, eikä 

hänelle aiheudu hyötytappiota työstään. Tällöin hänen välitön hyötynsä on samansuuruinen kuin 

vakioreaalipalkka w. Näin ollen lyhyellä aikavälillä dt henkilön välitön hyöty on wdt. Jokaisella 

lyhyellä aikavälillä dt mikä tahansa työpaikka voi hävitä eksogeenisella asteella q (q > 0). Palkatun 

työntekijän todennäköisyys menettää työnsä aikavälillä dt on näin ollen qdt. Oletetaan, että 

diskonttokorko r on vakio ja eksogeeninen, jolloin periodin dt lopun arvojen diskonttaamiseksi 

käytetään diskonttaustekijää 1/(1+rdt). (Cahuc & Zylberberg 2004, 110.) 
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Stationaarisessa ympäristössä työllisen henkilön diskontattu odotettu hyöty    on 

    
 

     
                    ].   (3.1) 

Yhtälön mukaan diskontattu odotettu hyöty muodostuu tulevaisuuden diskontatusta hyödystä, 

joka koostuu työllisen henkilön diskontatusta odotetusta hyödystä todennäköisyydellä       ) 

sekä työttömän henkilön odotetusta hyödystä Vu todennäköisyydellä qdt. Kerrotaan yhtälö (3.1) 

puolittain termillä      , jolloin työpaikkaan liittyväksi diskontatuksi odotetuksi tulovirraksi     

saadaan  

               ,     (3.2) 

joka muodostuu palkasta sekä työmarkkinatilanteen muutoksesta johtuvasta tulon muutoksesta 

kerrottuna kyseisen muutoksen todennäköisyydellä. Yhtälön (3.2) perusteella saadaan työntekijän 

odotetuksi diskontatuksi hyödyksi palkkatasolla w 

          
     

   
      (3.3) 

Työllisen ja työttömän välinen diskontattu hyötyero kasvaa, kun palkka w kasvaa ja laskee 

työttömän henkilön odotetun hyödyn mukaan. (Cahuc & Zylberberg 2004, 110–111.) 

Oletetaan, että työnhakija voi kohdata ainoastaan yhden työnantajan kunakin ajanhetkenä. 

Työnantaja tarjoaa palkkaa w, jonka työntekijä voi hylätä tai hyväksyä. Työnhakijan optimaalisen 

etsintästrategian mukaan työnhakija jatkaa työnetsintää niin kauan kunnes hänelle tarjottavasta 

työstä saatava diskontattu odotettu hyöty on suurempi kuin vastaava työttömän hyöty eli 

          . 

Yhtälön (3.3) mukaan saadaan ns. työn etsinnän päättymissääntö, jonka mukaan työtarjous 

hyväksytään ainoastaan, jos tarjottu palkka w ylittää reservaatiopalkan x, joka vastaa työttömän 

odotettua tulovirtaa eli kun 

        .     (3.4) 

Kun henkilö työllistyy reservaatiopalkalla, on hänen saamansa hyöty samansuuruinen kuin 

työttömänä pysymisen odotettu hyöty eli         . Jotta voidaan suorittaa lisätarkasteluja 
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reservaatiopalkkaan vaikuttavista tekijöistä, tulee määritellä tarkemmin työttömän diskontattu 

odotettu hyöty   . (Cahuc & Zylberberg 2004, 111.) 

Työtarjousten esiintymisvauhti λ on yksi työttömän diskontattuun odotettuun hyötyyn 

vaikuttavista tekijöistä. Esiintymisvauhtiin vaikuttavat puolestaan työmarkkinoiden yleinen tilanne, 

työnhakijan henkilökohtaiset ominaisuudet (esim. ikä ja koulutus) ja työnetsintään panostus. 

Perusmallissa esiintymisvauhti oletetaan kuitenkin eksogeeniseksi vakioksi.  

Työnetsintään liittyvät kustannukset c (>0) voivat olla joko työnhakuun suoraan liittyviä rahallisia 

kustannuksia (hakemusten lähettäminen) tai etsinnän vaihtoehtoiskustannuksia, jotka mitataan 

etsimiseen käytetyn ajan arvona. Toisaalta työnetsintään liittyy myös hyötyjä. Hyödyt b (>0) 

koostuvat työttömyyskorvauksesta sekä kotityön ja vapaa-ajan arvosta.  Työnhakijan välitön 

nettohyöty on tällöin       eli työnhakuun liittyvien hyötyjen ja haittojen erotus. (Cahuc & 

Zylberberg 2004, 112.) 

Kullakin ajanhetkellä henkilön työmarkkina-asema voi muuttua työtarjousten esiintymisvauhdilla 

λ. Jos työnhakija saa työtarjouksen, joka ylittää hänen reservaatiopalkkansa x, voi hänen työvoima-

asemansa muuttua työlliseksi. Tällöin työtarjouksen saaneen työnhakijan odotettu hyöty on 

                        
  

 

 

 
.    (3.5) 

 Jos työnhakija ei saa työtarjouksia, jatkaa hän työnetsintää, jolloin hänen diskontattu odotettu 

hyötynsä on   . Lyhyellä ajanjaksolla dt työnhakijan välitön nettohyöty on zdt ja todennäköisyys 

saada työtarjous on λdt. Vastaavasti todennäköisyys sille, ettei henkilö saa työtarjousta ja näin 

ollen jatkaa työttömänä työnhakijana on (1– λdt).  Tällöin työnhakijan odotettu hyöty voidaan 

kirjoittaa seuraavasti 

    
 

     
                     .   (3.6) 

Yhtälöiden (3.5) ja (3.6) avulla työnhakijan diskontatuksi odotetuksi hyödyksi saadaan 

                   
  

 
     , 

jonka mukaan työttömän työnhakijan odotettu tulovirta riippuu työttömänä olon nettotulosta ja 

odotetusta hyötytason muutoksesta, kun työmarkkinatila muuttuu työttömästä työlliseksi.  
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Yhtälö (3.3) kuvaa työntekijän intertemporaalista hyötyä Ve(w) ja yhtälö (3.4) reservaatiopalkan 

riippuvuutta työttömänä olemisen tulovirrasta. Näiden yhtälöiden avulla voidaan muodostaa 

yhtälö, joka määrittää reservaatiopalkan mallin parametrien yhtälönä. Näin ollen 

reservaatiopalkaksi saadaan 

     
 

   
           

  

 
.    (3.7) 

On mahdollista osoittaa, että on olemassa vain yksi reservaatiopalkka, joka toteuttaa ehdon ja 

maksimoi työnhakijan odotetun diskontatun hyödyn. Näin ollen voidaan osoittaa, että työttömän 

työnhakijan etsintästrategia on optimaalinen. (Cahuc & Zylberberg 2004, 112.) 

Kun reservaatiopalkka on määritelty, voidaan sen avulla muodostaa kaksi tärkeää muuttujaa eli 

poistumistodennäköisyys työttömyydestä työllisyyteen (hazard rate) ja työttömyyden 

keskimääräinen kesto. Siirtyminen työttömästä työlliseksi riippuu työtarjouksen saapumisesta (λ) 

ja todennäköisyydestä, että kyseinen työtarjous ylittää työnhakijan reservaatiopalkan (1 – H(x)), 

jolloin tarjous hyväksytään. Poistumistodennäköisyys  saa näin ollen arvon λ(1 – H(x)). 

Työttömyyden keskimääräinen kesto määritellään seuraavasti 

    
 

         
. 

Intuitiivisesti ajateltuna työttömyyden keskimääräinen kesto tarkoittaa tilannetta, jossa henkilöllä 

on yksi mahdollisuus kymmenestä työllistyä viikon aikana, jolloin hänen työttömyytensä 

keskimääräinen odotettu kesto on kymmenen viikkoa. Lisäksi työttömyyden keskimääräinen kesto 

on poistumistodennäköisyyden käänteisluku ja reservaatiopalkan kasvava funktio. Kun henkilön 

reservaatiopalkkataso nousee, pienenee todennäköisyys työllistyä sekä keskimääräinen työn 

etsintään kuluva aika suurenee ja näin ollen työttömyyden kesto pitenee. (Cahuc & Zylberberg 

2004, 113.) 

3.3.2 Komparatiivinen statiikka 

Esitetään reservaatiopalkan yhtälö (3.7) implisiittisessä muodossa eli 

                  
 

   
             

  

 
,  (3.8) 
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jossa muuttujat tulkitaan kuten edellä. Edelleen voidaan osoittaa, että yhtälön (3.8) 

osittaisderivaatat ovat 

                              .  

Lisäksi derivoimalla yhtälö (3.8) nähdään, että    

 
  

  
  

  

  
,  i = z,r,λ,q. 

Nyt voidaan päätellä parametreissa tapahtuvan muutoksen aiheuttamat vaikutukset 

reservaatiopalkkaan. Kun työttömän työnhakijan työttömyyskorvaus eli nettotulo z nousee, 

reservaatiopalkka nousee ja työttömyyden odotettu kesto pitenee. Osittaisderivaatat ovat tässä 

tapauksessa 

 
  

  
    ja 

   

  
  . 

Vaikutuksen suuruudesta ei kuitenkaan vallitse yksimielisyyttä tutkijoiden keskuudessa.  Tätä 

tuleekin tarkastella empiirisesti, kuinka työttömyyskorvauksen muutos vaikuttaa etenkin 

keskimääräiseen työttömyyden kestoon. Lisäksi tulee huomioida, etteivät kaikki työttömät kuulu 

työttömyyskorvausjärjestelmän piiriin. Tällaisten työttömien tapauksessa reservaatiopalkka voi 

itse asiassa laskea, sillä työttömyyskorvausjärjestelmän piiriin pääsee vain työllisyyden kautta. 

(Cahuc & Zylberberg 2004, 113–114.) 

Diskonttokoron r noustessa työnhakija arvostaa tulevaisuuden tuloja vähemmän, jolloin hänen 

reservaatiopalkkansa laskee ja työllistymiskynnys alenee. Kun diskonttokorko nousee, alentaa se 

reservaatiopalkkaa ja lyhentää työttömyyden kestoa eli 

 
  

  
   ja 

   

  
  . 

Työpaikkojen häviämisasteen q kasvaessa laskevat työnhakijoiden vaatimukset reservaatiopalkkaa 

kohtaan, koska työllisyyden ja työttömyyden välinen odotettu hyötyero pienenee. Tällöin 

työttömyyden keskimääräinen kesto laskee. Osittaisderivaatat ovat tällöin 

 
  

  
   ja 

   

  
  . 
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Kun työtarjousten saapumisvauhti kasvaa, nousee reservaatiopalkka mutta vaikutus 

keskimääräiseen odotettuun työttömyyden kestoon on epäselvä eli 

 
  

  
    ja 

   

  
   . 

Kun työtarjouksia tulee aikaisempaa nopeammin, voi työnhakija harkita tarjouksia tarkemmin, 

jolloin reservaatiopalkka nousee ja tarjouksen hyväksymisen todennäköisyys (1 – H(x)) laskee. 

Koska λ:n ja (1 – H(x)):n muutokset vaikuttavat eri suuntiin työttömyydestä poistumisen 

todennäköisyyteen ja odotettuun keskimääräisen työttömyyden kestoon. Tällöin kokonaisvaikutus 

jää epäselväksi. Empiirisesti on kuitenkin osoitettu useimmissa tutkimuksissa, että työttömyyden 

kesto lyhenee λ:n noustessa, mikäli vaikutus reservaatiopalkkaan on pieni. (Cahuc & Zylberberg 

2004, 113–114.) 

3.3.3 Työnetsintäintensiteetin vaikutus 

Työn etsintäteorian perusmallissa on hyvin paljon rajoittavia oletuksia. Tässä alaluvussa 

tarkastellaan kuinka mallin rakenne ja tulokset muuttuvat, kun työnetsintätehokkuuden annetaan 

muuttua. Sekä oletus vakioisesta työtarjousten esiintymisvauhdista että työn etsinnän 

kustannuksista ovat epätyydyttäviä, sillä se ei huomioi työnhakijan omaa panosta työnetsintään, 

jolloin työnetsintäkustannukset nousevat mutta samalla hänen todennäköisyytensä löytää työtä 

nousee. Tämä on mahdollista esimerkiksi käyttämällä enemmän aikaa työn etsintään.  Seuraavaksi 

määritetään optimaalinen työn etsintätehokkuus, jossa hyödyt ja kustannukset ovat tasapainossa. 

(Cahuc & Zylberberg 2004, 122.) 

Merkitään työnetsintäintensiteettiä skalaarilla e. Lisäksi oletetaan, että työtarjousten 

esiintymisvauhti on etsintäintensiteetin e kasvava funktio, jonka rajatuotot ovat väheneviä eli  

        , 

jossa λ’ > 0 ja λ’’ < 0. Parametri α kuvaa työmarkkinatilaa, joka on riippumaton 

etsintäintensiteetistä. Parametri α on funktio muun muassa avointen työpaikkojen määrästä, 

työnhakijoiden lukumäärästä ja työnhakijan henkilökohtaisista objektiivisista ominaisuuksista.  

Työnetsintäkustannukset c=c(e) on myös työnetsintätehokkuuden e kasvava funktio, jolla on 

kasvavat rajakustannukset (c’ > 0 ja c’’ > 0). Näin ollen työnhakijan välitön hyöty voidaan kirjoittaa 
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[b – c(e)]. Oletetaan, että työssä etsintä ei ole mahdollista. Huomioidaan työnhakijan 

etsintätehokkuus, jolloin perusmallin yhtälön (3.7) perusteella reservaatiopalkaksi x muodostuu 

         
     

   
           

  

 
.   (3.9) 

Optimaalinen etsintätehokkuus maksimoi työnhakijan odotetun hyödyn         . 

Differentioidaan yhtälö (3.9) etsintätehokkuuden e suhteen, jolloin yhtälön maksimin ehdoksi 

saadaan 

        
      

   
           

  

 
.                           (3.10) 

Sijoittamalla yhtälö (3.10) yhtälöön (3.9) reservaatiopalkaksi muodostuu 

     
    

     
          .                          (3.11) 

Yhtälöt (3.10) ja (3.11) määrittävät kahden yhtälön järjestelmän, joka määrittää implisiittisesti 

reservaatiopalkan ja optimaalisen etsintätehokkuuden parametrien α ja b funktioina. Edellisten 

yhtälöiden perusteella voidaan osoittaa, että 

 
       

  
    ja 

       

  
  . 

