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1 JOHDANTO

Suomen työttömyysaste nousi 1990-luvun laman aikana ennätyskorkeisiin lukemiin. Vuonna 

1994 työttömyysaste oli jopa 16,6 prosenttia, kun se ennen lamaa oli ollut noin kolme 

prosenttia. Laman jälkeen työttömyys kääntyi hitaaseen laskuun, mutta on edelleen aiempaa 

korkeammalla tasolla. Viime vuosina työttömyysaste on pysytellyt noin 9 prosentissa. Laman 

seurauksena Suomen työmarkkinoille tuli uusi ongelma: pitkäaikaistyöttömien osuus 

työttömistä kasvoi merkittävästi.1 Pitkän työttömyysjakson seurauksena monien työttömien 

ammattitaito ei ole enää työelämän vaatimusten mukainen. Tulevien vuosikymmenien aikana 

Suomen työmarkkinat tulevat edelleen muuttumaan. Suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle 

työmarkkinoilta poistuu ensimmäistä kertaa enemmän vanhoja työntekijöitä kuin 

työmarkkinoille tulee uusia työntekijöitä. Tämä asettaa suuria paineita Suomen 

työmarkkinoiden tehokkuuden kehittämiselle.

Korkea työttömyysaste ja yritysten rekrytointiongelmat kertovat, että työmarkkinoiden 

toiminta ei ole täydellistä. Julkinen valta voi vaikuttaa työmarkkinoiden tasapainoon 

työmarkkinapolitiikan avulla. Työmarkkinapolitiikka sisältää sekä aktiivisia että passiivisia 

työmarkkinatoimia. Aktiivisten työmarkkinato imien tarkoitus on edistää työttömien 

työllistymistä, kun taas passiiviset työmarkkinatoimet vaikuttavat työttömän kannustimiin 

ottaa tarjottu työ vastaan. Aktiivisiin työmarkkinatoimiin luetaan mm. työttömien koulutus ja 

työllistämistuki. Passiivisia työmarkkinatoimia ovat työttömyysturva, ansiotuloverotus, 

työntekijän ja työnantajan sosiaalivakuutusmaksut sekä irtisanomissuoja. Passiivisten 

työmarkkinatoimien osalta julkinen valta joutuu yleensä ottamaan myös muut talouden 

realiteetit huomioon, jotta julkisen talouden tasapaino säilyisi.

Suomessa julkinen valta on työmarkkinapolitiikassa perinteisesti keskittynyt aktiivisiin 

työmarkkinatoimiin. Ennen 1990-luvun lamaa yli 30 prosenttia työttömistä oli aktiivisten 
työmarkkinatoimien piirissä (VATT, 2003).2 Passiivisten työmarkkinatoimien kohdalla

1 Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä oli pahimmillaan lähes 40 prosenttia vuonna 1997. 2000-luvulle 

tultaessa pitkäaikaistyöttömien osuus on laskenut noin 25 prosenttiin. (VATT, 2003)

2 Laman aikana aktiivisiin työmarkkinatoimiin osallistuvien työttömien osuus laski huomattavasti työttömyyden 

kasvaessa nopeasti, mutta nousi taas laman jälkeen. Viime vuosina noin 20 prosenttia työttömistä on osallistunut 

aktiivisiin työmarkkinatoimiin. (VATT, 2003)
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julkinen valta on usein joutunut reagoimaan talouden suhdanteisiin. Julkisten menojen 

kasvaessa 1990-luvun laman aikana jouduttiin palkansaajan ansiotuloverotusta kiristämään. 

Myös työnantajan sosiaalivakuutusmaksut nousivat. 2000-luvulle tultaessa palkansaajan 

tuloverotus on laskenut takaisin lamaa edeltäneelle tasolle noin 26 prosenttiin. 

Työnantajamaksut ovat laskeneet myös hieman, mutta ovat edelleen korkeammat kuin ennen 

lamaa. Tarkemmin Suomen palkkaverojärjestelmän muutoksia vuosina 1990-2000 esittelee 

Viitamäki (2000).

Tasapainotyöttömyyttä voidaan tarkastella monien erilaisten teorioiden avulla. Työttömyyttä 

voidaan selittää esimerkiksi NAIRU-aikasaijamalleilla, hinnanasetanta-palkansetantamallilla, 

hystereesi-ilmiöllä tai työvoimavirtamallilla. Tässä tutkielmassa keskitytään etsintä- ja 

kohtaamismalliin. Tämä malli tarjoaa selkeän kehikon, jonka avulla voidaan tutkia verotuksen 

ja tukien vaikutusta työmarkkinoiden tasapainoon. Etsintä- ja kohtaamismalli on 
tasapainotyöttömyysmalli, joka perustuu työmarkkinoiden kitkaan. Kitka aiheutuu työttömien 

ja avointen työpaikkojen heterogeenisuudesta. Mallin keskeinen ajatus kiteytyy 

kohtaamisfunktioon, joka kuvaa työttömien ja avointen työpaikkojen kohtaamista 

työmarkkinoilla. Mallin avulla voidaan tarkastella, miten eri tekijät vaikuttavat 

tasapainotyöttömyyden muodostumiseen. Malli auttaa myös ymmärtämään, miksi 

työmarkkinoilla voi olla samaan aikaan paljon avoimia työpaikkoja ja työttömiä. Etsintä- ja 

kohtaamismallin mukaan verotus ja tuet vaikuttavat palkanmuodostusprosessiin sekä yritysten 

tekemiin työpaikkojen syntymis- ja katoamispäätöksiin. Täten verotus ja tuet vaikuttavat 

merkittävästi työmarkkinoiden tasapainoon.

Etsintä- ja kohtaamismallia käsittelevän kirjallisuuden perusteoksena voidaan pitää 

Pissarideksen (1990) etsintä- ja kohtaamismallin esitystä. Petrongolo ja Pissarides (2001) 

puolestaan antavat hyvän yleiskuvan työmarkkinoiden kohtaamisfunktiosta. Mortensen ja 

Pissarides (1994) puolestaan ovat kehittäneet etsintä-ja kohtaamismallia eteenpäin lisäämällä 

malliin eksogeeniset tuottavuusshokit. Merkittävimmät esitykset verotuksen ja tukien 

vaikutuksesta työmarkkinoiden tasapainoon etsintä- ja kohtaamismallikehikossa ovat tehneet 

Mortensen ja Pissarides (2001) sekä Millard ja Mortensen (1997). Verojen osalta mallit 

sisältävät ainoastaan työn verotuksen, yritysverotus jää täten mallien ulkopuolelle.

Suomen työmarkkinoiden kohdatessa suuria haasteita lähitulevaisuudessa on tärkeää tutkia, 

miten työmarkkinoiden tehokkuutta voitaisiin kehittää. Koska verotus ja tuet vaikuttavat
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keskeisesti työmarkkinoiden toimintaan, etsintä- ja kohtaamismalli on luonteva valinta 

mallikehikoksi. Suomen työmarkkinoiden osalta ainoastaan Holm ym. (1999a ja 1999b) ovat 

käyttäneet etsintä- ja kohtaamismallia verotuksen ja tukien vaikutusta tutkiessaan. Heidän 

tutkimuksensa perustuvat Millardin ja Mortensenin malliin. Tässä tutkielmassa puolestaan 

tarkastellaan verotusta ja tukia Mortensenin ja Pissarideksen luomassa kehikossa. Malliin 

lisätään kuitenkin myös työntekijöiden maksamat palkkaverot. Kehitettyä mallia käytetään 

hyväksi simuloinnissa, jossa tarkastellaan verotuksen ja tukien vaikutusta Suomen 

työmarkkinoiden tasapainoon. Tutkielmassa tarkasteltavat vero- ja tukimuodot ovat 

työntekijän palkkaverotus (sisältäen sekä ansiotuloverotuksen että työntekijän 

sosiaalivakuutusmaksut), työnantajan sosiaalivakuutusmaksut, irtisanomissuoja, 

työttömyysturva, rekrytointituki ja työllistämistuki.

Tässä tutkielmassa esitellään etsintä- ja kohtaamismalli ja tehdään sen avulla simulaatio 

Suomen työmarkkinoille. Simuloinnilla tutkitaan verotuksen ja tukien vaikutusta 

työmarkkinoiden tasapainoon. Toisessa luvussa tarkastellaan työmarkkinoiden toimintaa ja 

uusien työsuhteiden muodostumista etsintä- ja kohtaamismallissa. Kolmannessa luvussa 

käydään läpi tasapainotyöttömyyden mallintaminen sekä esitellään muutamia perusmallin 

sovellutuksia. Neljännessä luvussa tarkastellaan verotuksen ja tukien vaikutusta 

työmarkkinoiden tasapainoon Mortensenin ja Pissarideksen (2001) luomassa kehikossa ja 

kehitetään mallia eteenpäin lisäämällä työntekijän palkkaverotus. Viidennessä luvussa 

kuvataan Suomen työmarkkinoiden erityispiirteitä ja tehdään simulaatio. Viimeisessä luvussa 

vedetään j ohtopäätökset.
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2 ETSINTÄ- JA KOHTAAMISMALLIN PERUSKEHIKKO

2.1 Työmarkkinoiden toiminta

Etsintä-ja kohtaamismalli kuvaa työmarkkinoiden toimintaa. Mallin etsijöitä ovat yritykset ja 

työttömät. Yritykset etsivät uusia työntekijöitä avoimiin työpaikkoihin ja työttömät etsivät 

uutta työpaikkaa. Avoimia työpaikkoja (vakansseja) ei kuitenkaan voida täyttää 

sattumanvaraisesti työttömillä, sillä sekä työttömät että vakanssit ovat erilaisia. Yritykset eivät 

ole valmiita palkkaamaan ketä tahansa työtöntä, sillä erilaisiin töihin vaaditaan erilaisia 

taitoja. Myöskään työttömät eivät ole valmiita ottamaan vastaan mitä tahansa työpaikkaa, 

vaan he haluavat löytää sellaisen työpaikan, joka vastaa heidän toiveitaan parhaiten. Yritysten 

ja työttömien täytyy siis käyttää resursseja ja aikaa etsintään ennen kuin avoin paikka 

täytetään. Kohtaaminen tapahtuu, kun yritys ja työtön päättävät, että tämä vakanssi-työtön- 

yhdistelmä on molempien mielestä paras. Näin syntyy uusi työsuhde. Tämä avoimen 

työpaikan ja työttömän kohtaamisprosessi voidaan esittää kohtaamisfunktion avulla. 

Yksinkertaistetun kohtaamisfunktion mukaan uusien työsuhteiden määrä riippuu työttömien 

ja avointen työpaikkojen määrästä.

Etsintä- ja kohtaamismallin keskeinen ajatus on, että työmarkkinoiden toiminta ei ole 

täydellistä. Työmarkkinoiden kitka aiheutuu siitä, että työpaikat ja työntekijät eivät ole 

homogeenisiä eikä kaikilla ole täydellistä tietoa markkinoista. Yritykset ja työttömät joutuvat 

käyttämään resursseja ja aikaa ennen kuin uusia työsuhteita syntyy. Kohtaamisfunktio ottaa 

huomioon nämä työmarkkinoiden epätäydellisyydet ilman, että ne pitäisi ilmaista 

eksplisiittisesti. Tehokkaasti toimivilla työmarkkinoilla avoimet työpaikat ja työttömät 

löytävät toisensa nopeasti, joten yhtäaikainen suuri avointen työpaikkojen määrä ja korkea 

työttömyys voidaan tulkita työmarkkinoiden heikoksi kohtaannoksi. (Pissarides, 1990)

Tasapainotyöttömyys saavutetaan, kun virta työttömyyteen on yhtä suuri kuin virta pois 

työttömyydestä. Tällöin työttömien määrä pysyy vakiona. Etsintä- ja kohtaamismallin 

perusmuodossa keskitytään työttömyyden ulosvirtauksen kuvaamiseen. Virta työttömyyteen 

oletetaan eksogeeniseksi. Virta ulos työttömyydestä muodostuu kohtaamisfunktion pohjalta. 

Etsintä- ja kohtaamismallin mukaan työttömyyttä esiintyy myös tasapainossa, sillä ennen kuin 

kaikkiin avoimiin työpaikkoihin on löytynyt työntekijä, osa jo olemassa olevista työpaikoista 

katoaa ja näin aiheutuu virta työttömyyteen (Pissarides, 1990). Työpaikkojen katoaminen
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johtuu työkohtaisista tuottavuusshokeista, jotka aiheutuvat pääasiassa teknologian ja 

kysynnän muutoksista. Näiden shokkien seurauksena osa olemassa olevista työpaikoista 

muuttuu tappiollisiksi, jolloin yrityksen kannattaa irtisanoa työntekijä. Työntekijät siirtyvät 

tällöin vähemmän tuottavista työpaikoista korkeamman tuottavuuden työpaikkoihin. 

Tasapainossa yritykset ja työntekijät maksimoivat omaa hyötyään annettuna virtaus ulos 

työttömyydestä ja virta työttömyyteen. Mortensen ja Pissarides (1999) toteavat, että nämä 

työntekijöiden ja yritysten tekemät työn syntymis- ja katoamispäätökset määräävät etsintä- ja 

kohtaamismallin sisällä työttömyys-ja työllisyysjaksojen kestot sekä palkkatason.

Pissarides (1990) korostaa, että etsintä-ja kohtaamismallin mukaan kaikki työttömyys johtuu 

siitä, että työntekijä on irtisanottu edellisestä työpaikastaan. Työntekijästä tulee työtön, kun ei 

ole enää työntekijän eikä yrityksen edun mukaista jatkaa työsuhdetta. Tällöin työsuhde loppuu 

ja työntekijä alkaa etsiä uutta työpaikkaa. Uuden työpaikan löytämiseen käytetty aika riippuu 

makrotason tapahtumista, institutionaalisista rajoitteista sekä yritysten ja muiden 

työntekijöiden toimista. Tällöin työttömyyden jako kitka-, suhdanne- ja kausityöttömyyteen 

tai muu luokittelu on tarpeetonta.