Näin ollen työmarkkinatilanteen parantuessa nousevat sekä reservaatiopalkka että 

etsintätehokkuus. Hyvän työllisyystilan vallitessa työnhakijan on kannattavaa etsiä työpaikkaa 

tehokkaammin korkeamman reservaatiopalkan vuoksi. Vastaavasti huonon työllisyystilanteen 

oloissa työnhakijan reservaatiopalkkataso laskee, jolloin myös työnetsintäintensiteetti madaltuu. 

(Cahuc & Zylberberg 2004, 122–123.) 

Vastaavasti työttömyyskorvauksen b suhteen voidaan osoittaa, että 

 
       

  
    ja 

       

  
  . 

Kuten perusmallin tapauksessa reservaatiopalkka nousee, kun työttömyyskorvaus nousee. Samalla 

kuitenkin työnhakijan etsintätehokkuus laskee. Kun työttömyyskorvaus b nousee, kasvaa 

työnhakijan odotettu hyötytaso. Tällöin työnhakijan ei tarvitse etsiä työtä enää niin tehokkaasti 
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kuin ennen, sillä reservaatiopalkan noustessa intensiivisen työnetsinnän rajahyöty on alempi kuin 

rajakustannus. Tällöin etsintätehokkuuden laskeminen on järkevää.  

Jos sekä α että b laskevat yhtä aikaa, jää vaikutuksen suunta ja suuruus optimaaliseen 

etsintätehokkuuteen epäselväksi. Jos esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien työtarjousten 

esiintymisvauhti laskee, tulisi etsintätehon laskea (
  

  
  ). Kuitenkin samanaikaisen 

työttömyyskorvauksen laskun johdosta etsintätehokkuus pyrkii nousemaan (
  

  
  ). Näin ollen ei 

voida olla varmoja työttömien etsintätehokkuuden muutoksen suunnasta. Tilanne liittyy etenkin 

pitkäaikaistyöttömyyteen (b laskee pitkäaikaistyöttömillä) ja työttömyysturvan porrastamiseen. 

Tämä ei Cahucin & Zylberbergin (2004) mukaan välttämättä johda etsintätehon laskuun. (Cahuc & 

Zylberberg 2004, 123–124.)  

 

4. Aktiivisen työvoimapolitiikan mallintaminen 

4.1 Perusmalli 

4.1.1 Mallin lähtökohdat 

Makrotaloudellisen tutkimuksen avulla pyritään arvioimaan toimenpiteen kokonaisvaikutusta 

muun muassa työllisyyteen, työttömyyteen ja palkkaan. Tässä luvussa keskitytään mallittamaan 

aktiivisen työvoimapolitiikan vaikutusta ammattiliittojen palkkaneuvottelukehyksen avulla. Esitys 

pohjautuu Calmforsin & Langin (1995) artikkeliin. Heidän artikkeliaan voidaan pitää eräänlaisena 

pohjana nykyiselle tutkimukselle, sillä siinä huomioidaan ensimmäistä kertaa se, että 

työllistyminen riippuu työttömyyden kestosta (negative duration dependence). Mitä kauemmin 

työttömyys kestää, sitä vaikeampaa on (uudelleen)työllistyminen. Tätä voidaan pitää erittäin 

merkittävänä etenkin sellaisissa talouksissa, joissa pitkäaikaistyöttömyys on todellinen ongelma. 

Calmfors & Lang (1995) selvittävät, kuinka ATP vaikuttaa palkanmuodostukseen ammattiliittojen 

palkkaneuvottelumallissa. Tämä on mielenkiinnon kohteena, sillä sen johdosta määräytyy 

talouden tasapainotyöllisyys ja -työttömyys. ATP:n vaikutusta he selventävät esittämällä kolme 

erilaista tapausta: 1) kohdistamaton työvoimapolitiikka, 2) kohdistettu työvoimapolitiikka ja 3) 
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toimenpiteiden kohdistaminen työmarkkinoille tulijoille. Ensimmäisessä tapauksessa kullakin 

työnhakijalla on yhtäläinen mahdollisuus tulla valituksi toimenpiteeseen.  Toinen tapaus koskee 

sellaisia työnhakijoita, jotka pääsevät toimenpiteeseen vasta oltuaan tietyn ajan avoimesti 

työttömiä (pitkäaikaistyöttömät). Kolmatta tapausta reaalimaailmassa vastaa erilaiset 

toimenpiteet ja ohjelmat nuorten työllistämiseksi. Lisäksi mallin avulla voidaan tarkastella 

vaikutuksia Beveridge-käyrään. Tässä tutkielmassa käsitellään kohdistamattoman ja kohdistetun 

työvoimapolitiikan vaikutuksia, koska ne ovat mielenkiintoisia ajatellen Suomen ja Pohjoismaiden 

työmarkkinoita. (Calmfors & Lang 1995, 607.) 

Perinteisessä palkanmuodostusmallissa oletetaan kaksi osapuolta eli työlliset ja työttömät 

työnhakijat. Calmforsin & Langin (1995) malli eroaa tästä siten, että he olettavat 

työmarkkinaosapuolia olevan kolme. Työnhakijat ovat joko avoimesti työttömiä tai he osallistuvat 

aktiivisiin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin. Lisäksi on tietty todennäköisyys sille, että työnhakija 

lannistuu ja jättäytyy työvoiman ulkopuolelle. Näin ollen työnhakijalla on neljä mahdollista 

työmarkkinatilannetta mutta hän voi olla vain yhdessä tilassa kerrallaan. Työnhakijalla ei ole 

mahdollisuutta palata takaisin työvoimaan sen jätettyään. Mikäli ilman vakituista työtä olevat 

henkilöt jaotellaan luokkiin työttömyyden keston mukaan, laskee henkilöiden 

työllistymistodennäköisyys progressiivisesti työttömyyden keston mukaan. (Calmfors & Lang 1995, 

602.) 

4.1.2 Mallin parametrit ja steady-state-ehdot 

Määritellään seuraavaksi mallissa käytettävät parametrit ja niiden avulla työmarkkinavirrat. 

Kuvioon 8 on piirretty kyseiset virrat. Muuttuja a kuvaa työmarkkinoille tulevia uusia henkilöitä, 

mikä on suuruudeltaan sama kuin työmarkkinoilta poistuvien henkilöiden lukumäärä. Taloudessa 

ei tapahdu väestönkasvua. Jatkossa esiteltävät muuttujat kuvataan osuutena väkiluvusta. 

Työllisyys taloudessa on n, jolloin joka periodilla kuolee an henkilöä ja qn henkilöä lopettaa työnsä 

joko omasta tahdostaan tai heidät erotetaan. Heidän tulee olla työnhakijoina vähintään yhden 

periodin ajan (kuten työmarkkinoille tulijoidenkin). (Calmfors & Lang 1995, 603.) 

Erotetuista osuus  n sijoitetaan välittömästi aktiivisiin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin ja 1 –  n 

on osuus henkilöistä, jotka jäävät avoimesti työttömiksi. Vastaavasti uusista työmarkkinoille 

tulijoista sijoitetaan toimenpiteisiin välittömästi osuus  a ja 1 –  n jäävät avoimesti työttömiksi. 
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Muuttuja u kuvaa avointa kokonaistyöttömyyttä, muuttuja r toimenpiteisiin osallistuvia ja 

muuttuja p on työvoiman jättäneiden henkilöiden osuus. (Calmfors & Lang 1995, 603–604.) 

 
Kuvio 8. Työmarkkinavirrat (Calmfors & Lang 1995, 603). 
 
 

Todennäköisyys, että avoimesti työtön löytää vakituisen työpaikan on su. Hän jää työvoiman 

ulkopuolelle todennäköisyydellä mu ja kuolee todennäköisyydellä a. Näin ollen todennäköisyys 

sille, että avoimesti työtön on myös seuraavalla periodilla työtön työnhakija, on   –    –    –   . 

Mikäli näin tapahtuu, hänet siirretään aktiivitoimenpiteen alaiseksi todennäköisyydellä  u tai hän 

jää avoimesti työttömäksi todennäköisyydellä 1 –  u. Vastaavasti aktiivitoimenpiteeseen osallistuva 

henkilö löytää työpaikan todennäköisyydellä sr, jää työvoiman ulkopuolelle todennäköisyydellä mr 

ja kuolee todennäköisyydellä a. Tällöin todennäköisyys sille, että hän jatkaa työnetsijänä on 

  –    –    –   . Ehdollinen todennäköisyys jatkaa aktiivitoimenpiteessä on  r ja siirtymiselle 

avoimeen työttömyyteen on 1 –  r. Todennäköisyys työvoiman ulkopuolelle jäämiseen on 

suurempi avoimesti työttömille kuin aktiivitoimenpiteeseen osallistuville eli mu > mr. (Calmfors & 

Lang 1995, 603.)  
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Työllistymisen negatiivinen riippuvuus työttömyyden kestosta saadaan, kun mietitään tilannetta, 

jossa ei käytetä laisinkaan ATP:aa. Työnhakijat ovat olleet työttömänä t periodia ja etsivät edelleen 

työpaikkaa. Heidän osuutensa populaatiosta on tällöin             . Henkilöiden, jotka 

ovat olleet ilman työtä periodin t ajan, osuus populaatiosta on          . Tähän 

henkilöryhmään lasketaan niin työttömät työnhakijat kuin työvoiman jättäneet henkilöt. Näin 

ollen uudelleentyöllistymisaste henkilölle, joka on ollut t periodia työtön, on 

    
         

      
 
 

. 

Nähdään selvästi, että uudelleentyöllistymisaste on vähenevä ajassa eli työttömyyden pitkittyessä 

todennäköisyys työllistyä laskee. (Calmfors & Lang 1995, 604.) 

Steady-state-tilassa kaikki varannot ovat vakioita. Näin ollen steady-state-ehdoiksi saadaan 

              ,      (4.1) 

     

                          

                                       ,  (4.2) 

 

                              

                                                     (4.3) 

ja 

                 (4.4) 

Yhtälö (4.1) on vakiotyöllisyyden ehto, (4.2) on vakiotyöttömyyden ehto, (4.3) on ehto 

aktiivitoimenpiteisiin osallistumiselle ja (4.4) on ehto työvoiman jättämiselle. Lisäksi oletetaan, 

että uudelleentyöllistymismahdollisuuksien suhde on vakio eli  

      ,      (4.5) 



 

37 
 

jossa aktiivitoimenpiteeseen osallistuvan todennäköisyys työllistyä on suurempi kuin avoimesti 

työttömän uudelleentyöllistymisen todennäköisyys. (c > 1). (Calmfors & Lang 1995, 604.)     

Vakiotyöllisyyden ehdosta (yhtälö 4.1) nähdään, että virta pois työllisyydestä (vasen puoli) vastaa 

virtaa työllisyyteen (oikea puoli) steady-state-tilassa. Työllisyydestä poistutaan joko lopettamalla 

työt tai kuolemalla. Yhtälön oikealla puolella on virta työllisyyteen, mikä koostuu työttömistä (     

ja työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin osallistuvista henkilöistä, jotka löytävät työpaikan (    . 

Yhtälön (4.2) mukaan avoin työttömyys pysyy vakiona steady-state-tilanteessa eli virta 

työttömyyteen vastaa virtaa työttömyydestä pois. Virta työttömyydestä pois koostuu henkilöistä, 

jotka työllistyvät (   , lannistuneista työntekijöistä (  ), kuolleista ja työnhakijoista, jotka 

osallistuvat aktiivitoimenpiteisiin (  ). Vastaavasti virta työttömyyteen muodostuu uusista 

työmarkkinoille tulijoista (        ), vakituisen työn lopettaneista (        ) ja henkilöistä, 

jotka jäävät työnhakijoiksi aktiivitoimenpiteen jälkeen. 

Yhtälön (4.3) vasen puoli määrittää ulosvirran aktiivitoimenpiteistä. Se koostuu henkilöistä, jotka 

saavat vakituisen työsuhteen, työvoiman jättävistä henkilöistä, kuolleista sekä 

aktiivitoimenpiteestä poistuvista ja työttömiksi jäävistä henkilöistä. Yhtälön oikean puolen virta 

aktiivisiin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin saadaan työvoimaan tulevista henkilöistä, jotka 

työllistetään ATP:n avulla ja vakituisen työsuhteen lopettavista henkilöistä. Lisäksi virtaan 

lasketaan mukaan avoimesti työttömiksi jääneet työnhakijat. 

Viimeinen steady-state-ehto eli yhtälö (4.4) on siis ehto työvoiman jättämiselle. Yhtälöstä 

huomataan, että henkilön jätettyä työvoima, ei hänellä ole enää mahdollista palata takaisin 

työvoimaan. Lisäksi tästä työmarkkinatilanteesta on mahdollista päästä pois ainoastaan 

kuolemalla (ap). Työvoiman jättävien virta koostuu avoimesti työttömistä ja 

aktiivitoimenpiteeseen osallistuneista henkilöistä, jotka ovat lannistuneet ja siirtyneet työvoiman 

ulkopuolelle. 

4.1.3 Ammattiliiton käyttäytyminen ja arvofunktioiden määräytyminen 

Käytettävässä mallissa oletetaan, että yritykset toimivat täydellisen kilpailun markkinoilla eli 

yksittäisellä yrityksellä ei ole markkinavoimaa vaikuttaa hyödykkeiden hintoihin. Yrityksen 

käyttämä työvoima järjestyy yrityskohtaisen ammattiliiton kautta. Ammattiliitoilla on 
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monopolivoima palkkojen asettamisessa. Kukin ammattiliitto maksimoi järjestäytymisestä 

saamansa korvauksen seuraavan hyötyfunktion mukaan 

      
 
   

 
     ,     (4.6) 

jossa Uj on ammattiliiton j saama hyöty, Vj on ammattiliiton jäsenen diskontattu odotusarvo 

työskentelystä yrityksessä j,    on yrityksestä lomautetun tai eronneen ammattiliiton jäsenen 

odotusarvo, Nj on työllisyys yrityksessä j ja t on aikaindeksi. (Calmfors 1995, 604.) 