Etsintä- ja kohtaamismalli on tasapainotyöttömyysmalli. Tällä tarkoitetaan sitä, että yritykset 

ja työntekijät maksimoivat omaa hyötyään rationaalisten odotusten vallitessa. Toisin sanoen 

he tuntevat sen stokastisen prosessin, jonka mukaan vanhat työsuhteet loppuvat ja uusia 

työpaikkoja syntyy. Toinen tärkeä seikka on tasapainon tehokkuus. Kun tasapaino on tehokas, 

palkat määräytyvät siten, että kaikki mahdollisuudet yksityiseen hyötyyn tästä taloudellisesta 

toiminnasta hyödynnetään. (Pissarides, 1990)

Työmarkkinoiden toiminta kuvattiin ensimmäisen kerran resursseja vaativana taloudellisena 

toimintana 1960-luvun lopussa. Ensimmäiset mallit rakentuivat Philipsin käyrän3 ja 

luonnollisen työttömyysasteen4 käsitteiden päälle. Nämä tasapainotyöttömyysmallit johtivat 

etsintäteorian syntyyn. Etsintäteoria perustuu siihen, että työtön tietää työnantajien tarjoamien 

palkkojen jakauman ja määrittää tämän perusteella alhaisimman palkan (reservaatiopalkan), 

jolla hän on valmis työllistymään. Teorian mukaan tasapainotyöttömyys johtuu siitä, että 

työttömät hylkäävät liian alhaiset palkkatarjoukset. Etsintäteorian kritiikki johti etsintä- ja

3 Philipsin käyrä kuvaa inflaation ja työttömyysasteen välistä yhteyttä.

4 Luonnollinen työttömyysaste = NAIRU (non-accelerating inflation rate of unemployment)
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kohtaamismallin syntyyn. Etsintä- ja kohtaamisteoria eroaa etsintäteoriasta siten, että se 

korostaa työnantajien merkitystä työmarkkinoiden tasapainon määräytymisessä. 

Kohtaamisfunktio esiintyy ensimmäisen kerran teorian keskeisenä tekijänä 1970-luvun 

lopussa. Kohtaamisfunktio-käsitteen myötä työttömän reservaatiopalkan määrittäminen ei 

ollut enää tarpeellista. Seuraava suuri muutos etsintä- ja kohtaamisteoriassa tapahtui 1980- 

luvulla, kun Nashin neuvottelumallia5 alettiin käyttää palkan määräytymisessä työnantajien 

monopolistisen palkanasetannan sijaan. Viime vuosina etsintä-ja kohtaamismallin taustalla ei 

ole ollut enää Philipsin käyrä, vaan teorian avulla on pyritty selittämään työmarkkinoiden 

dynamiikkaa sekä rakentamaan sellaisia makrotaloudellisia malleja, jotka sopivat paremmin 

talouden suhdannevaihteluihin. (Pissarides, 2000)

2.2 Uusien työsuhteiden muodostuminen

Uusien työsuhteiden syntyminen esitetään etsintä- ja kohtaamismallissa kohtaamisfunktion 

avulla. Petrongolon ja Pissarideksen (2001) määritelmän mukaan kohtaamisfunktio 

(matching-funktio) antaa uusien työtön-vakanssi-parien määrän minä tahansa ajan hetkenä 

työttömien ja avointen työpaikkojen määrän sekä eräiden muiden muuttujien funktiona. 

Kohtaamisfunktion yksinkertaisessa muodossa keskitytään työttömien ja vakanssien määrään, 

jolloin funktio saa muodon M = m(U, V), missä M on muodostuvien parien määrä tiettynä 

ajanjaksona, U työttömien määrä ja V avointen työpaikkojen määrä. Kohtaamisfunktio kuvaa 

tuotantofunktion tapaan panosten ja tuotoksen välistä yhteyttä. Panoksina ovat työttömän 

työnetsintä sekä yrityksen rekrytointitoimet ja tuotoksena syntyy työtön-vakanssi-pareja. 

Tuotantofunktion tapaan kohtaamisfunktio ei kerro, miten varsinainen fyysinen 

kohtaamisprosessi tapahtuu, vaan se keskittyy panoksiin ja tuotokseen.

Mortensenin ja Pissarideksen (1999) mukaan kohtaamisfunktio kuvataan usein log- 

lineaarisessa tai Cobb-Douglas- muodossa. Tällöin funktio saa esimerkiksi muodon m(u, v) = 
Av1'“ u°, missä A kuvaa työmarkkinoiden teknologista tehokkuutta, v on vakanssiaste, u 

työttömyysaste ja 0 < a < 1. Muuttuja a kuvaa kohtaamisfunktion joustoa työttömyyden

5 Nashin neuvottelumallin avulla palkan määräytymisprosessi voidaan kuvata pelinä, jonka lopputulos riippuu 

jaettavissa olevan ylijäämän suuruudesta sekä yrityksen ja työntekijän vaihtoehtoistuloista ja suhteellisista 

neuvotteluvoimista.
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suhteen. Tällöin, kun työttömyysaste kasvaa prosentin, uusien työsuhteiden määrä kasvaa a 

prosenttia.

Kohtaamisfunktion idea voidaan havainnollistaa Mortensenin ja Pissarideksen (1999) 

yksinkertaisen esimerkin avulla. He olettavat, että yrityksillä, joissa on avoimia työpaikkoja, 

on kaikkien työttömien puhelinnumerot ja jokainen yritys soittaa sattumanvaraisesti 

työttömille. Lisäksi he tekevät saman oletuksen toisinpäin. Jokaisella puhelulla oletetaan 

syntyvän uusi työsuhde. Tällöin kohtaamisftmktio voidaan esittää muodossa M = fU +gV, 

missä /kuvaa, miten usein yksi työtön ottaa yhteyttä yrityksiin, g on yritysten soittotiheys, M 

muodostuvien parien, U työttömien ja V avointen työpaikkojen määrä.

Kohtaamisftmktio perustuu työmarkkinoiden kitkaan. Pissarideksen (2000) mukaan 

työmarkkinoiden heterogeenisuus johtuu avointen työpaikkojen erilaisista vaatimuksista, 

työnhakijoiden erilaisista taidoista, yritysten ja työnhakijoiden sijainnista yms. Tämä johtaa 

siihen, että työmarkkinoilla on aitoa epävarmuutta hyvien työpaikkojen ja sopivien 

työntekijöiden löytymisestä. Niinpä työnhakijat ja yritykset joutuvat päättämään tyytyvätkö 

he siihen mitä on tarjolla, odottavat parempaa vaihtoehtoa tai vaikuttavat suoraan 

kohtaamisprosessiin käyttämällä resursseja tiedon hankintaan, työntekijöiden 

uudelleenkoulutukseen tai vaihtamalla sijaintia. Työmarkkinoilla muodostuvien uusien 

työsuhteiden määrä riippuu täten yritysten ja työntekijöiden resurssien käyttämispäätöksistä.

Petrongolo ja Pissarides (2001) toteavat, että mikäli työmarkkinoilla ei olisi kitkaa, työttömät 

ja vakanssit muodostaisivat pareja välittömästi. Muodostuvien parien määrä olisi suoraan 

minimi työttömien ja avointen työpaikkojen määrästä, joten kohtaamisftmktiota ei tarvittaisi. 

Sellaisilla työmarkkinoilla, joilla on kitkaa, muodostuvien parien määrä on alhaisempi. 

Lisäksi he toteavat, että kohtaamisftmktio saa arvon nolla, mikäli vakanssien tai työttömien 

määrä on nolla. Toisin sanoen yhtään uutta työtön-vakanssi-paria ei muodostu, mikäli toinen 

osapuoli ei osallistu työmarkkinoille.

Kohtaamisftmktio on kasvava molempien argumenttien suhteen, konkaavi ja yleensä 

ensimmäisen asteen homogeeninen funktio. Mortensen ja Pissarides (1999) huomauttavat, 

että koska funktio on kasvava molempien argumenttien suhteen, työttömät ja vakanssit ovat 

komplementteja siinä mielessä, että toisen osapuolen toimijoiden määrän kasvaessa, 

työmarkkinoille osallistumisen arvo kasvaa toiselle osapuolelle. Tämä johtuu siitä, että
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työttömän on helpompi löytää itselleen sopiva työpaikka, kun avointen työpaikkojen määrä on 

suuri. Ja kun työttömien määrä on suuri, yritykset voivat valita työntekijöitä suuremmasta 

joukosta. Mortensen ja Pissarides toteavat myös, että saman osapuolen toimijoiden määrän 

kasvaessa oma työmarkkinoille osallistumisen arvo laskee. Työttömien määrän kasvaessa 

kilpailu avoimista työpaikoista kasvaa, jolloin todennäköisyys saada työpaikka on alhaisempi. 

Yritysten kannalta suuri avointen työpaikkojen määrä vähentää heidän mahdollisuuksiaan 

valita työntekijänsä, sillä työttömillä on suurempi valintajoukko.

Kohtaamisfunktion vakioskaalatuotto-oletus on keskeinen malleissa, joissa työttömien ja 

yritysten etsintäintensiteetti on endogeeninen muuttuja. Mikäli kohtaamisfunktiolla olisi 

kasvavat skaalatuotot, etsintä- ja kohtaamismallissa voisi olla useampia kuin yksi tasapaino. 

Tämä johtuu työttömien ja yritysten etsintäintensiteetin komplementaarisuudesta. Kasvavien 

skaalatuottojen tapauksessa työmarkkinat voivat päätyä joko korkeaan tai matalaan 

tasapainotyöttömyyteen. Yhdessä tasapainossa työttömät ja yritykset panostavat laajasti 

etsintään, jolloin etsinnän tuotot kasvavat, mikä selittää suuren panostuksen. Tämä johtaa 

alhaiseen tasapainotyöttömyyteen. Toisessa tasapainossa etsintäintensiteetti on alhaisempi. 

Tällöin etsinnän tuotot ja kohtaamisten määrä ovat alhaisempia ja työttömyys korkeampi. 

Kasvavat skaalatuotot tukevat täten molempia tasapainoja, vaikka etsinnän rajakustannukset 

ovat kasvavat. Vakioskaalatuottojen tapauksessa työmarkkinoilla on yksikäsitteinen 

tasapaino. (Petrongolo ja Pissarides, 2001)

Mortensen (1989) on tarkastellut kohtaamisfunktion kasvavien skaalatuottojen vaikutusta 

työttömyyteen. Hän mukaansa odotettu työllisyyden muutos vaikuttaa tällöin suuresti 

talouden tilaan. Mikäli työllisyyden odotetaan parantuvan, yritykset lisäävät rekrytointia. 

Toisaalta, jos työllisyyden odotetaan heikentyvän, yritykset vähentävät rekrytointia. Tällöin 

tulevaisuuden odotukset ovat itsensä toteuttavia. Julkinen valta voi tällöin yrittää parantaa 

talouden tilaa luomalla yleistä positiivista tulevaisuudenuskoa.

Petrongolon ja Pissarideksen (2001) mukaan kohtaamisfunktiota voidaan tutkia empiirisesti 

neljällä tavalla. Ensimmäinen tapa on käyttää työttömyys- ja vakanssitilastoja, estimoida 

Beveridge-käyrä ja tutkia sen siirtymiä. Beveridge-käyrä on tasapainoehto, joka vaatii, että 

virta työttömyyteen on yhtä suuri kuin virta ulos työttömyydestä. Toinen tapa on käyttää 

tilastoja työttömyyden ulosvirtauksesta ja estimoida suoraan kohtaamisfunktio joko koko 

taloudelle tai tietylle sektorille. Kolmas tapa on käyttää paikallisia työmarkkinatietoja ja
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estimoida kohtaamisfunktio jokaiselle alueelle erikseen. Neljäs tapa on estimoida työttömien 

työttömyyden jatkumisen todennäköisyyttä. Petrongolo ja Pissarides huomauttavat, että 

kohtaamisfunktion suora estimointi antaa enemmän tietoa funktion ominaisuuksista ja että 
Beveridge-käyrää estimoitaessa kohtaamisfunktio ei saa eksplisiittistä muotoa. He toteavat 

kuitenkin, että kohtaamisfunktion tutkiminen Beveridge-käyrän avulla on yksinkertaisempaa, 

sillä se vaatii tietoa vain työttömien ja vakanssien määristä, ei työvoimavirroista. Heidän 

mukaansa aikaisemmin jouduttiin tyytymään Beveridge-käyrän tutkimiseen, sillä luotettavaa 

tietoa työvoimavirroista oli harvoin saatavilla, ja nykyään aineistojen saatavuuden 

parannuttua kohtaamisfunktion suora estimointi on yleistynyt.

Kohtaamisfunktion muodostamien parien määrä työmarkkinoilla riippuu työttömien ja 

avointen työpaikkojen määrästä sekä eräistä muista muuttujista. Näitä muita 

kohtaamisfunktion tehokkuuteen vaikuttavia muuttujia on tutkittu ahkerasti viime vuosina. 

Petrongolon ja Pissarideksen (2001) mukaan muiksi merkitseviksi muuttujiksi on saatu 

työvoiman ikärakenne, vakanssien ja työttömien maantieteellinen sijainti sekä 

pitkäaikaistyöttömyys. Työttömyyskorvaukselle ei ole saatu tilastollista merkittävyyttä, mikä 

saattaa heidän mukaansa johtua mittausongelmista ja vaikeuksista saada luotettavia 

aikasarjoja työttömyyskorvauksen tasosta.
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3 TASAPAINOTYÖTTÖMYYDEN MALLINTAMINEN

3.1 Etsintä-ja kohtaamismallin perusmuoto

Etsintä- ja kohtaamismallin perusmuodon merkittävimmän esityksen on tehnyt Pissarides 

(1990). Seuraavaksi käydään läpi Pissarideksen kehittyneempi vuoden 2000 esitys tästä 

etsintä- ja kohtaamismallin perusmuodosta. Mallissa oletetaan yksinkertaisuuden vuoksi, että 

vain työttömät etsivät töitä6 ja vain avoimiin työpaikkoihin etsitään uusia työntekijöitä. 

Mallissa ei myöskään ole mahdollista siirtyä työmarkkinoiden ulkopuolelle esimerkiksi 

opiskelemaan tai äitiyslomalle. Mallin mukaan työttömyyttä esiintyy myös tasapainossa, sillä 

ennen kuin kaikkiin avoimiin työpaikkoihin on löytynyt työntekijä, osa jo olemassa olevista 

työpaikoista katoaa ja näin aiheutuu virta työttömyyteen. Mallissa keskitytään työttömyyden 

ulosvirtauksen kuvaamiseen. Työpaikkojen katoaminen johtuu työkohtaisista 

tuottavuusshokeista, jotka johtuvat pääasiassa teknologian ja kysynnän muutoksista.