Seuraavaksi voidaan muodostaa arvofunktiot työmarkkinoille osallistujille. Yritykseen j hetkellä t 

työllistetyn henkilön diskontattu arvo on 

   
 
 

 

   
     

 
                     

 
  .   (4.7) 

Symbolit tulkitaan kuten yhtälössä (4.6) mutta niiden lisäksi yhtälössä (4.7) i on diskonttausaste ja 

v on yrityksessä j työskentelyn välitön hyöty, joka riippuu palkkatasosta kyseisessä yrityksessä (wj). 

Sulkujen sisällä oleva lauseke muodostuu työnteon välittömästä hyödystä ja seuraavan periodin 

työskentelyn diskontatusta arvosta. Jälkimmäinen termi saadaan vapaaehtoisen eroamisen, 

kuoleman ja työelämässä jatkamisen painotetusta keskiarvosta. Kuoleman (syntymän) arvo on 

normalisoitu nollaksi. (Calmfors & Lang 1995, 605.) 

Eroamisen ja lomauttamisen arvo saadaan aktiivitoimenpiteisiin osallistumisen ja työttömäksi 

joutumisen todennäköisyyksillä painotetusta keskiarvosta eli 

             
            

 .     

Aktiivitoimenpiteeseen osallistumisen arvo Vr ja työttömäksi joutumisen arvo Vu saadaan 

yhtälöistä 

     
  

 

   
               

        
  

                                                    
            

                              (4.8) 
ja 

      
  

 

   
               

        
  

                             
            

    .   (4.9) 
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Aktiivitoimenpiteisiin osallistumisen ja avoimesta työttömyydestä saatavat välittömät hyödyt ovat 

vr ja vu, jotka riippuvat aktiivitoimenpiteestä saatavasta kompensaatiosta br ja 

työttömyyskorvauksen suuruudesta bu. Uudelleentyöllistymisen arvo muualla taloudessa on Vn ja 

työvoimasta jättäytymisen arvo on Vp. Lisäksi oletetaan, että vr>vu eli aktiivitoimenpiteeseen 

osallistumisen välitön hyöty on suurempi kuin työttömyydestä saatava välitön hyöty.  Yhtälöistä 

(4.8) ja (4.9) nähdään, että työnhakijalla on neljä mahdollista tulemaa seuraavalla periodilla eli 

uudelleentyöllistyminen, työvoimasta pois jättäytyminen, aktiivitoimenpiteeseen osallistuminen ja 

avoin työttömyys. (Calmfors & Lang 1995, 605.) 

Uudelleentyöllistymisen arvoksi saadaan 

     
  

 

   
                          

                            (4.10) 

joka on analoginen yhtälön (4.7) kanssa. Yhtälössä (4.10) vaihtoehtoisesta työllistymisestä saatava 

välitön hyöty on vn ja muualla työskentelyn palkka on w.  

Neljännen työmarkkinatilan eli työvoimasta pois jäämisen arvo on 

     
   

      

        
 
          

    

 
,                         (4.11) 

jossa  =i + a ja työvoiman ulkopuolella olemisesta saatava välitön hyöty on vp, joka riippuu tilassa 

saatavasta korvauksesta bp. 

Oletetaan, että palkka asetetaan yhdelle periodille kerrallaan, mikä eroaa yleisestä käytännöstä, 

jonka mukaan (sama) palkka asetetaan kaikille periodeille. Tässä käytettävä oletus on kuitenkin 

realistisempi, eikä sillä ole merkittävää laadullista vaikutusta lopputuloksiin. Tämän oletuksen 

johdosta nykyisellä palkkatasolla   
 
 ei ole vaikutusta yrityksen j tulevaan työllisyyteen     

 
, minkä 

vuoksi yksittäisen yrityksen palkkataso   
 
  on eksogeeninen yksittäiselle ammattiliitolle. 

Aikaindeksi t voidaan pudottaa pois, koska oletetaan steady-state-tila. Lisäksi oletetaan, että 

tasapaino on symmetrinen eli Vj = Vn. Näin ollen yhtälöiden (4.6)–(4.11) avulla voidaan ratkaista 

ammattiliiton tavoitefunktio 

              
  

   
                                       (4.12) 
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jossa    on eri työmarkkinatiloissa saatavien välittömien hyötyjen painotettu keskiarvo. (Calmfors 

& Lang 1995, 606.) 

Ammattiliitto asettaa palkkatason maksimoimalla tavoitefunktio (yhtälö 4.12), kun käytetään 

työllisyysrajoitetta  

                                     (4.13) 

jossa f’ on työvoiman rajatuottavuus. Ensimmäisen kertaluvun ehdoksi saadaan 

        
    

   
  .                          (4.14) 

Koska symmetrisen tasapainon vuoksi wj = w kaikilla arvoilla j, kuvaa yhtälö (4.14) 

aggregaattipalkkayhtälöä  

          .                                          (4.15) 

Vastaavasti symmetrisessä tasapainossa on            , jossa kokonaistyöllisyys on N, 

yritysten (ammattiliitojen) lukumäärä on F ja väestön määrä on M. Tällöin yhtälön (4.13) 

perusteella saadaan kokonaistyöllisyyden yhtälöksi 

                                     (4.13’) 

Käytettävä malli muodostuu yhtälöistä (4.1)– (4.4) (steady-state-ehdot), (4.5), (4.13’), (4.15) ja 

yhtälöstä muuttujalle   . Mallissa on kahdeksan endogeenista muuttujaa (w, n, u, r, p, sr, su ja   ). 

Eksogeenisia muuttujia ovat parametrit työvoimapolitiikalle (             , korvaustasot 

(           ), tekniset parametrit (q, a, c, mr ja mu) ja skaalamuuttujat (M ja F). (Calmfors & Lang 

1995, 605–606.) Mallin avulla voidaan tarkastella aktiivisen työvoimapolitiikan vaikutuksia 

riippuen siitä, millaista työvoimapolitiikkaa harjoitetaan. Lisäksi on mahdollista analysoida 

vaikutuksia Beveridge-käyrään.  
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4.2 Kohdistamattoman aktiivisen työvoimapolitiikan vaikutukset 

Kohdistamattomassa ATP:ssa jokaisella henkilöllä on yhtäläinen mahdollisuus tulla valituksi 

aktiivitoimenpiteeseen riippumatta työmarkkinatilastaan. Toisin sanoen jokainen eksogeeninen 

työvoimapolitiikan parametri on samansuuruinen eli              . Näin ollen luvussa 

4.1.2 muodostettuja steady-state-ehtoja on mahdollista yksinkertaistaa. Ehdoista (4.2) ja (4.3) 

saadaan 

                                   (4.16) 

ja 

             .                                                 (4.17) 

Nähdään, että aktiivitoimenpiteisiin osallistuvien ja avoimesti työttömien osuus kaikista 

työnetsijöistä on vakio. Näin ollen työmarkkinoiden steady-state-tilan määrittelyyn riittää kaikkien 

työnhakijoiden varannon vakioisuusehdon tarkastelu. Lisätään yhtälöt (4.2) ja (4.3) yhteen jolloin 

kyseiseksi ehdoksi saadaan 

                  ,                         (4.18) 

jossa  

                            

ja 

              . 

Parametrit s ja m tulkitaan työnhakijan aggregaattitodennäisyyksiksi löytää uusi työpaikka ja 

työvoiman jättämiselle. (Calmfors & Lang 1995, 607.) 

Vakiotyöllisyyden ja työvoiman jättämisehto saadaan yksinkertaisemmaksi muokkaamalla 

yhtälöitä (4.1) ja (4.4). Tällöin  

                   (4.1’) 

ja 
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                        (4.4’) 

Uudelleentyöllistymisen kokonaistodennäköisyydeksi muodostuu yhtälöiden (4.18) ja (4.1’) avulla 

   
 

   
       

  

 
  

 

   
        

 

 
                                   (4.19) 

eli työnhakijan todennäköisyys uuden työpaikan löytämiselle riippuu positiivisesti 

kokonaistyöllisyydestä, työn lopettamisasteesta ja työvoiman ulosvirrasta. Yhtälöistä (4.6)–(4.12) 

saadaan työmarkkinatiloissa saatavien välittömien hyötyjen painotetuksi keskiarvoksi    

    
 

 
                                          ,      (4.20) 

 jossa                 tulkitaan työnhakijan odotetuksi välittömäksi hyödyksi. Tämän 

lisäksi                    (Calmfors & Lang 1995, 608.) 

Työmarkkinoiden yleinen tasapaino on määritelty kuviossa 9 työllisyys- ja palkanasetantakäyrän 

leikkauspisteessä. Pystyakselilla on palkka ja vaaka-akselilla on talouden työllisyys. Laskeva 

työllisyyskäyrä saadaan yhtälöstä (4.13’). Nouseva palkanasetantakäyrä voidaan muodostaa 

yhtälöiden (4.15), (4,19) ja (4.20) avulla.  

 
Kuvio 9. Työmarkkinoiden tasapaino (Calmfors & Lang 1995, 608). 

 

Oletetaan, että aktiivitoimenpiteisiin osallistuvien työnhakijoiden osuus kasvaa, jolloin siitä 

johtuvien vaikutusten analysointi on mielenkiinnon kohteena. Tällöin tarkasteluun riittää, miten 

politiikkaparametrin muutos vaikuttaa palkanasetantakäyrään. Lasketaan yhtälön (4.15) 

differentiaali, kun työllisyys (n) on vakio. Differentiaaliksi muodostuu  
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    .                                 (4.21)                      

Sulkeiden sisällä oleva lauseke on negatiivinen, jos palkanasetantakäyrä on nouseva. Näin ollen 

      ja        ovat samanmerkkisiä, jolloin palkanasetantakäyrä siirtyy samaan suuntaan kuin 

painotettu hyöty   .  Seurauksena voi olla kuitenkin mahdollinen ATP:n dilemma. Mallin tässä 

muodossa lomautettujen työntekijöiden hyvinvoinnin lasku on välttämätön ja riittävä ehto 

vakituisen työllisyyden nostamiseksi ATP:n avulla. (Calmfors & Lang 1995, 608–609.)  

Tarkastellaan kohdistamattoman työvoimapolitiikan vaikutuksia palkanasetantakäyrään laskemalla 

differentiaali        yhtälöiden (4.19) ja (4.20) avulla, jolloin 

 
   

  
 

   

   

   

  
 

   

  

  

  

  

  
 

   

  

  

  
 

       
      

 
           

                 

      
          

                              
                     

 
      )}.                         (4.22) 

Voidaan erottaa kolme erillistä vaikutusta palkanasetantakäyrään. Kuten aikaisemmin todettiin, on 

aktiivitoimenpiteeseen osallistumisen välitön hyöty suurempi kuin työttömyydestä saatava välitön 

hyöty (     ). Tästä aiheutuu palkannostopaineita samaan tapaan kuin, jos 

työttömyyskorvausten tasoa nostetaan.  

Toisaalta ATP:n vaikutus palkanasetantakäyrään voi esiintyä uudelleentyöllistymisen 

aggregaattitodennäköisyyden s kautta. Edelleen on voimassa se, että todennäköisyys jäädä pois 

työvoimasta on suurempi työttömälle henkilölle kuin aktiivitoimenpiteeseen osallistuvalle 

henkilölle eli        Jos aktiivitoimenpiteeseen osallistuvien henkilöiden osuus kasvaa, 

pienenee työvoiman jättävien virta. Annetulla työllisyystasolla työnhakijoiden määrä pysyy 

samana ja näin ollen henkilön todennäköisyys löytää uusi työpaikka pienenee. Oletetaan, että 

uudesta työpaikasta saatava välitön hyöty on suurempi kuin työvoiman ulkopuolella olemisesta 

saatava hyöty (     ). Tämän lisäksi kyseinen hyöty on myös suurempi kuin työnhakijana 

pysymisen odotettu hyöty(      . Tällaisella tilanteella on useimmiten palkkaa laskeva 

vaikutus. Riittävä ehto tilanteen toteutumiseksi on, että         . (Calmfors & Lang 1995, 

609.) 
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Henkilön vähentynyt riski jäädä työvoiman ulkopuolelle lomautustapauksessa johtaa kolmanteen 

vaikutukseen. Jos työvoiman ulkopuolelle joutumisen välitön hyöty on pienempi kuin työnhakijana 

pysymisen (     ) ja uudelleentyöllistymisen odotettu hyöty (     ), nousee palkkataso, 

koska työpaikan menettämisestä johtuva odotettu hyötytappio on laskenut. Tässäkin tapauksessa 

riittävänä ehtona on         . (Calmfors & Lang 1995, 609–610.)  

 

4.3 Kohdistetun aktiivisen työvoimapolitiikan vaikutukset 

Tarkastellaan seuraavaksi aktiivisen työvoimapolitiikan vaikutuksia, kun aktiivitoimenpiteet 

kohdistetaan tiettyyn jo työttömänä olevaan kohderyhmään. Oletetaan, että työnhakijan täytyy 

olla avoimesti työtön vähintään yhden periodin ajan ennen kuin hän voi osallistua 

aktiivitoimenpiteeseen (        . Lisäksi avoimesti työttömän todennäköisyys päästä 

aktiivitoimenpiteeseen on samansuuruinen riippumatta siitä, onko hän avoimesti työtön tai jo 

aktiivitoimenpiteeseen osallistuva (        ). Henkilön, joka on ollut edellisellä ja nykyisellä 

periodilla työnhakijana, todennäköisyyttä päästä mukaan aktiivitoimeen merkitään parametrilla   . 

(Calmfors & Lang 1995, 610.) 

Talouden päätöksentekijät määrittävät aktiivitoimenpiteisiin osallistuvien henkilöiden osuuden 

kaikista työnhakijoista, jolloin toimenpiteisiin osallistuvien osuus          ). Näin ollen 

parametrin    arvoksi saadaan yhtälöiden (4.2) ja (4.3) avulla 

    
 

       
.                          (4.23) 

Kohdistamattoman ATP:n vaikutuksia palkanasetantakäyrään tarkastellaan jälleen eri 

työmarkkinatiloissa saatavien välittömien hyötyjen painotetun keskiarvon    avulla kahdessa eri 

tapauksessa. 

4.3.1 Välittömien hyötyjen eroavaisuus 

Aktiivitoimenpiteeseen osallistuvan välitön hyöty on suurempi kuin avoimesti työttömän välitön 

hyöty eli      . Analysoidaan tästä aiheutuvia vaikutuksia sivuuttamalla kaikki muut vaikutukset 

olettamalla, että etsintätehokkuus on sama sekä avoimesti työttömille että aktiivitoimenpiteeseen 
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osallistujille eli    . Lisäksi työlliset eivät jätä työvoimaa, jolloin          . Näiden 

oletusten avulla välittömien hyötyjen painotetuksi keskiarvoksi muodostuu 

    
                       

     
 .                         (4.24) 

Samojen oletusten avulla voidaan muokata yhtälöä (4.20), jolloin yhtälö (4.24) on 

vertailukelpoinen sen kanssa. Tällöin muokattu yhtälö on 

    
                               

     
                         (4.20’) 

Yhtälöt eroavat toisistaan ainoastaan parametrien    ja    suhteen. Kun kyseessä on kohdistettu 

aktiivitoimenpide, on paino parametrille    pienempi. Koska työnhakijan tulee olla vähintään 

yhden periodin avoimesti työtön ennen aktiivitoimenpiteeseen osallistumista, diskontataan 

aktiivitoimenpiteeseen osallistumisesta saatavat hyödyt. (Calmfors & Lang 1995, 611.) 

Lasketaan yhtälöiden (4.24) ja (4.20’) differentiaalit  :n suhteen, jolloin    

 
   

  
 

     

     
                           (4.25) 

ja 

 
   

  
 

            

     
.                          (4.26) 

Kohdistamattoman aktiivisen työvoimapolitiikan differentiaali  :n suhteen on yhtälö (4.25) ja 

kohdistetun aktiivisen työvoimapolitiikan differentiaali saadaan yhtälöstä (4.26). Yhtälöistä (4.25) 

ja (4.26) nähdään että suurella parametrin   arvolla on vähemmän vaikutusta välittömien hyötyjen 

painotettuun keskiarvoon    ja näin ollen palkanasetantakäyrä siirtyy vähemmän kohdistetun 

ATP:n tapauksessa. Lisäksi vaikutukset muuttujaan    eroavat ainoastaan korkotekijän osalta. Kun 

aktiivitoimenpide on kaukana tulevaisuudessa, on diskonttaaminen ankaraa. Tällöin insentiivit 

nostaa palkkoja on heikompi. Toisin sanoen pitkäaikaistyöttömille kohdistettu ATP laskee 

palkkapainetta verrattuna kohdistamattomaan aktiiviseen työvoimapolitiikkaan. (Calmfors & Lang 

1995, 612.) 
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4.3.2 Ero etsintätehokkuudessa 

Tällä kertaa oletetaan, että avoimesti työttömät ja aktiivitoimenpiteeseen osallistuvat henkilöt 

eroavat toisistaan vain etsintätehokkuuden suhteen. Todennäköisyys työllistyä on suurempi 

aktiivitoimenpiteeseen osallistuvalle kuin avoimesti työttömälle henkilölle (      Jälleen muita 

vaikutuksia ei oteta huomioon, jolloin oletetaan, että työmarkkinatilanteista saatavat välittömät 

hyödyt ovat yhtäsuuret eli      . Lisäksi tässäkään tapauksessa ei ole ulosvirtaa työvoimasta 

(            Oletusten ollessa voimassa välittömien hyötyjen painotetuksi keskiarvoksi 

muodostuu 

    
 

 
                                                             (4.27) 

jossa 

                                .  

Yhtälön (4.27) differentiaali on  

 
   

  
  

 

 
                                                     (4.28) 

jossa 

                                                  

                                        . 

Koska muuttuja G on positiivinen, on          , jos         Työn etsinnän tehokkuusvaikutus 

siirtää palkanasetantakäyrää alas oikealle kuviossa 9, jolloin työllisyys kasvaa. Tämä voi tapahtua 

esimerkiksi tukityöllistämisen johdosta. Annetulla työllisyydentasolla n on voimassa, kuten 

kohdistamattoman työvoimapolitiikan tapauksessa, että                           . 

Tämän tulee edelleen pysyä vakiona, sillä  :n nousu aiheuttaa parametrin    laskun. Näillä 

vaikutuksilla ei ole kuitenkaan enää vastakkaisia vaikutuksia muuttujaan   . Sitä vastoin parametrin 

   laskun painoarvo on suurempi kuin  :n nousulla, koska tulevaisuuden kohonnutta 

todennäköisyyttä löytää uusi työpaikka diskontataan ankarammin kuin lomautetun työntekijän 

lähitulevaisuuden uudelleentyöllistymisen todennäköisyyttä. Näin ollen palkkojen lasku johtuu 
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työssä olevien (insiders) kohtaamasta lannistuneiden henkilöiden (outsiders) aiheuttamasta 

lisääntyneestä kilpailusta. (Calmfors & Lang 1995, 612.) 

Tässä luvussa on mallinnettu aktiivista työvoimapolitiikkaa ammattiliittojen 

palkkaneuvottelukehyksessä. Heidän mallinsa ottaa huomioon sen, että työllistyminen vaikeutuu 

sitä enemmän, mitä kauemmin työttömyys kestää. Mallin avulla voidaan siis tarkastella erilaisten 

politiikkavaihtoehtojen vaikuttavuutta palkkatasoon. Ensinnäkin kohdistamaton aktiivinen 

työvoimapolitiikka voi kohottaa tasapainopalkkoja, mikä voi jopa heikentää henkilön työllistymistä. 

Tämä on ristiriidassa ATP:n käyttöä puolustavien näkökulmien kanssa, sillä ATP:n tulisi vähentää 

palkkapainetta. Toisaalta, kun aktiivitoimenpiteet kohdistetaan tiettyyn työttömien ryhmään, 

kuten pitkäaikaistyöttömiin, laskee palkkapaine verrattuna kohdistamattomaan ATP:aan, kun 

aktiivitoimenpide toteutetaan kaukana tulevaisuudessa. Työnetsintätehokkuudessa tapahtuva 

kasvu aiheuttaa työllisyyden kasvun ja tasapainopalkkojen laskun. Näin ollen voidaankin miettiä, 

olisiko henkilön työllistymisen ja palkkamaltin kannalta kaikkein tehokkainta aktiivitoimenpiteiden 

kohdistaminen tietyille henkilöille kasvattamalla työnetsintätehokkuutta. Esimerkiksi 

aktiivitoimenpide voidaan kohdistaa nuoriin työttömiin, joiden etsintätehokkuutta nostetaan 

esimerkiksi työttömyysturvan menettämisen uhalla, mikäli he eivät osallistu esimerkiksi 

työvoimakoulutukseen.   

 

5. Aktiivisen työvoimapolitiikan empiiriset havainnot    

5.1. Aktiivisen työvoimapolitiikan mikrotason vaikutukset 

5.1.1 Mikrotaloudelliset tutkimukset ja niiden haasteet 

Aktiivisten työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuutta on perinteisesti käsitelty 

kirjallisuudessa yksilötasolla. Tutkimukset voidaan karkeasti jakaa kahtia. Ensimmäisen osan 

muodostavat tutkimukset, joissa tarkastellaan aktiivitoimenpiteen vaikutusta toimenpiteeseen 

osallistuneen henkilön työllistymiseen ja ansiotasoon toimenpiteen jälkeen eli arvioidaan 

toimenpiteen bruttovaikutuksia. Kyseisissä tutkimuksissa koeryhmään kuuluvien henkilöiden 

tuloksia verrataan kontrolliryhmän tuloksiin. Kontrolliryhmän jäseninä ovat työttömät, jotka eivät 

ole osallistuneet aktiivitoimenpiteeseen tutkimusajankohtana. Tätä lähestymistapaa on järkevää 



 

48 
 

käyttää etenkin toimenpiteissä (esim. työharjoittelu ja työnhakupalvelut), joiden tarkoituksena on 

parantaa osallistujien tuottavuutta ja kilpailukykyä työmarkkinoilla. (Martin 2000, 89.)  

Mikrotutkimuksen toisessa näkökulmassa arvioidaan aktiivitoimenpiteiden nettovaikutusta 

kokonaistyöllisyyteen ja -työttömyyteen. Tämä toteutetaan estimoimalla luvussa 3.2 esiteltyjä 

epäsuoria vaikutuksia, kuten syrjäyttämisvaikutusta ja työmarkkinavuotoja. Näiden epäsuorien 

vaikutusten huomiointi on tärkeää etenkin makrotaloudellisessa tutkimuksessa. Toimenpiteellä voi 

näennäisesti olla positiivisia työllisyysvaikutuksia yksilötasolla mutta syrjäyttämisvaikutus 

aiheuttaa työvoiman kysynnän laskun toisaalla. Yksilötason tutkimuksessa jätetään useimmiten 

huomioimatta kyseiset vaikutukset, jolloin on vaikea tehdä oikeat johtopäätökset. Kyseinen 

lähestymistapa on tarpeen muun muassa arvioitaessa suoran työllistämisen vaikutuksia niin 

yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Tukityöllistämisen tavoitteenahan on työpaikkojen lukumäärän 

kasvattaminen ja koeryhmän jäsenten työllistymismahdollisuuksien parantaminen. Tällöin onkin 

tärkeää arvioida, olisiko työtön työllistynyt joka tapauksessa ilman aktiivitoimenpiteeseen 

osallistumista, jolloin kyseessä on työmarkkinavuoto (deadweight effect). (Martin 2000, 89–90.) 

ATP:n arviointitutkimusten (evaluointi) aineistot on usein kerätty Yhdysvaltojen tai Kanadan 

työmarkkinoilta. Näiden tutkimusten tuloksista ei tulekaan tehdä liian jyrkkiä johtopäätöksiä 

esimerkiksi koskien Suomen työmarkkinoita, sillä toimenpiteet vaihtelevat tavoitteiltaan. 

Yhdysvalloissa erilaisten ohjelmien avulla pyritään vähentämään henkilöiden köyhyyttä kun taasen 

eurooppalaiset instituutiot pyrkivät vaikuttamaan aktiivitoimenpiteiden avulla toimenpiteen 

jälkeiseen urapolkuun.  Toisaalta aktiivitoimenpiteet vaihtelevat huomattavasti maiden välillä ja 

aktiivitoimenpiteet voivat ajan saatossa muuttua valtion sisälläkin. Näin ollen kunkin maan oman 

aineiston perusteella voidaan tehdä luotettavimmat johtopäätökset aktiivisen työvoimapolitiikan 

vaikuttavuudesta. Lisäksi tulee muistaa, että työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuutta 

on tutkittu useimmiten hyvin lyhyellä aikavälillä, jolloin aktiivitoimenpiteiden pitkän aikavälin 

tehokkuus on epävarmaa. (Martin 2000, 90–91.) 

Yksilötason tutkimukselle asettaa haasteen myös se, etteivät kohderyhmään kuuluvat henkilöt ole 

homogeenisia vaan he eroavat toisistaan ominaisuuksiltaan (ikä, sukupuoli, koulutus jne.).   

Varsinkin varhainen ATP:aa käsitellyt tutkimus on kärsinyt laadullisista puutteista, kun em. 

ongelmia ei ole otettu tai ei ole pystytty ottamaan huomioon.  
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5.1.2 Kansainväliset tutkimukset 

2000-luvulla on toteutettu useita hyviä mikrotason arviointitutkimuksia, joista mainittakoon 

Kluven & Schmidtin (2002) sekä Martinin (2000) tutkimukset. Liitteessä 2 on Martinin (2000) 

OECD:lle kokoaman arviointitutkimuksen yhteenveto siitä, mitkä toimenpiteet toimivat kullekin 

kohderyhmälle. Martinin (2000) tulosten mukaan aktiivitoimenpiteillä vaikuttaa olevan etenkin 

naisiin positiivinen työllisyysvaikutus. Näin on varsinkin erilaisten koulutusohjelmien tapauksissa. 

Huomioitavaa on myös se, että vain pieni osa aktiivitoimenpiteistä tehoaa mille tahansa 

työttömien ryhmälle. Täten on tärkeää tarkastella, mikä aktiivitoimenpide on sopiva kullekin 

ryhmälle, jotta saadaan haluttuja tuloksia. Mikrotason tutkimukset toteutetaankin usein 

tarkastelemalla eri toimenpiteiden tehokkuutta eri kohderyhmille. Seuraavaksi tarkastellaan ATP:n 

mikrotason vaikutuksia Euroopassa ja Suomessa käyttämällä Kluven ja Schmidtin (2002) 

arviointitutkimusta sekä muutamia eurooppalaisia ja suomalaisia tutkimuksia. Suomessa on 

ilmestynyt melko paljon mikrotaloudellisia tutkimuksia ja ne ovat pyrkineet selvittämään 

uudistusten ja työmarkkinaohjelmien vaikuttavuutta.   

Kluve ja Schmidt (2002) kokoavat tutkimuksessaan kattavasti eri maissa toteutettujen tutkimusten 

tulokset yhteen. Työvoimapolitiikan vaikuttavuuden suuruudella on eroja maiden ja maanosien 

välillä. Aktiivisella työvoimapolitiikalla ei ole kovinkaan suurta vaikuttavuutta esimerkiksi 

Yhdysvalloissa.  Harjoitteluohjelmilla ja työnhakupalveluilla on pieni positiivinen vaikutus 

osallistujien työllistymiseen ja tulotasoon. ATP:lla saavutetut hyödyt jäävät Yhdysvalloissa 

mataliksi verrattuna ATP:n kustannuksiin. Tämän johdosta aktiivitoimenpiteet ja -ohjelmat eivät 

olekaan herättäneet enää suurta kiinnostusta Yhdysvalloissa, mikä voidaan huomata myös 

taulukossa 1 ilmenevistä aktiivitoimenpiteisiin kohdistettujen menojen osuuksista suhteessa 

bruttokansantuotteeseen. Yhdysvaltain käyttämien menojen osuus bruttokansantuotteesta on 

vain 0,17 prosenttia, mikä on erittäin alhainen verrattuna moniin muihin valtioihin. (Kluve & 

Schmidt 2002, 431–432.) 