3.1.1 Beveridge-käyrä

Pissarides aloittaa tasapainotyöttömyyden mallintamisen Beveridge-käyrän määrittämisellä. 

Beveridge-käyrä on tasapainoehto, jonka mukaan virta työttömyyteen on oltava yhtä suuri 
kuin virta ulos työttömyydestä. Aluksi muodostetaan kohtaamisfunktio edellä määritellyllä 

tavalla. Työvoiman määrää merkitään muuttujalla L, työttömyysaste on u ja avointen 
työpaikkojen määrä suhteessa työvoimaan v (vakanssiaste). Vain työttömät uL ja avoimet 

työpaikat vL osallistuvat mallissa työmarkkinoille. Syntyvien uusien työsuhteiden määrä 

tiettynä ajanjaksona voidaan määrittää kohtaamisfunktion avulla. Tällöin funktio saa muodon

mL = m{uL,vL) (1)

6 Todellisuudessa myös osa työssä olevista etsii uutta työtä ja siten osa avoimista työpaikoista täytetään 

työpaikanvaihtajilla eikä työttömillä. Tämä etsintä- ja kohtaamismallin perusmuoto halutaan kuitenkin pitää 

mahdollisimman yksinkertaisena, joten työssä olevien työn etsintä on jätetty mallin ulkopuolelle. Pissarides 

(2000) on kuitenkin tehnyt myös mallin, johon sisältyy myös työssä olevien uuden työn etsintä. Myös Dolado, 

Jansen ja Jimeno (2003) ovat tarkastelleet työssä olevien työn etsinnän vaikutuksia työmarkkinoiden 

tasapainoon. Tästä lisää luvussa 3.3.
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Työttömien ja vakanssien muodostaessa pareja kohtaamisftmktion mukaisesti avointen 

työpaikkojen määrä työmarkkinoilla muuttuu Poisson-jakauman mukaisesti. Tämä 

muutosvauhti voidaan merkitä m(uL, vL)/vL. Kohtaamisfimktio oletetaan ensimmäisen asteen 

homogeeniseksi funktioksi, joten muutosvauhti voidaan merkitä myös yksinkertaisemmin. 

Merkitään avointen työpaikkojen määrää suhteessa työttömiin v/u erillisenä muuttujana 0, 

joka kuvaa työmarkkinoiden kireyttä. Tällöin avoimet työpaikat täyttyvät vauhdilla

q{0) = m\- ,1 
Vv У

(2)

Todennäköisyys, että avoimeen työpaikkaan löytyy työntekijä ajanjaksolla 5t, on tällöin 

q(0)6t. Työpaikka on täten avoinna keskimäärin l/q(0). Mallin oletuksien mukaan q’(0) < 0 ja 

funktion jousto työmarkkinoiden kireyden suhteen q(0) on nollan ja -1 välillä. Avoimet 

työpaikat täyttyvät tällöin sitä hitaammin, mitä kireämmät työmarkkinat ovat (mitä suurempi 

avointen työpaikkojen suhde on työttömiin).

Avointen työpaikkojen ja työttömien muodostaessa pareja työmarkkinoilla luonnollisesti 

myös työttömien määrä muuttuu. Työttömien määrä vähenee vauhdilla m(uL, vL)/uL. Myös 

tämä funktio voidaan merkitä 0:n avulla. Tällöin funktio saa muodon 0q(0) ja sen jousto 
työmarkkinoiden kireyden suhteen on 1 > q(0) > 0. Työttömyyden keskimääräinen kesto on 

l/0q(0). Tämä voidaan tulkita siten, että työttömät löytävät töitä helpommin, kun avoimia 

työpaikkoja on enemmän suhteessa työnhakijoihin, ja toisaalta yritykset löytävät helpommin 

työntekijöitä, kun työnhakijoita on enemmän suhteessa avoimiin työpaikkoihin.

Työttömien ulosvirtaus työttömyydestä 0q(0) ja avointen työpaikkojen täyttymisprosessi q(0) 

riippuvat siis markkinoilla olevien toimijoiden määrästä. Tämä aiheuttaa ulkoisvaikutuksia. 

Ulkoisvaikutukset aiheutuvat siitä, että hinta (palkka) ei ole ainoa allokoiva mekanismi 

kohtaamisprosessin aikana. On nimittäin positiivinen todennäköisyys 1- q(0)5t, että yritys ei 

löydä uutta työntekijää avoimeen työpaikkaan, ja myös työttömällä on positiivinen 

todennäköisyys 1- 0q(0)6t, että uutta työpaikkaa ei löydy hinnoista (palkoista) riippumatta. 

Palkkojen muutokset eivät voi poistaa tätä stokastista säännöstelyä, mutta työmarkkinoilla 

olevien toimijoiden määrä vaikuttaa ongelman suuruuteen kuten edellä todettiin. Näitä 
ulkoisvaikutuksia nimitetään etsintä- tai ruuhkaulkoisvaikutuksiksi, koska ne johtuvat siitä, 

että työmarkkinoilla on paljon toimijoita. Marginaalinen vakanssi alentaa siten muiden
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avointen työpaikkojen täyttymistodennäköisyyttä. Toisaalta marginaalinen vakanssi kasvattaa 

työttömän uuden työpaikan löytymisen todennäköisyyttä. Hosios (1990) toteaa, että nämä 

ulkoisvaikutukset kumoavat toisensa ja työmarkkinoiden tasapaino on sosiaalisesti tehokas, 

kun kohtaamisfunktio on ensimmäisen asteen homogeeninen funktio ja työntekijän osuus 

työsuhteen synnyttämästä ylijäämästä on yhtä suuri kuin kohtaamisfunktion jousto 

työttömyyden suhteen.

Virta työttömyyteen aiheutuu mallin oletuksien mukaan työkohtaisista tuottavuusshokeista. 

Nämä shokit voivat aiheutua kysynnän rakenteellisista muutoksista, jotka muuttavat yrityksen 

tuottaman tuotteen suhteellista hintaa, tai shokeista, jotka muuttavat tuotannon 

yksikkökustannuksia. Tuottavuusshokin tapahduttua yritys voi joko jatkaa tuotantoa uusilla 

arvoilla tai luopua työstä. Yksinkertaisessa mallissa oletetaan, että shokeilla on niin suuri 

vaikutus, että shokin tapahduttua yrityksen kannattaa luopua työstä ja erottaa työntekijä. 

Työpaikkojen katoaminen ja siten virta työttömyyteen määräytyy siis perusmallin mukaan 

eksogeenisesti.

Merkitään tuottavuusshokeista johtuvaa työpaikkojen katoamisriskiä muuttujalla X, joka 

noudattaa Poisson-jakaumaa. Todennäköisyys, että työpaikka katoaa ajanjaksolla öt, on täten 

XSt. Kun työvoiman määrän oletetaan pysyvän vakiona, työttömiksi joutuu ajanjaksolla öt 

keskimäärin A(1 - Å)LSt henkilöä. Työttömistä työllistyy samaan aikaan keskimäärin mLöt 

henkilöä. Tämä voidaan kirjoittaa myös muotoon u0q(0)Löt, missä 0q(0)5t on työttömän 

todennäköisyys työllistyä. Keskimääräinen työttömyyden muutos saadaan näiden kahden 

virran erotuksena

ù = Л(1 -u)-dq{6)u.

Tasapainossa keskimääräinen työttömyysaste on vakio, joten

Я
X + eq(6) '

(3)

(4)

Yhtälö (4) on etsintä- ja kohtaamismallin ensimmäinen keskeinen yhtälö. Yhtälön mukaan 

tietyillä työpaikan katoamisriskin X ja työmarkkinoiden kireyden 0 arvoilla on olemassa yksi
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ainoa tasapainotyöttömyysaste. T asapainotyöttömyysyhtälö voidaan esittää alaspäin 

laskevana ja origoon päin konveksina käyränä 0, u - tai v, u -koordinaatistossa. Tämä käyrä 

tunnetaan Beveridge-käyränä tai uv-käyränä. Tasapainotyöttömyysaste kertoo myös, kuinka 

suuren osan työurastaan työntekijä keskimäärin viettää työttömänä (Mortensen ja Pissarides, 

2001). Blanchard & Diamond (1989) toteavat, että Beveridge-käyrän siirtymien avulla 

voidaan tarkastella työmarkkinoiden kohtaamisprosessin tehokkuutta sekä kansantalouden 

shokkien vaikutusta työmarkkinoihin. Heidän mukaansa kansantalouden shokkien 

vaikutuksesta työttömyys kasvaa ja vakanssien määrä laskee (siirtymä käyrällä). 

Kohtaamisprosessin tehokkuuden laskiessa taas sekä työttömyys että avointen työpaikkojen 

määrä kasvaa (käyrä siirtyy ulospäin).

Työpaikan katoamisriski X on etsintä- ja kohtaamismallin perusmuodossa eksogeeninen 

muuttuja, mutta työmarkkinoiden kireys 0 määräytyy mallin sisällä. Seuraavaksi osoitetaan, 

että työmarkkinoiden kireys määräytyy yritysten voitonmaksimoinnin kautta ja että se on 

riippumaton työttömyysasteesta.

3.1.2 Työpaikkojen syntymisehto

Työpaikkojen syntymiskäyrä on Pissarideksen etsintä- ja kohtaamismallin toinen keskeinen 

yhtälö. Uusi työsuhde syntyy, kun yritys ja työnhakija tekevät työsopimuksen. Ennen tätä 

yrityksen tulee kuitenkin ilmoittaa avoimesta työpaikasta ja etsiä työntekijää, samoin 

työnhakijan täytyy etsiä työpaikkaa. Avointen työpaikkojen määrä määräytyy mallissa 

yritysten voitonmaksimoinnin kautta. Yritykset perustavat uusia työpaikkoja ja etsivät niihin 

työntekijöitä, kunnes marginaalisen vakanssin odotettu voitto on nolla.

Oletetaan, että työn tuotoksen arvo on vakio p (p > 0). Kun yritys etsii uusia työntekijöitä, 

sille aiheutuu etsintäkustannuksia pc > 0 per aikayksikkö. Etsintäkustannus riippuu työn 

tuotoksen arvosta, sillä mallissa oletetaan, että tuottavampien työntekijöiden löytäminen on 
vaikeampaa.7 Työntekijöitä saapuu avoimiin työpaikkoihin vauhdilla q(0), joka määräytyy 

edellä määritellyn mukaisesti ja on siis riippumaton yrityksen toimista.

7 Olisi myös perusteltua olettaa, että yrityksen etsintäkustannus riippuu palkasta. Tämä ei kuitenkaan vaikuta 

mallin keskeisiin tuloksiin. (Pissarides, 2000)
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Työpaikan voidaan ajatella olevan yksi yrityksen omaisuuseristä. Merkitään täytetyn 

työpaikan odotetun voiton nettonykyarvoa yritykselle muuttujalla J, avoimen työpaikan 
odotetun voiton nettonykyarvoa muuttujalla V ja diskonttokorkoa muuttujalla r. Kun oletetaan 

täydelliset pääomamarkkinat, ääretön ajanjakso eikä dynaamisia muutoksia parametreihin, 

voidaan käyttää Bellmannin yhtälöä. Täydellisillä pääomamarkkinoilla ei ole 

arbitraasimahdollisuuksia, joten omaisuuden pääoman kustannus on täsmälleen sama kuin 

omaisuuden pääoman tuotto. Avoimen työpaikan tuotto muodostuu etsintäkustannuksista pc 

sekä avoimen työpaikan odotetusta tuotosta (avoimen työpaikan täyttymisvauhti q(6) 

kerrottuna täytetyn ja avoimen työpaikan nettonykyarvon erotuksella J-V). Avoimen 

työpaikan tuotto on siten

fV = -pc + q(0)(J - V) (5)

Koska tasapainossa kaikki uusien avoimien työpaikkojen voittomahdollisuudet on 

hyödynnetty, avoimen työpaikan odotetun voiton nykyarvo V on nolla. Tällöin täytetyn 

työpaikan odotetun voiton nykyarvo on

J = PC
q{ß)

(6)

Yksittäisen yrityksen kannalta vakanssi on avoinna keskimäärin l/q(6) ja pc kuvaa 

etsintäkustannuksia per aikayksikkö. Yhtälön (6) mukaan työmarkkinoiden kireys määräytyy 

siis siten, että uuden työsuhteen odotettu voitto on yhtä suuri kuin työntekijän löytämisen 

odotettu kustannus.

Sama analyysi voidaan tehdä täytetyn työpaikan tuotolle. Täytetyn työpaikan pääoman 

kustannusta merkitään rJ. Työpaikan nettotuotto työmarkkinoilla on p-w, missä p on työn 

tuotoksen arvo ja w palkka. Työhön liittyy myös työpaikankatoamisriski X, mikä vähentää 

työpaikan odotettua voittoa. Täten täytetyn työpaikan odotettu tuotto on

rJ = p -w- ÅJ (7)
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Mallin mukaan korkotaso r ja työn tuotoksen arvo p ovat yritykselle ulkopäin annettuja, mutta 

palkka määräytyy yrityksen ja työntekijän välisissä neuvotteluissa. Kun yhtälön (6) muuttuja J 
korvataan yhtälöllä (7), päästään muotoon

p-w- (r + Å) pc
q{0)

(8)

Yhtälö (8) on Pissarideksen etsintä- ja kohtaamismallin toinen keskeinen yhtälö. Yhtälö 
kertoo työvoiman kysynnän rajaehdon. p on työn rajatuotoksen arvo ja (r + X)pc/q(9) on 

yrityksen odotettu etsintäkustannus. Mikäli yrityksellä ei olisi etsintäkustannuksia, c olisi 

nolla ja yhtälö supistuisi muotoon p = w eli palkka olisi yhtä suuri kuin työn tuotoksen arvo. 

Yhtälöä (8) voidaan pitää työpaikkojen syntymisehtona (job creation condition) ja se voidaan 

esittää alaspäin laskevana käyränä 6, w -koordinaatistossa.