Euroopan valtiot eroavat merkittävästi toisistaan sekä instituutiorakenteidensa että käyttämiensä 

aktiivitoimenpiteidensä suhteen. Kluve ja Schmidt käyttävät kvantitatiivista analyysia voidakseen 

tehdä johtopäätöksiä ATP:n vaikuttavuudesta Euroopassa. Heidän datansa koostuu 53 

eurooppalaisesta arviointitutkimuksesta. Aineiston kukin havainto on yksittäisen 

aktiivitoimenpiteen vaikuttavuusarviointi.  Selitettävänä muuttujana käytetään dummy-muuttujaa, 
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joka saa arvon 1, mikäli tutkimuksen mukaan aktiivitoimenpiteellä on positiivinen vaikutus ja 

muulloin arvon 0. Aineiston 53 tutkimuksesta 28 tutkimuksen mukaan aktiivitoimenpiteellä on 

positiivinen vaikutus. Tutkimukset on jaoteltu myös sen mukaan, ovatko ne toteutettu 

kokeellisesti vai ei-kokeellisesti. Selkeästi suurin osa tutkimuksista pohjautuu ei-kokeellisiin 

menetelmiin. Kluven ja Schmidtin tutkimusta voidaan pitää myös tämän suhteen edelläkävijänä, 

sillä se ottaa huomioon myös kokeelliset tilanteet. Suurin osa aikaisemmista 

evaluointitutkimuksista on pohjautunut ainoastaan ei-kokeelliseen aineistoon, jolloin tutkimukset 

eivät välttämättä liity mihinkään politiikan muutokseen. (Kluve & Schmidt 2002, 434–435.) 

Tutkimuksessa käytetään selittävinä muuttujina aktiivitoimenpiteiden tyyppejä, joita ovat 

tukihankkeet (subsidy-type), työvoimakoulutukset ja työnhakupalvelut. Näiden lisäksi mallissa 

käytetään dummy-muuttujaa nuorille työntekijöille sellaisissa aktiivitoimenpiteissä, jotka on 

kohdistettu heille. Nuorille kohdistettuja toimenpiteitä aineistossa on noin 40 prosenttia, mikä 

kertoo osaltaan eurooppalaisten valtioiden käyttämän ATP:n kohdentamisesta 

nuorisotyöttömyyden kitkemiseksi.  Aineiston aktiivitoimenpiteet ovat 1970–1990-luvuilta, mikä 

huomioidaan käyttämällä dummy-muuttujaa selittäjänä riippuen siitä millä vuosikymmenellä 

aktiivitoimenpide on toteutettu. Lisäksi tutkimuksessa on dummy-muuttuja sille, onko aineiston 

tutkimus toteutettu satunnaiskokeena. Taloudellisen päätöksenteon ympäristön vaikutusta 

aktiivitoimenpiteen toteuttamiseen kontrolloidaan käyttämällä aggregaattimuuttujia 

irtisanomissuojalle ja tilapäistyönteon sääntelylle. Lisäksi mallissa huomioidaan työttömyysaste, 

valtion ATP:aan käyttämät menot ja reaalisen bruttokansantuotteen kasvu. (Kluve & Schmidt 

2002, 435–438.) 

Estimoinnin tulosten mukaan työvoimakoulutuksilla ja työnhakupalveluilla on useammin 

positiivinen vaikutus toimenpiteeseen osallistuvien työllistymiseen ja tulotasoon kuin 

tukihankkeilla. Kluven ja Schmidtin (2002) mukaan sellaisilla aktiivitoimenpiteillä, joiden sisältö 

perustuu hyvin pitkälti koulutukseen, on todennäköisimmin suurin työllisyysmahdollisuutta 

nostava vaikutus. Työvoimakoulutuksen kerroin on positiivinen ja tilastollisesti merkitsevä 10 

prosentin merkitsevyystasolla. Vastaavasti työnhakupalveluiden kerroin on tilastollisesti 

merkitsevä 5 prosentin merkitsevyystasolla. Tukihankkeiden huonompi vaikuttavuus osanottajan 

työllistymismahdollisuuksiin suhteessa työnhakupalveluihin ja työvoimakoulutukseen voi Kluven ja 

Schmidtin (2002) mukaan johtua osaltaan tehottomista julkisen sektorin toteuttamista 

aktiivitoimenpiteistä. Useissa tutkimuksissa on saatu tuloksia, joiden mukaan palkkatukien 
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tehokkuus riippuu siitä, onko tuet kohdistettu yksityiselle vai julkiselle sektorille (kts. esim. 

Rosholm (1999) ja Gerfin & Lechner (2000)). Yksityiselle sektorille kohdistetut palkkatuet ovat 

näiden tutkimusten mukaan tehokkaampi keino parantaa osanottajan työllistymismahdollisuuksia 

kuin julkiselle sektorille kohdistetut tuet. Näin ollen palkkatukien kannustinjärjestelmät tulee 

määritellä tarkasti, jotta ne toimivat halutulla tavalla.  (Kluve & Schmidt 2002, 439.) 

Kluven ja Schmidtin (2002) tutkimustulos työnhakupalveluiden positiivisesta vaikutusta tukee 

aikaisempien tutkimusten tuloksia. Esimerkiksi van Bergin ja van der Klaauwin (2001) tutkimus 

käsittelee Alankomaissa toteutettua työnhaun neuvonta- ja valvontapalvelu -ohjelmaa 

(Counselling and Monitoring’ programme). Heidän mukaansa virta työttömyydestä työllisyyteen 

on sitä suurempi mitä intensiivisempi työnhakupalvelu on. Vastaavan päätelmän tekevät Gorter & 

Kalb (1996) tutkimuksessaan, jossa he analysoivat kuinka intensiivinen neuvonta ja valvonta 

vaikuttavat työnetsintään. Koe toteutettiin seitsemässä työvoimatoimistossa Alankomaissa. Osa 

työttömistä sai enemmän työvoimaneuvontaa ja seurantaa kuin muut työttömät. Työttömille ei 

kerrottu kokeesta, jotta koetilanne ei vääristyisi. Koeryhmään osallistujat valittiin satunnaisesti ja 

kokeesta pääsi pois vain löytämällä työpaikan. Sekä koeryhmän että vertailuryhmän jäsenillä oli 

kuukausittaiset tapaamiset työvoimaneuvojien kanssa. Tapaamiset erosivat siten, että koeryhmän 

jäsenten tapaamiset olivat huomattavasti pidempiä ja niissä käsiteltiin työnhakuun liittyviä asioita 

syvällisemmin. Todennäköisyys etujen menettämiseen nousi henkilöillä, joiden hakemukset olivat 

vaillinaisia tai salasivat työnhaun välttelemistä.  Tulosten mukaan koeryhmään kuuluvien 

henkilöiden hakemusaste oli korkeampi sen noustessa 20 prosenttia alkutilanteesta. Lisäksi 

koeryhmän henkilöiden työnlöytämisaste nousi 15 prosenttia ja oli suurempi kuin vertailuryhmän 

jäsenten työnlöytämisaste.  Näin ollen voidaan päätellä, että intensiivinen neuvonta ja seuranta 

nostavat työttömien työhakemusten lukumäärää. Tämän johdosta työnetsintäaste nousi, eivätkä 

lisähakemukset olleet vain silmänlumetta. 

Iso-Britanniassa toteutetaan ns. New Deal -ohjelmaa (lokakuusta 2009 lähtien Flexible New Deal), 

joka koostuu useista eri aktiivitoimenpiteiden tyypeistä. Alkuperäinen ohjelma oli suunniteltu 

parantamaan nuorten 18–24-vuotiaiden työllistymistä. Nykyään ohjelma voidaan kohdistaa 

toisillekin kohderyhmille. Blundell, Costa Dias, Meghir ja Van Reenen (2004) tarkastelevat New 

Deal for the Young Unemployed -ohjelmaa, joka on kohdistettu 18–24-vuotiaille vähintään kuusi 

kuukautta työttömänä olleille henkilöille. Ohjelma koostuu pääosin neljä kuukautta kestävästä 

työnhakupalvelusta sekä työnantajille maksettavista palkkatuista. Ohjelman tehokkuutta 
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tarkastellaan tutkimalla alueiden välisiä eroja sen mukaan, onko ohjelma käytössä vai ei. Kyseistä 

ohjelmaa pilotoitiin tietyillä alueilla ennen sen yleistämistä. Tutkimustulosten mukaan ohjelmalla 

on tilastollisesti merkitsevä vaikutus etenkin miesten työllistymiseen, sillä nuorten miesten 

todennäköisyys löytää työpaikka neljän kuukauden sisällä nousee viisi prosenttia.  Tämä nousu 

johtuu sekä palkkatuesta että työnhakupalveluista mutta tutkijoiden mukaan nousu johtuu 

enemmän työnhakupalveluista, mikä on sopusoinnussa Kluven ja Schmidtin (2002) 

arviointitutkimuksen kanssa. Blundellin ym. (2002) tulosten mukaan ohjelman vaikutus muodostuu 

suurelta osin ensimmäisen periodin aikana, joten ohjelman pitkän aikavälin vaikutukset jäävät 

epäselviksi. Tämä näkökohta puoltaa makrotason tutkimuksen tarpeellisuutta.  

Kun arvioidaan Kluven ja Schmidtin (2002) aineiston tutkimusten toteutustapaa (perustasona ei-

kokeellinen arviointi) ja aktiivitoimenpiteen toteutusajankohtaa (perustasona 1970-luku), kuvaa 

positiivinen kerroin toimenpiteeseen osallistuvan tulevaisuudennäkymille positiivista vaikutusta. 

Vain neljä aineiston tutkimuksesta oli toteutettu koetilanteessa. Estimointitulosten mukaan 1990-

luvulla toteutettujen aktiivitoimenpiteiden kerroin on 5 prosentin merkitsevyystasolla tilastollisesti 

merkitsevä. Kerroin on erittäin suuri ja negatiivinen. Näin ollen voi olla mahdollista, että 1970- ja 

1980-luvulla ATP on ollut tehokkaampaa kuin 1990-luvulla. Tulee kuitenkin muistaa, että 

arviointitutkimuksen metodologia on kehittynyt huimasti vuosikymmenten saatossa, jolloin 

aikaisempien vuosikymmenten estimoinnit voivat olla harhaisia ja johtaa vääriin päätelmiin. 

Makrotaloudelliseen ympäristöön liittyvistä muuttujista vain työttömyysaste on tilastollisesti 

merkitsevä 10 prosentin merkitsevyystasolla. Tämä indikoi sitä, että toimenpiteillä on vaikutusta 

etenkin silloin, kun työttömyysaste on korkea. (Kluve & Schmidt 2002, 440.) 

Kaiken kaikkiaan Kluven & Schmidtin estimointitulosten mukaan aktiivitoimenpiteiden vaikutukset 

Euroopassa ovat positiivisesti pieniä. Lisäksi aktiivitoimenpiteiden vaikutukset riippuvat paljon 

siitä, millaisia toimenpiteitä käytetään. Useat tutkimukset puoltavat sitä näkökulmaa, että etenkin 

työvoimakoulutuksella ja työnhakupalveluilla on merkitystä työnhakijan tulevaisuudennäkymiin. 

Forslundin & Kruegerin (2008) mukaan mikrotaloudellisista tutkimustuloksista voidaan johtaa 

muutamia yleistyksiä ATP:n vaikuttavuudesta Ruotsissa. Ensinnäkin toimenpiteeseen osallistuva 

henkilö työllistyy aktiivitoimenpiteen jälkeen sitä todennäköisemmin mitä enemmän toimenpide 

muistuttaa tavallista työtä. Tämä tulos on sopusoinnussa useiden tutkimusten kanssa, joiden 

mukaan etenkin ammatillisella työvoimakoulutuksella on vaikuttavuutta työllistymiseen. Toisaalta 
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tämän yleistyksen mukaan erilaiset palkkatuet ovat tehokkaita aktiivitoimenpiteitä, mikä on 

osittain ristiriidassa esimerkiksi Kluven & Schmidtin (2001) tulosten kanssa. Tähän voi kuitenkin 

olla syynä se, että tässä tapauksessa on kyse vain yhdestä valtiosta eli Ruotsista. Kluven & 

Schmidtin evaluointi koostuu usean eri maan aineistosta. (Forslund & Krueger 2008, 24.)   

Cardin, Kluven & Weberin (2009) evaluointitutkimus koostuu 97 ATP:aa käsittelevästä 

tutkimuksesta (199 toimenpidettä) vuosilta 1995–2007. Aktiivitoimenpiteiden estimoinnit 

pohjautuvat 26 maassa toteutettuun tutkimukseen eli tutkimusta voidaan pitää kattavana. Lisäksi 

tutkimuksessa arvioidaan lyhyen ja keskipitkän aikavälin vaikutukset erikseen. Aineiston valtiot 

voidaan jakaa saksankielisiin, skandinaavisiin ja angloamerikkalaisiin valtioihin. Estimoinnissa 

käytetään ordered probit-mallia, jota varten tutkijat muodostavat uudet regressiokertoimien ja t-

suureen lausekkeet. 

Lyhyellä aikavälillä työvoimakoulutuksen vaikuttavuus on pienempi kuin työnhakupalveluiden kun 

taas keskipitkällä aikavälillä kyseinen ero katoaa. Huomioitavaa on kuitenkin se, että 

tukihankkeiden vaikutukset toimenpiteeseen osallistuvien työllisyyteen ovat pienempiä kuin 

työvoimakoulutuksen ja työnhakupalveluiden tapauksissa molemmilla aikaväleillä. Toisaalta 

nuoriin kohdistetut aktiivitoimenpiteet ovat sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä epäsuotuisia 

verrattuna toisiin kohderyhmiin. Kaiken kaikkiaan aktiivitoimenpiteiden vaikuttavuus paranee 

keskipitkällä aikavälillä. Vaikka aktiivitoimenpiteen vaikutus on negatiivinen vuoden päästä, voi sen 

vaikuttavuus muuttua positiiviseksi kahden tai kolmen vuoden kuluessa.  Lisäksi tutkimuksen 

tutkimustulokset ovat sopusoinnussa Kluven & Schmidtin (2002) tutkimustulosten kanssa. 

5.1.3 Kotimaiset tutkimukset 

Vaikka Kluven ja Schmidtin (2002) arviointitutkimus koostuu useiden maiden tutkimuksista, ei sen 

aineisto kata yhtään suomalaista tutkimusta. Suomen työmarkkinat ovat kuitenkin rakenteeltaan 

melko samankaltaiset kuin aineistoon kuuluvien Tanskan ja Ruotsin, jolloin kyseinen evaluointi 

antanee suuntaviivoja myös Suomessa harjoitettavan ATP:n tehokkuudesta. Tämän Pro Gradu -

tutkielman eräänä tavoitteena on tarkastella aktiivisen työvoimapolitiikan vaikuttavuutta 

Suomessa, joten on tärkeää analysoida kotimaista tutkimuskenttää hieman tarkemmin. 