Beveridge-käyrä ja työpaikkojen syntymisehto sisältävät neljä tuntematonta: työttömyysaste 

u, vakanssiaste v, palkka w ja korkotaso r. Kun tiedetään palkka ja korkotaso, työttömyysaste 

ja avointen työpaikkojen määrä voidaan laskea mallin yhtälöiden avulla. Seuraavaksi 

tutkitaan palkan muodostumista.

3.1.3 Palkan määräytyminen

Kolmas tärkeä yhtälö Pissarideksen etsintä- ja kohtaamismallissa on palkkayhtälö. 

Yksinkertaisessa mallissa oletetaan, että kaikki työttömät etsivät yhtä innokkaasti uutta 

työpaikkaa ja että kaikkien työntekijöiden tuottavuus on sama. Työntekijät vaikuttavat siten 
tasapainotyöttömyyteen ainoastaan palkkaneuvottelujen kautta.

Työntekijä saa palkkaa w ollessaan töissä. Työttömänä ollessaan hän saa tuloja vakion z 

verran (sisältäen mm. työttömyyskorvauksen ja vapaa-ajasta saadun hyödyn), josta hän siis 

joutuu luopumaan mennessään töihin.8 Merkitään muuttujalla U työttömän odotettujen tulojen 

nykyarvoa ja muuttujalla W työllisen odotettujen tulojen nykyarvoa. Muuttuja U voidaan 

tulkita myös työttömän inhimillisen pääoman arvoksi ja toisaalta se on minimipalkka, jolla

8 Työntekijä voi saada myös muita tuloja riippumatta siitä, onko hän töissä vai ei (esim. pääomatulot). Näitä 

mioja ei kuitenkaan huomioida tässä, sillä niillä ei ole vaikutusta tasapainotyöttömyyden määräytymiseen.
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työtön on valmis työllistymään. Se on siis työttömän reservaatiopalkka. Työttömän 

todennäköisyys työllistyä tiettynä ajanjaksona on 8q(6) kuten edellä osoitettiin. Työttömän 

inhimillisen pääoman tuotto on työttömyyden aikaiset tulot lisättynä odotetulla työllistymisen

hyödyllä:

rU = z + 0q(0)(IV - U). (9)

Töissä olevien inhimillisen pääoman tuotto voidaan määritellä samalla tavalla:

rW = w + X(U -W). (10)

Työllisen inhimillisen pääoman tuotto eroaa palkasta w työttömyysriskin takia. Työntekijät 

pysyvät työpaikoissaan niin kauan, kun W > U. Välttämätön ja riittävä ehto tälle on w > z.

Työttömän ja työllisen inhimillisen pääoman tuotot voidaan kirjoittaa työttömyyskorvauksen, 

palkan, korkotason, shokkien saapumisvauhdin ja työmarkkinoiden kireyden avulla. 

Välivaiheet on laskettu liitteessä 1. Tällöin päästään muotoon:

rU _ (r + Å)z + eq(G)w 
г + Л + 6q{6')

ja
rW- Лг + [г + вд(6)\у 

r + Å + dq(ß)

Koska w > z, työllisillä on korkeampi diskontattu inhimillisen pääoman tuotto kuin 

työttömillä. Työttömyys on siten kalliimpaa niille, jotka ovat työttömiä nyt kuin niille, jotka 
ovat työttömiä joskus tulevaisuudessa.

Kun yksittäinen yritys ja työtön tapaavat, he neuvottelevat rekrytointiprosessin aikana 
palkkatason.9 Merkitään tätä palkkaa muuttujalla w¡. Työntekijän ja yrityksen neuvottelema

(H)

(12)

9 Voidaan myös ajatella, että vahvojen ammattiliittojen tapauksessa (kuten Suomessa) varsinaiset 

palkkatasoneuvottelut käydään työmarkkinaliittojen kesken. Siten työntekijä ja yritys neuvottelevat 

rekrytointiprosessissa vain palkkaliukuman osuudesta.
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palkkataso w¡ ei vaikuta työttömyyden aikaisiin odotettuihin tuloihin. U riippuu vain 

työmarkkinoiden määräämästä palkasta w. Tällöin täytetyn työpaikan odotettu tuotto 

yritykselle on

rJ¡ = p-w¡- -V,. (13)

Työpaikan arvo työntekijälle on W¡, jolloin työpaikan odotettu tuotto on

rWi=wi-MJVi-U). (14)

Pissarideksen mallissa yritys ja työntekijä neuvottelevat palkan w, Nashin neuvottelumallin 
mukaisesti.10 11 Nashin neuvottelumallin mukaan palkkaneuvottelujen tulos riippuu työsuhteen 

synnyttämän ylijäämän suuruudesta sekä työntekijän ja yrityksen vaihtoehtoisista tuloista ja 

suhteellisista neuvotteluvoimista. Palkka asetetaan siten, että se maksimoi työntekijän ja 

yrityksen painotetun nettotulon. Mitä suurempi vaihtoehtoinen tulo (ns. uhkauspiste) tai 

suhteellinen neuvotteluvoima, sitä suuremman osan neuvottelija saa ylijäämästä. Tarkemman 

selityksen Nashin neuvottelumallista tarjoavat mm. Binmore, Rubinstein ja Wolinsky (1986).

Kun yritys ja työntekijä solmivat työsuhteen, työntekijä luopuu U:sta ja saa W,:n ja yritys 

luopuu V:stä ja saa J¡:n. Jaettavissa oleva kokonaisylijäämä täten on S¡- J¡ +W¡ - U -V .u 

Palkka määräytyy siten seuraavalla tavalla:

w, = argmax(JP,.-U)ß(/,. - V)'~ß, (15)

missä 0 < ß < 1. Muuttuja ß kuvaa työntekijän suhteellista neuvotteluvoimaa. U ja V voidaan 

nähdä työttömän ja yrityksen vaihtoehtoistuloina, jonka he saavat, jos neuvottelut eivät 

onnistuja työsuhdetta ei synny. Jotta työsuhteen syntyminen olisi molempien osapuolten edun 

mukaista, molempien osapuolten tulee hyötyä työsuhteesta. Tällöin tulee olla

10 Etsintä- ja kohtaamismallissa palkka määräytyy yleensä Nashin neuvottelumallin mukaan, mutta myös muiden 

palkanmääräytymisteorioiden käyttö on mahdollista. Muita palkkamekanismeja tarkastellaan luvussa 3.3.