Suomessa aktiivisen työvoimapolitiikan vaikuttavuusarviointeja on ilmestynyt lukuisia varsinkin 

viimeisen 15 vuoden aikana. Usein halutaan tutkia työvoimapoliittisten uudistusten tehokkuutta ja 
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vaikuttavuutta. Tutkimuksia voidaan kuitenkin kritisoida niiden kapea-alaisesta näkökulmasta, sillä 

kaikki tutkimukset eivät ota huomioon teoreettisia lähtökohtia tai talouden tilaa. Tutkimuksia, 

jotka koskevat toimenpiteen vaikuttavuutta eri työttömien ryhmille, on toteutettu vähän. Lisäksi 

tutkimustulokset voivat poiketa merkittävästi toisistaan, eikä niitä ole rinnastettu aikaisempaan 

suomalaiseen tutkimukseen. Näistä puutteista huolimatta tutkimukset voivat antaa tärkeitä 

näkökohtia aktiivitoimenpiteistä. (Ilmakunnas ym. 2001, 22.) Seuraavassa tarkastellaan muutamia 

kotimaisia tutkimuksia. 

Hämäläinen & Ollikainen (2004) arvioivat aktiivisen työvoimapolitiikan pitkän aikavälin vaikutuksia 

nuorten (16–30-vuotiaat) työmarkkinoilla. Toimenpiteiden vaikutusta mitataan työllisyyden, 

työttömyyden, tulojen, toistuvan osallistumisen, opiskelun ja työvoiman ulkopuolelle siirtymisen 

suhteen. Tutkimuksessa sovelletaan osallistumistodennäköisyyteen perustuvaa propensity score 

matching -menetelmää.  Toimenpideryhmiä eli työllistämistukea, työvoimakoulutusta ja 

työharjoittelua työmarkkinatuella tarkastellaan erikseen, jotta mahdolliset toimenpide-erot 

toimenpiteiden välillä pystytään havainnoimaan. Aineisto perustuu Tilastokeskuksen 

toteuttamaan väestö- ja työvoimatutkimukseen. Tähän on liitetty henkilöiden yksilötason tietoja 

esimerkiksi työllisyydestä, työttömyydestä ja tulotasosta.    

Tulosten perusteella eri toimenpiteiden vaikutuksissa on selkeitä eroja. Aktiivisella 

työmarkkinapolitiikalla on positiivisia vaikutuksia nuorten työttömien työmarkkina-asemaan. Tulee 

kuitenkin huomata, etteivät kaikki toimenpiteet ole läheskään tehokkaita. Tulosten mukaan 

yleisimmin käytetyllä työmarkkinatuella tapahtuvalla työharjoittelulla ei ole nuorten 

työllisyysasemaa parantavia vaikutuksia. Voidaankin miettiä, onko julkisen vallan harjoittama 

aktivointipolitiikka ollut kovin tuloksellista, sillä vuosina 1995–1996 60 prosenttia 

aktivointitoimista oli työmarkkinatuella tapahtuvaa työharjoittelua. 

Työllistämistuella ja työvoimakoulutuksella on tulosten perusteella positiivinen vaikutus nuorten 

työllisyysasemaan eli ne parantavat nuorten työllistymistä ja jopa nostavat nuoren ansiotasoa. 

Vaikutukset ovat pitkäkestoisia, sillä ne ovat havaittavissa vielä neljäntenä toimenpiteeseen 

osallistumisen jälkeisenä vuotena.  Tutkimuksen mukaan koulutuksen avulla saadut hyödyt eivät 

saavuta työllistämistuen ja työvoimakoulutuksen etumatkaa. 

Hämäläinen ja Tuomala (2007) arvioivat tutkimuksessaan eri vaiheissa työttömyyttä aloitetun 

ammatillisen työvoimakoulutuksen pitkän aikavälin työllisyysvaikutuksia. Erityishuomion saa se, 
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missä vaiheessa työttömyyttä koulutuksella on parhaat työllisyysvaikutukset. Koeryhmän jäseniä 

ovat vuonna 1998 ammatillisen työvoimakoulutuksen aloittaneet 16–25-vuotiaat nuoret. Koe- ja 

vertailuryhmää seurattiin kuukausitasolla vuoden 2002 loppuun asti. Aineistoon valittiin nuoria 

työttömiä, jotka osallistuivat työvoimakoulutukseen ensimmäistä kertaa. Tällä pyritään välttämään 

endogeenisuusongelma. Vertailuryhmän jäseniä ovat ne nuoret työttömät, jotka eivät osallistu 

työvoimakoulukseen, vaikka heillä olisi siihen mahdollisuus. 

Tutkimuksessa käytetään ns. tilastollista kaltaistamista, joka on ei-parametrinen menetelmä. 

Havaitut ominaisuudet, kuten koulutustaso, vaikuttavat todennäköisyyteen tulla työttömäksi tai 

työlliseksi. Tilastollinen kaltaistaminen olettaa ryhmien välisten erojen johtuvan ainoastaan 

havaituista tekijöistä sekä näiden vakioimisen jälkeen jäävästä toimenpiteen vaikutuksesta. 

Kaltaistamisen onnistumista arvioidaan ns. tasasapainottumistestillä. Jos kaltaistaminen on 

onnistunut, ei ryhmien välillä pitäisi olla eroja havaituissa ominaisuuksissa. Vaikka aineisto on 

suuri, on mahdollista, että havaitsemattomat tekijät vaikuttavat tuloksiin.  

Estimoinnin tuloksena saadaan erilaisia työvoimakoulutuksen työllisyysvaikutuksia, kun koulutus 

aloitetaan työttömyyden eri vaiheissa. Työttömyyden alussa työvoimakoulutuksella on 

tilastollisesti merkitsevä negatiivinen vaikutus työllistymiseen. Tämän voidaan ajatella johtuvan 

henkilön lukkiutumisesta ohjelmaan, joka vähentää työnetsintää (lock-in effect). Kun 

työvoimakoulutus aloitetaan viiden kuukauden työttömänä olon jälkeen, muuttuu 

työllisyysvaikutus positiiviseksi ja pysyy sellaisena jonkin aikaa. Työvoimakoulutuksen 

keskimääräinen vaikutus työllisyyteen on 6 prosenttiyksikköä. Mikäli työvoimakoulutus aloitetaan 

7–10 kuukauden työttömänä olon aikana, pienenee työllisyysvaikutus.   

Työvoimakoulutuksen aloitusajankohdalla on tutkimuksen mukaan väliä, jotta 

työvoimakoulutuksella olisi positiivisia vaikutuksia. Optimaalinen aloitusajankohta on melko 

lähellä keskimääräistä työttömyyden kestoa, joka oli 15–19-vuotiailla kolme kuukautta ja 20–24-

vuotiailla kuusi kuukautta vuonna 1998.  Tämän nojalla voidaankin kyseenalaistaa vuoden 2005 

uudistuksen onnistuminen, sillä sen mukaan nuoren työttömän tulisi aktivoitua kolmen 

ensimmäisen työttömyyskuukauden aikana.   

Työvoimakoulutuksen optimaalinen aloitusajankohta on siis noin 4–6 kuukauden 

työttömyysjakson kohdalla. Tuloksia tarkastellaan käyttämällä instrumenttimuuttujia 

havaitsemattomille ominaisuuksille. Estimoinnin tulosten mukaan havaitsemattomat tekijät voivat 
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vääristää tuloksia yläkanttiin. Kun havaitsemattomat tekijät kontrolloidaan, saadaan 

työvoimakoulutuksen vaikutukseksi työllisyyteen kolme prosenttiyksikköä (edellä 6 

prosenttiyksikköä).  

 

5.2. Aktiivisen työvoimapolitiikan makrotason vaikuttavuus 

5.2.1 Makrotaloudellisen vaikuttavuustutkimuksen lähtökohdat ja haasteet 

Työvoimapolitiikan makrotaloudellisena tavoitteena on parantaa työmarkkinoiden toimintaa ja 

ennaltaehkäistä talouden mahdollisia rakennemuutoksia. Työvoimakoulutuksen tavoitteena on 

työvoimapulan poistaminen ja työttömien työllistymismahdollisuuksien parantaminen. Vastaavasti 

tukityöllistämisen pyrkimyksenä on taloudellisten suhdanteiden tasapainottaminen ja alueellisten 

työttömyyserojen pienentäminen.  Makrotaloudellisen vaikuttavuustutkimuksen avulla arvioidaan 

esimerkiksi sitä, kuinka hyvin eri tavoitteet on saavutettu. (Heinonen ym. 2004, 144–145.) 

Kun aktiivitoimenpiteiden vaikutusta arvioidaan makrotasolla, lähtökohtana ovat niiden 

vaikutukset tasapainotyöttömyyteen ja -työllisyyteen sekä työvoiman tarjontaan ja palkkaan. 

Makrotaloudellisen tutkimuksen etuna pidetäänkin juuri sitä, että sen avulla voidaan selvittää 

aktiivitoimenpiteen vaikutusta kokonaistyöllisyyteen. Aktiivitoimenpiteet laskevat 

tasapainotyöttömyyttä, jos ne pienentävät talouden inflaatiopaineita ja parantavat kysynnän ja 

tarjonnan kohtaamista. Nämä tasapainovaikutukset koostuvat kuitenkin keskenään ristiriidassa 

olevista tekijöistä. Ristiriitatilanne voi syntyä esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisemis- ja 

työllistymistavoitteen välille, kun toimenpiteeseen osallistuvia valitaan. Mikäli toimenpiteeseen 

valitaan syrjäytymisvaarassa olevia huonosti työllistyviä henkilöitä, on hyvin todennäköistä, että 

toimenpiteen jälkeen työllistyvien osuus on huomattavasti pienempi kuin helpommin työllistyvien 

osallistujien tapauksessa.  Lisäksi tulee muistaa, että vaikutus kokonaistyöllisyyteen voi olla erittäin 

pieni tai olematon edellä käsiteltyjen sivuvaikutusten, kuten työmarkkinavuotojen, johdosta. 

(Heinonen ym. 2004, 145.) Makrotaloudellinen tutkimus pyrkii ottamaan huomioon nämä 

työllisyysvaikutuksia pienentävät seikat arvioitaessa kokonaistaloudellisia vaikutuksia. 

Makrotaloudellisen tutkimuksen eräänä tehtävänä on selvittää sivuvaikutusten suuruus, jolloin 

voidaan arvioida aktiivitoimenpiteen vaikutusta kokonaistyöllisyyteen ja -työttömyyteen. Tämä 

tapahtuu estimoimalla kyseiset sivuvaikutukset. Kyseinen lähestymistapa soveltuu parhaiten 
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sellaisille toimenpiteille, joiden tarkoituksena on parantaa yksityisen sektorin työpaikkojen 

syntymistä. Tässä tapauksessa erinäiset työvoimahallinnon järjestämät tukityöjaksot sopivat 

erinomaisesti makrotaloudellisen tutkimuksen kohteeksi etenkin silloin, kun halutaan tutkia 

olisivatko työpaikat syntyneet ilman aktiivitoimenpidettä (työmarkkinavuodot). (Ilmakunnas ym. 

2001, 17.) Samalla voidaan selvittää myös vievätkö tukityöllistetyt henkilöt työpaikat jonkun toisen 

työnhakijan kustannuksella (korvausvaikutus) tai syrjäyttivätkö he tuettomia työnhakijoita toisaalla 

yhteiskunnassa (Heinonen ym. 2004, 147).  

Kaikkein mielenkiintoisimpia tarkastelun kohteita ovat aktiivitoimenpiteiden vaikutus 

palkkatasoon ja työllisyyteen, joten tässä Pro Gradu -tutkielmassa keskitytään niihin. Suomessa 

ATP:n makrovaikutuksia koskevia tutkimuksia on tehty melko vähän. Eniten tutkimuksia on tehty 

Hämäläisen (1998) mukaan palkkainflaation ja ATP:n välisestä suhteesta. Ylipäänsä 

makrotaloudellisia tutkimuksia on tehty huomattavasti vähemmän kuin mikrotaloudellisia 

tutkimuksia. Lisäksi makrotaloudelliset tutkimukset keskittyvät usein yhteen tiettyyn alueeseen ja 

valtioon. Makrotason tutkimusten vähyyden pääsyy ei ole teoriapohjan puute vaan ennemminkin 

teoriaan sopivan aineiston löytäminen ja ekonometrisen mallin muodostaminen. Syynä 

tutkimuskentän kapeuteen onkin ongelmat käytetyissä menettelytavoissa. Ensinnäkin voi olla 

vaikeaa määritellä aktiivitoimenpiteistä johtuvien vaikutusten tarkkoja estimaatteja, sillä aineiston 

havaintojen lukumäärä on usein liian pieni. Toisaalta oman haasteensa tutkimukselle tuo 

kaksisuuntainen kausaliteetti. Työllisyyteen ei välttämättä vaikuta pelkästään aktiivinen 

työvoimapolitiikka, vaan voi olla mahdollista, että muutos työmarkkinatilanteessa voi aiheuttaa 

muutoksen poliittisessa päätöksenteossa ja näin ollen vaikuttaa aktiiviseen työvoimapolitiikkaan. 

Tästä voi olla seurauksena simultaanisuusharha ja identifiointiongelmia. (Calmfors, Forslund & 

Hemström 2001, 95.)  

Kolmantena makrotaloudellisen tutkimuksen rajoitteena voidaan pitää eri valtioiden 

instituutiorakenteiden ja käytettävien aktiivitoimenpiteiden erilaisuutta. Tällöin valtioiden välinen 

vertailu vaikeutuu ja evaluointitutkimusten toteuttaminen voi olla mahdotonta. Myös 

estimoinnissa käytettävien muuttujien valitseminen tuottaa hankaluuksia. Esimerkiksi Suomen 

tapauksessa estimointiin tarvittavien muuttujien arvot eivät ole yhdessä tietokannassa vaan tiedot 

tulee etsiä useammasta eri tietokannasta. Seuraavaksi esitellään palkka- ja työllisyysvaikutuksia 

koskevia tutkimuksia niin ulkomailta kuin Suomesta. 
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5.2.2 Makrotason palkkavaikutusta selvittävät tutkimukset  

Aktiivinen työvoimapolitiikka voi vaikuttaa palkanmuodostusprosessiin. Teoreettisesti aktiivista 

työvoimapolitiikkaa voidaan mallintaa sen mukaan kohdistetaanko aktiivitoimenpiteitä vai ei 

tietyille henkilöille tai työttömien ryhmille, kuten luvussa 4 tehtiin edellä. Tuloksena saatiin, että 

aktiivinen työvoimapolitiikka vaikuttaa palkanasetantakäyrän sijaintiin ja sitä kautta palkkatasoon. 

Teoriassa ATP:lla tulisi olla palkkatasoa laskeva vaikutus, jos aktiivitoimenpiteet nostavat 

työvoiman tarjontaa. Toisaalta laajamittaiset aktiivitoimenpiteet voivat aiheuttaa ammattiliitoille 

insentiivit palkkamaltista luopumiseen. Tällöin seurauksena voi olla palkkatason nousu. 

Nettovaikutuksen merkin yksiselitteinen määrittely onkin vaikeaa, minkä johdosta 

palkkavaikutusta on tutkittu kenties eniten makrotason tutkimuksista.  

Calmfors, Forslund & Hemström (2001) käsittelevät paperissaan ATP:n vaikutusta Ruotsissa eri 

tutkimusten avulla. Suurin osa tutkimuksista on käsitellyt aktiivitoimenpiteiden vaikutusta 

reaalipalkkatasoon palkanasetantakäyrän siirtymisen kautta. Kussakin tutkimuksessa 

reaalipalkkayhtälöt sisältävät mittarit työttömyydelle ja aktiivitoimenpiteiden määrälle, kun 

tarkastelun kohteena oleva malli estimoidaan. Tulokset eivät ole yksiselitteisiä. Useiden 

tutkimusten mukaan laajamittainen aktiivitoimenpide aiheuttaa painetta palkkatason nousulle 

mutta toisaalta monet tutkimukset eivät löydä mitään tilastollisesti merkitsevää vaikutusta 

palkkainflaation ja ATP:n välillä. Seitsemästätoista tutkimuksesta vain kolmen mukaan 

aktiivitoimenpiteet laskevat palkkatasoa. Tulee kuitenkin huomioida, etteivät tutkimukset erottele 

eri aktiivitoimenpiteitä toisistaan. (Calmfors, Forslund & Hemström 2001, 102–103.) 

Suurin osa näistä tutkimuksista koskee ajanjaksoa ennen 1990-luvun alkupuoliskon lamaa. Laman 

aikana sekä työttömyys että aktiivitoimenpiteisiin käytetyt menot nousivat. Näin ollen onkin 

kiinnostavaa verrata lamanjälkeisiä tutkimuksia lamaa edeltäneisiin tutkimuksiin. Toisin kuin voisi 

kuvitella, tutkimuksissa ei löydetty tilastollisesti merkitsevää muutosta palkkainflaation ja ATP:n 

välillä 1990-luvun lopun ja 1980-luvun tutkimusten kesken (esim. Johansson, Lundborg & 

Zetterberg (1999); Rødseth & Nymoen (1999) ja Forslund & Kolm (2000)). (Calmfors ym. 2001, 

103–104.) 

Calmfors & Forslund (1991) käyttävät estimoinneissa ruotsalaisia aikasarjoja. Estimointitulosten 

mukaan ATP heikentää ammattiliittojen palkkamalttia, jolloin aktiivitoimenpiteillä on palkkatasoa 
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nostava vaikutus niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Päinvastaiseen johtopäätökseen tulevat 

Forslund & Kolm (2000) omassa tutkimuksessaan. Heidän mukaansa ATP:n kokonaisvaikutus 

palkanmuodostukseen on epäselvä mutta loppujen lopuksi he päättelevät, ettei aktiivisella 

työvoimapolitiikalla ole palkkoja nostavaa vaikutusta. 

Suomea koskevia tutkimuksia ei ole tehty kovinkaan montaa. Seuraavaksi käsitellään Suomessa 

harjoitetun ATP:n ja palkkainflaation yhteyttä. Eriksson, Suvanto & Vartia (1990) käyttävät 

vuosittaisia havaintoja (1960–1985) ja estimoivat palkkayhtälön yksityiselle sektorille 

ammattiliittojen palkkaneuvottelumallissa. Palkanmuodostukseen vaikuttavia tekijöitä mallissa 

ovat työnkysyntään vaikuttavat muuttujat, ammattiliiton saavuttama nettohyöty ja ammattiliiton 

neuvotteluvoima. Estimoinnissa ei huomioida aikatrendiä tai teknistä muutosta, sillä niiden 

kontribuutiot palkkayhtälöihin ovat pieniä ja ne eivät ole tilastollisesti merkitseviä. 

Viimeisimmissä estimoinneissa he jakavat työttömyyden lyhytaikaiseen, keskimääräiseen ja 

pitkäaikaistyöttömyyteen. Jaottelua perusteltiin sillä, että pitkäaikaistyöttömien panos 

palkkaneuvotteluissa on pieni verrattuna vähän aikaa työttömänä olleisiin. Toisaalta 

pitkäaikaistyöttömien tietotaito on laskenut niin paljon, että heidät tulisi jättää jopa työvoiman 

ulkopuolelle. Näin tutkimuksen mukaan olikin, sillä yli kuusi kuukautta työttömänä olleiden paino 

palkkaneuvotteluissa oli alhainen ja toisaalta vähän aikaa työttömänä olleilla oli voimakas 

negatiivinen vaikutus palkanmuodostukseen tarkasteluperiodilla. Kaiken kaikkiaan tutkimuksen 

mukaan aktiivisella työvoimapolitiikalla ei ole palkkapainetta nostavaa vaikutusta. Erikssonin ym. 

(1990) tutkimus ei kuitenkaan kata 1990-lukua, jolloin Suomessa oli syvä lama. Olisikin 

mielenkiintoista tutkia, muuttuisivatko tulokset, jos tutkimus toteutettaisiin uudelleen ottamalla 

huomioon myös 1990-luku ja 2000-luvun ensimmäinen vuosikymmen. 

Pehkosen (1999) tutkimus ei varsinaisesti käsittele millään tavalla aktiivista työvoimapolitiikkaa 

mutta se pyrkii selittämään työttömyyttä Suomessa palkanmuodostusprosessin kautta.  

Tutkimuksen teoria pohjautuu tässä tutkielmassa luvussa 3.1 esiteltyyn Layardin & Nickellin (1986) 

ja Layardin ym. (2005) teoreettiseen viitekehykseen, jonka puitteissa tutkimuksessa estimoidaan 

palkkayhtälö. Tutkimus eroaa toisista tutkimuksista hyvin pitkän tutkimusperiodinsa suhteen 

(periodit 1961/1–1994/4) eli se käsittää myös 1990-luvun lamavuodet. Aineisto on pääosin kerätty 

Suomen Pankin tietokannasta (BOF4). Toiseksi tutkimuksessa käytetään useita proxy-muuttujia, 

joita ei muissa tutkimuksissa ole käytetty (esimerkiksi työmarkkinoiden epävarmuutta kuvaava 
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muuttuja). Pehkonen (1999) käyttää dynaamisia mallinnustekniikoita ja logaritmoituja 

transformaatiomuuttujia estimoinnissaan. (Pehkonen 1999, 82–86). 

Pehkosen (1999) mukaan tuottavuuden kasvu on pääsyy palkkatason nousulle. Tulosten mukaan 

ne muuttuvat yhden suhteessa yhteen. Lisäksi työttömyys, ammattiliiton neuvotteluvoima, 

korvausaste, tuontihinnat ja verot vaikuttavat palkkojen kasvuun.  Tulokset puoltavat perinteistä 

näkemystä työttömyyden ja palkkainflaation välisestä negatiivisesta suhteesta pitkällä aikavälillä. 

Verot vaikuttavat työvoimakustannuksiin voimakkaammin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä 

(Pehkonen 1999, 88–89). 

Sekä kansainväliset että suomalaiset tutkimukset antavat ristiriitaisia tuloksia. Joidenkin 

tutkimusten mukaan ATP:lla on positiivinen vaikutus palkkainflaatioon, toisten mukaan ei ole 

minkäänlaista vaikutusta ja joidenkin harvojen tutkimusten mukaan vaikutus voi olla jopa 

negatiivinen. Tutkimusten pohjalta ei voida kuitenkaan tehdä mitään yksiselitteisiä johtopäätöksiä 

aktiivitoimenpiteiden palkkavaikutuksista. Edellä mainitut ongelmat näyttäytyvät etenkin 

palkkainflaatiota tutkittaessa olevan erityisen tärkeitä tulosten kannalta. Muuttujien valinnallakin 

on merkitystä estimoitaessa yhtälöitä. Lisätilaus tämän osa-alueen tutkimiselle on selvästi 

olemassa, jotta aktiivitoimenpiteiden vaikuttavuudesta voidaan tehdä selkeitä johtopäätöksiä. 

5.2.3 Makrotason työllisyysvaikutuksia käsittelevät tutkimukset 

Aktiivitoimenpide voi parantaa yksittäisten työttömien työllistymisedellytyksiä mutta vaikutus 

kokonaistyöllisyyteen voi silti olla olematon luvussa 3.2 esiteltyjen epäsuorien vaikutusten 

johdosta. Aktiivisen työvoimapolitiikan bruttovaikutukseksi kutsutaan toimenpiteen avulla 

työllistettyjen ihmisten lukumäärää. Aktiivisella työvoimapolitiikalla voi kuitenkin olla negatiivisia 

sivuvaikutuksia, jolloin vaikutus yhteiskunnan tasolla jää pieneksi. Jotta kokonaistaloudellista 

nettovaikutusta kokonaistyöllisyyteen voidaan arvioida, tulee selvittää sivuvaikutusten suuruus ja 

vaikutus. Nettovaikutus muodostuu seuraavasti 

nettovaikutus = bruttovaikutus – työmarkkinavuodot – korvausvaikutus – 

syrjäyttämisvaikutus.    

Sivuvaikutusten suuruudesta ja suunnasta ei kuitenkaan tutkimuskentällä vallitse yksimielisyyttä. 

Joidenkin tutkijoiden mielestä sivuvaikutukset kumoavat kokonaan toimenpiteen yksilötason 
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myönteiset työllisyysvaikutukset. Toisaalta eräät tutkijat ovat sitä mieltä, että sivuvaikutusten 

suuruutta liioitellaan. (Heinonen ym. 2004, 145–146.) 

Seuraavassa esitellään ensimmäisenä Marén (2005) kokoama katsaus aktiivisen työvoimapolitiikan 

epäsuorista vaikutuksista. Tämän jälkeen esitellään joitain työllisyysvaikutuksia käsitteleviä 

tutkimuksia, joita on ilmestynyt melko vähän. Etenkin epäsuoria vaikutuksia käsittelevää 

kirjallisuutta ja tutkimuksia ei ole ilmestynyt kovin paljoa. Käsiteltävien tutkimusten avulla pyritään 

selvittämään, voidaanko aktiivitoimenpiteiden työllisyysvaikutuksista tehdä minkäänlaisia 

johtopäätöksiä.  

Suurin osa aktiivitoimenpiteitä käsittelevästä kirjallisuudesta keskittyy suorien vaikutusten 

arvioimiseen, jolloin epäsuorat vaikutukset jäävät vaille huomiota, mikä voi johtaa vääriin 

johtopäätöksiin toimenpiteen vaikuttavuudesta. Tämä on sinänsä paradoksaalista, sillä suuressa 

osassa tutkimuksista kerrotaan, ettei toimenpiteitä voida arvioida pelkästään suorien vaikutusten 

nojalla. Kuitenkin hyvin harva tutkimus pyrkii edes estimoimaan sivuvaikutuksia. Ne harvat 

tutkimukset, joissa estimoidaan epäsuoria vaikutuksia, koskevat joko palkkatukihankkeita tai 

työvoimakoulutusta. (Maré 2005, 20.)   

Maré (2005) esittää useiden tutkimusten pohjalta joitain päähuomioita epäsuorista vaikutuksista 

sen mukaan, ovatko tutkimukset keskittyneet palkkatukiin vai eivät. Ensinnäkin tutkimustulokset 

vaihtelevat suuresti eri tutkimusten välillä. Voidaan kuitenkin todeta, että sivuvaikutusten 

merkitys kokonaistyöllisyyteen on suuri. Esimerkiksi palkkatuesta johtuva nettotyöllisyyden kasvu 

estimoidaan muodostavan 5–10 prosenttia bruttovaikutuksen suuruudesta. Tutkimukset eroavat 

kuitenkin sen suhteen, mikä sivuvaikutuksista vaikuttaa suhteellisesti eniten kokonaistyöllisyyteen. 

Tähän voi tietysti osasyynä olla se, että sivuvaikutuksia käsitellään eri lailla tutkimuksissa. 

Vaikutukset kokonaistyöllisyyteen ovat työpaperin mukaan suurimmillaan sellaisissa 

palkkatukiohjelmissa, joita ei ole kohdistettu yksityiselle sektorille. (Maré 2005, 22–23.) 

Tutkimukset voivat käsitellä myös pelkästään aktiivitoimenpiteen vaikutusta työttömyyteen tai 

työllisyyteen. Tällöin ei arvioida pelkästään tietyn aktiivitoimenpiteen, kuten palkkatukien tai 

koulutusohjelmien, vaikutusta. Marén (2005) mukaan aktiivitoimenpiteet laskevat avointa 

työttömyyttä, jolloin vaikutus kokonaistyöllisyyteen on positiivinen. Layard-Nickell-mallissa tämä 

tarkoittaa RR-käyrän siirtymistä vasemmalle (kuvio 5, luku 3.1).  
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Calmforsin ym. (2001) kokoaman tutkimusyhteenvedon mukaan etenkin suorat työpaikkojen 

luonnit vähentävät vakituisten työpaikkojen lukumäärää Ruotsissa. Toisaalta niistä voi aiheutua 

myös avoimen työttömyyden laskeminen, kuten Ohlssonin (1995) ja Calmforsin & Skedingerin 

(1995) tutkimuksissa todetaan. Vastaavaan johtopäätökseen päästään käyttämällä eri maiden 

OECD-aineistoa. Tutkimustuloksiin tulee kuitenkin suhtautua varauksella, sillä 

simultaanisuusharhan mahdollisuus on melko suuri. Harha aiheutuu useissa tutkimuksissa 

käytettävän ATP:n mittarin (aktiivitoimenpiteisiin käytettävien menojen osuus 

bruttokansantuotteesta) ja työttömyyden välisestä negatiivisesta kovarianssista. Tällöin 

muuttujien estimaatit ovat harhaisia, jolloin tuloksena voidaan saada liian suuri avoimen 

työttömyyden lasku. Jotkin tutkimukset jättävät simultaanisuusharhan huomiotta ja toiset 

tutkimukset pyrkivät poistamaan sen. Harhaa voidaan pienentää esimerkiksi käyttämällä 

instrumenttimuuttujamenetelmää tai korvaamalla ATP:n mittarin toisella mittarilla. (Calmfors ym. 

2001, 105–107.) 

Calmfors ym. (2001) tekevät vastaavan tarkastelun OECD-aineistolla. Aineisto tehdään 

vertailukelpoiseksi ruotsalaisen aineiston kanssa määrittelemällä aineiston luvut uudelleen 

tiettyjen oletusten vallitessa. Näidenkin tutkimusten mukaan avoin työttömyys laskee, kun 

aktiivitoimenpiteiden määrää lisätään. Kun tarkastellaan ATP:n vaikutusta kokonaistyöttömyyteen 

(avoimesti työttömät ja aktiivitoimenpiteeseen osallistujat) saadaan ristiriitaisia tuloksia. Joidenkin 

tutkimusten mukaan aktiivitoimenpiteiden lisääminen aiheuttaa kokonaistyöttömyyden kasvun ja 

toisten tutkimusten mukaan laskun ja osan mukaan vaikutus on merkityksetön. (Calmfors ym. 

2001, 106.) 

Suomalaisia työllisyysvaikutuksia tarkastelevia makrotaloudellisia tutkimuksia on tehty erittäin 

vähän. Niissä harvoissa tutkimuksissa aktiivitoimenpiteiden työttömyysvaikutukset on arvioitu 

vähäisiksi (esim. Pehkonen 1994, Eriksson & Pehkonen 1995).  Aktiivitoimenpiteillä voidaan 

tutkimusten mukaan alentaa hieman sekä pitkäaikais- että kokonaistyöttömyyttä. Yleisesti ottaen 

aktiivisilla toimenpiteillä on huomattu olevan positiivisia mutta pieniä vaikutuksia työllisyyteen ja 

työttömyyteen. Tämä on sopusoinnussa muualla tehtyjen tutkimusten kanssa.  

Tutkimuskentällä ei olla yksimielisiä työllisyysvaikutuksen suuruudesta ja suunnasta. Useat 

tutkimukset kuitenkin puoltavat sitä näkökulmaa, että aktiivitoimenpidettä laajentamalla avointa 

työttömyyttä on mahdollista alentaa.  



 

63 
 

6. Lopuksi 

Aktiivisen työvoimapolitiikan eräänä tavoitteena on työttömän osaamisen ja työmarkkina-aseman 

parantaminen. Lisäksi aktiivitoimenpiteiden avulla pyritään parantamaan työnantajan ja 

työntekijän välistä kohtaamisprosessia, jolloin työtön työnhakija ja avoin työpaikka kohtaavat 

tehokkaasti ja nopeasti. Tällöin on mahdollista saavuttaa mahdollisimman matala 

tasapainotyöttömyys. Tässä Pro Gradu -tutkielmassa on esitelty yleisesti aktiivista 

työvoimapolitiikkaa sekä mallinnettu teoreettisesti sitä. Aktiivisen työvoimapolitiikan teoriapohja 

pohjautuu yleisesti Layard-Nickell- tai etsintäteoreettiseen malliin. Etsintäteoreettisen mallin 

mukaan työttömyyttä selitetään työttömien työn ja yritysten työvoiman etsinnän kautta. 

Layard-Nickell-mallin mukaan työttömyys syntyy työn kysynnän ja tarjonnan 

kohtaamattomuudesta tietyllä palkkatasolla. Malliin voidaan liittää Beveridge-käyrä, joka kuvaa 

työttömien työnhakijoiden ja avointen työpaikkojen kohtaamista ja samalla sitä, kuinka hyvin 

työmarkkinat toimivat. Suomen osalta voidaan havaita, että työmarkkinoiden toimivuus on tämän 

käyrän mukaan heikentynyt viimeisen 30 vuoden aikana. Erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden osuus 

kokonaistyöttömyydestä on kasvanut huolestuttavasti vuosien saatossa. Aktiivisen 

työvoimapolitiikan avulla voidaan vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä kohdistamalla 

aktiivitoimenpiteet haluttuun kohderyhmään.  

Jotta aktiivisesta työvoimapolitiikasta olisi hyötyä, tulee sen vaikutusten olla positiiviset 

esimerkiksi työllisyyteen. Perinteinen lähestymistapa tutkimuskentällä on mikrotaloudellinen, 

jolloin mahdolliset sivuvaikutukset jäävät huomioimatta. Epäsuorat vaikutukset voivat 

pahimmassa tapauksessa pienentää nettovaikutuksen kokonaistyöllisyyteen mitättömäksi vaikka 

yksilötasolla aktiivitoimenpiteellä näyttäisi olevan positiivinen vaikutus työllisyyteen. Näin ollen 

makrotaloudelliselle tutkimukselle on tarvetta. 

Kun mallinnetaan aktiivista työvoimapolitiikkaa ammattiliiton palkkaneuvottelukehyksessä, 

huomataan, että sillä on palkkoja nostava vaikutus.  Pitkäaikaistyöttömiin kohdistetun ATP:n 

tapauksessa palkkapaine on matalampi verrattuna kohdistamattomaan aktiiviseen 

työvoimapolitiikkaan. Työttömän työnhakijan työnetsintätehokkuutta lisäämällä työllisyys nousee 

ja palkkataso laskee. Näin ollen harjoitettavan aktiivisen työvoimapolitiikan muodolla on 

merkitystä.   
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Hyvin usein mikrotason tutkimusten mukaan sekä työvoimakoulutuksella että työvoimapalveluilla 

on suurempi positiivinen vaikutus yksilön työllistymiseen toimenpiteen jälkeen kuin tukihankkeilla, 

kuten palkkatuilla. Kaiken kaikkiaan kuitenkin tutkimusten mukaan aktiivitoimenpiteiden 

vaikutukset Euroopassa ovat positiivisia mutta melko pieniä. Lisäksi toimenpiteen luonteella on 

selkeästi vaikutusta aktiivitoimenpiteen vaikuttavuuteen. Etenkin työvoimakoulutus ja 

työnhakupalvelut ovat tärkeitä ajatellessa työnhakijan tulevaisuudennäkymiä. Myös suomalaisten 

tutkimusten mukaan aktiivitoimenpiteiden vaikutukset riippuvat toimenpiteen tyypistä. Lisäksi 

useat tutkimukset puoltavat näkökulmaa, että sillä on merkitystä, missä vaiheessa työttömyyttä 

aktiivitoimenpide (etenkin työvoimakoulutus) aloitetaan. Tulosten mukaan optimaalista ei ole 

aloittaa aktiivitoimenpidettä saman tien, kun henkilö joutuu työttömäksi vaan tulee odottaa 

kolmesta kuukaudesta puoleen vuoteen. 

Työvoimapolitiikan makrotaloudellisena tavoitteena on työmarkkinoiden toiminnan parantaminen 

ja talouden rakennemuutoksista aiheutuvien haitallisten työllisyysvaikutusten ehkäiseminen. 

Makrotaloudellisen vaikuttavuustutkimuksen lähtökohtana on aktiivitoimenpiteiden vaikutus 

tasapainotyöttömyyteen ja -työllisyyteen sekä työvoiman tarjontaan ja palkkaan. Tässä 

tutkielmassa on tarkasteltu lähinnä aktiivitoimenpiteiden makrotaloudellisia vaikutuksia palkkaan 

ja kokonaistyöllisyyteen. 

Aktiivisen työvoimapolitiikan vaikutus palkkatasoon tulisi teoriassa olla laskeva, jos 

aktiivitoimenpiteet nostavat työvoiman tarjontaa. Toisaalta laajamittaiset aktiivitoimenpiteet 

voivat aiheuttaa ammattiliitoille houkutuksen palkkamaltista luopumiseen, jolloin seurauksena on 

palkkatason nousu. Palkkavaikutuksen yksiselitteinen määrittely on erittäin vaikeaa, mikä 

huomataan myös tutkimustulosten erilaisuudesta. Osa tutkimuksista päätyy siihen 

johtopäätökseen, että aktiivitoimenpiteillä on palkkoja nostava vaikutus. Toisaalta melko monen 

tutkimuksen mukaan aktiivitoimenpiteellä ei ole mitään tilastollisesti merkitsevää vaikutusta 

palkkatasoon. Näiden lisäksi osa tutkimuksista päätyy johtopäätökseen, että aktiivitoimenpiteet 

laskevat palkkatasoa. Tässä tutkielmassa käytettyjen menetelmien avulla on mahdotonta löytää 

yksiselitteistä vastausta tutkimusongelmaan aktiivisen työvoimapolitiikan makrotaloudellisesta 

vaikuttavuudesta. Tutkimuskentän ristiriitaisuudesta johtuen onkin tärkeää, että aktiivisen 

työvoimapolitiikan ja palkkainflaation välistä suhdetta tutkitaan lisää ekonometrisin menetelmin.   
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Aktiivitoimenpide voi parantaa yksittäisen työttömän työllistymisedellytyksiä mutta vaikutus 

kokonaistyöllisyyteen voi silti olla olematon epäsuorien vaikutusten johdosta, joiden suuruudesta 

ja suunnasta vallitsee eripuraa tutkimuskentällä. Eräiden tutkijoiden mielestä sivuvaikutusten 

merkitys kokonaistyöllisyyteen on suuri ja toisten tutkijoiden mielestä sivuvaikutuksia liioitellaan. 

Hyvin pieni osa tutkimuksista edes ottaa huomioon sivuvaikutukset, sillä usein ne vain sivuutetaan. 

Sivuvaikutusten lisäksi ongelmia tutkimukselle voivat aiheuttaa niin simultaanisuusharha kuin 

identifiointiongelmat. Mallin oikea spesifiointi onkin erityisen tärkeää estimoitaessa 

työvoimapolitiikan vaikutuksia makrotasolla. Tutkimus tulee toteuttaa laadukkaalla aineistolla 

sekä pidemmällä aikavälillä kuin aikaisemmat tutkimukset. Etenkin sekä 1990-luvun laman että 

2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopun taantuman huomioiminen estimoinneissa on 

mielenkiintoista.  

Aktiivitoimenpiteiden vaikutukset niin mikro- kuin makrotasolla vaihtelevat eri tutkimusten 

perusteella. Aktiivisilla toimenpiteillä näyttäisi kuitenkin olevan jonkinlaisia positiivisia vaikutuksia 

henkilön työllistymiseen. Onkin tärkeää tutkia lisää toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia etenkin 

makrotasolla, jotta uudistusten tarpeellisuudesta ja onnistuneisuudesta voidaan varmistua. 
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LIITTEET 

Liite 1. Työvoima ja työvoimaosuudet vuosina 1992-2009 sekä työttömyysasteet 

työvoimatutkimuksen mukaan 1985–2009 

 

 
 
 
 
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö 2010b. 
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Liite 2. Martinin (2000) arviointitutkimuksen yhteenveto 
 

Ohjelmat Vaikuttaa auttavan Ei vaikuta auttavan Havaintoja tehokkuudesta 

Muodollinen koulumainen 
työvoimakoulutus 

Naispuoliset töihin 
palaajat 

Parhaassa työiässä 
olevat miehet ja 
vanhemmat 
matalasti koulutetut 
työntekijät 

Kursseilla tulee olla paljon 
työmarkkina-arvoa ja niiden 
tulee viestiä korkeaa laatu 
työnantajille 

Työpaikkakoulutus Naispuoliset töihin 
palaajat, 
yksinhuoltajaäidit 

Parhaassa työiässä 
olevat miehet 

Kurssin tulee vastata 
työmarkkinoiden tarpeisiin. 
Näin muodostuu tarve 
muodostaa voimakkaat 
yhteydet paikallisiin 
työnantajiin. Tämä voi 
kuitenkin kasvattaa 
syrjäytymisen riskiä 

Työnhaun avustaminen 
(työnhakukurssit,yksilöllinen 
neuvonta jne.), 

Suurin osa 
työttömistä, etenkin 
naiset ja 
yksinhuoltajat 

 Tulee olla yhdistetty 
tehostettuun työnhaun 
seurantaan ja pakollisiin työ-
testeihin 

joista uudelleentyöllistymis-
bonukset 

Suurin osa 
aikuistyöttömistä 

 Vaatii tehostettua saajien ja 
heidän aikaisempien työn-
antajiensa seurantaa ja 
valvontaa 

Erityisesti nuoriin 
kohdistetut toimenpiteet 
(koulutus, työllistämistuet) 

 Syrjäytymisvaarassa 
olevat nuoret 

Tehokkuus edellyttää sopivia 
ja integroituja ohjelmia, jotka 
sisältävät koulutusta, amma-
tillista valmennusta, työssä 
oppimista ja tukipalveluita 
sekä nuorille että heidän 
perheilleen. Aikainen ja 
pitkäkestoinen asioihin tart-
tuminen on tehokkainta. 
Nuorten puutteelliseen työ-
motivaatioon tulee puuttua 

Työllistämistuet, Pitkäaikaistyöttömät; 
naispuoliset uudel-
leenkoulutettavat 

 Vaatii huolellista 
kohdentamista ja riittävää 
valvontaa työllistymisetujen 
maksimoimiseksi. Voi 
kuitenkin vähentää työnanta-
jan kiinnostusta 

joista yrittäjäraha 
työttömille 

Miehet (alle 40-v., 
suhteellisen hyvin 
koulutetut 

 Toimii vain pienen 
vähemmistön kohdalla 

Suora työpaikkojen luonti Vakavasti 
syrjäytyneet ryhmät 

Suurin osa aikuis-
työttömistä 

Tavallisesti tuottaa vain 
vähän pitkäaikaishyötyjä ja 
täydennystöiden luonne 
yleensä tarkoittaa 
matalatuottavia työpaikkoja 

Lähteet: Martin 2000, 92; Ilmakunnas ym. 2001, 58. 