11 Työsuhteen synnyttämän ylijäämän suuruuden oletetaan olevan riippumaton työllisyyden tasosta eli tuotannon 

skaalatuottojen oletetaan olevan vakiot (Mortensen ja Pissarides, 1999).
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S¡ - (U + V) > О. Ensimmäisen asteen maksimointiehdon12 mukaan palkka määräytyy tällöin 

siten, että

W¡-U = ß(J, + W/-V-U). (16)

Tästä yhtälöstä voidaan johtaa palkkayhtälö. Sijoitetaan yhtälöön (16) V = 0 (yritykset 

perustavat uusia työpaikkoja, kunnes marginaalisen vakanssin voitto on nolla) sekä J¡ ja W, 

yhtälöistä (13) ja (14) ja saadaan

w^rU + ßip-rU). (17)

Työntekijät saavat tällöin reservaatiopalkan rU ja osan ß nettoyl ¡jäämästä, jonka he luovat 

ottamalla työn vastaan. Yhtälöstä (17) voidaan nähdä, että kaikkien työpaikkojen palkka on 

sama ( vv, = vv). Yhtälö ei ole kuitenkaan etsintä- ja kohtaamismallin kannalta kovin

käytännöllisessä muodossa. Hyödyntämällä yhtälöitä (16)13 ja (6) voidaan W-U ja J korvata 

yhtälöstä (9) ja päätyä täten muotoon (huomioidaan myös, että V=0)

rU = z + (18)

Yhtälö (18) voidaan sijoittaa edelleen yhtälöön (17) ja päätyä muotoon

w = (1 - ß)z + ßp(\ + ев). (19)

12 Ensimmäisen asteen maksimointiehdot:

= ß{Wi-U)ß-\Ji-V)'~p =0
dw¡
^L = (tVi-U)p(l-ß)(Ji-Vyp =0
dJl

ß(Wt - U)p-' (У,. - V)'-p = (Wt - U)p (1 - ß)(J; - V)-p 
Wt-U = ß(Ji+Wi-V-U)

13 Yhtälö (16) voidaan kirjoittaa muodossa W¡ — U =ß(J, - У)
\-ß
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Yhtälö (19) on käytännöllinen palkkayhtälön muoto. Yhtälö voidaan esittää ylöspäin 

nousevana palkkakäyränä 0, w - koordinaatistossa. Työmarkkinoiden kireys vaikuttaa 

palkkayhtälöön työntekijöiden neuvotteluvoiman kautta. pc9 on keskimääräinen 

etsintäkustannus. Mikäli työmarkkinat ovat kireät, avoimia työpaikkoja tulee markkinoille 

nopeammin kuin työttömät haluavat uusia työpaikkoja. Tällöin työntekijöillä on enemmän 

neuvotteluvoimaa, mikä johtaa korkeampiin palkkoihin.

3.1.4 Tasapainotyöttömyyden määräytyminen

Etsintä- ja kohtaamismallin tasapainossa määräytyvät työttömyysaste, työmarkkinoiden kireys 

ja palkkataso. Tasapainossa toteutuvat kaikki kolme edellä johdettua mallin keskeistä yhtälöä: 

Beveridge-käyrä, työpaikkojen syntymisehto ja palkkayhtälö.

и =

p — w -

Л + Аq(ß)
(r + Л) pc

= 0
qiß)

w - (1 - ß)z + ßp{ 1 + cO)

Korkotaso r oletetaan yksinkertaisuuden vuoksi mallin ulkopuolelta annetuksi. Tällöin 

annetulla korkotasolla työpaikkojen syntymisehto ja palkkayhtälö määräävät palkan ja 

työmarkkinoiden kireyden. Työmarkkinoiden kireyden avulla voidaan puolestaan määrittää 

tasapainotyöttömyysaste Beveridge-käyrän kautta. Kohtaamisfunktion vaikutus 

tasapainotyöttömyyteen välittyy Beveridge-käyrän kautta.

Mallissa on yksi ainoa tasapainopiste, mikä voidaan todistaa helposti kahden diagrammin 
avulla. Ensimmäinen diagrammi (kuvio 1) kuvaa työmarkkinoiden kireyden ja palkkojen 

välistä tasapainoa. Työpaikkojen syntymisehto on alaspäin laskeva käyrä 9, w - 

koordinaatistossa. Korkeat palkat tekevät työpaikkojen luomisen kalliimmaksi, jolloin 

työmarkkinat kiristyvät. Palkkayhtälö on ylöspäin nouseva käyrä 9, w - koordinaatistossa. 

Mitä kireämmät työmarkkinat, sitä enemmän työntekijöillä on neuvotteluvoimaa.
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Työpaikkojen syntymisehto- ja palkkayhtälökäyrä leikkaavat ainoastaan kerran. Tämä 

leikkauspiste määrittää työmarkkinoiden kireyden ja palkan.

Toisessa diagrammissa (kuvio 2) kuvataan Beveridge-käyrä ja työpaikkojen syntymisehto u, v 

-koordinaatistossa. Työpaikkojen syntymisehto on origon kautta kulkeva nouseva suora, 

jonka kulmakerroin on 6. Beveridge-käyrä on puolestaan alaspäin laskeva käyrä. Beveridge- 

käyrän mukaan avointen työpaikkojen määrän kasvaessa työttömyysaste alenee, sillä 

työttömät löytävät helpommin töitä. Työmarkkinoiden kireys määräytyy ensimmäisen 

diagrammin mukaan työttömyydestä riippumatta. Beveridge-käyrän ja työpaikkojen 

syntymisehdon leikkauspiste puolestaan määrittää tasapainotyöttömyysasteen ja - 

vakanssiasteen.

Palkkakäyrä

Työpaikkojen
syntymisehto

6
Kuvio 1

Palkkakäyrä ja työpaikkojen syntymisehto 
määrittävät palkan ja työmarkkinoiden 
kireyden.

Työpaikkojen
syntymisehto

Beveridge-käyrä

Kuvio 2

Työpaikkojen syntymisehto ja 
Beveridge-käyrä määrittävät vakanssi- 
ja työttömyysasteen.

Tasapainon komparatiivinen statistiikka

Mallin parametrien muutosten vaikutusta tasapainotyöttömyysasteeseen voidaan tutkia edellä 

olevien kuvioiden 1 ja 2 avulla. Työttömyysaikaisten tulojen z kasvaessa työntekijät vaativat 

enemmän palkkaa, koska työttömyyden kustannus on alhaisempi. Toisaalta palkkojen 

noustessa yritykset luovat vähemmän uusia työpaikkoja. Kuviossa 1 tämä näkyy siten, että 

palkkakäyrä siirtyy ylöspäin. Tällöin palkat nousevat ja markkinoiden kireys alenee.
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Työntekijöiden neuvotteluvoiman kasvulla on samanlainen vaikutus. Kuviossa 2 työpaikkojen 

syntymiskäyrä pyörii myötäpäivään, jolloin vakanssiaste alenee ja työttömyysaste kasvaa.

Kun työntekijöiden tuottavuus kasvaa ja siten työn tuotoksen arvo p kasvaa, kuviossa 1 

työpaikkojen syntymiskäyrä siirtyy oikealle ja palkkakäyrä ylöspäin. Koska työntekijöiden 

neuvotteluvoima ß < 1, työpaikkojen syntymiskäyrä siirtyy enemmän, joten sekä palkka w 

että markkinoiden kireys 0 kasvavat. Kuviossa 2 työpaikkojen syntymiskäyrä pyörii 

vastapäivään ja siten vakanssiaste kasvaa ja työttömyys alenee. Tuottavuuden kasvu vaikuttaa 

palkan lisäksi myös työmarkkinoiden kireyteen ja työttömyyteen, sillä työttömyyden aikaiset 

tulot ovat vakiot. Tällöin palkka ei nouse tuottavuuden nousua vastaavasti. Tämä voidaan 

nähdä palkkayhtälöstä (19).14

Korkotason r nousu siirtää työpaikkojen syntymiskäyrää vasemmalle kuviossa 1. Tämä johtuu 

siitä, että korkeampi korko alentaa työpaikan tulevien tuottojen odotusarvoa. Tällöin 

markkinoiden kireys ja palkat alenevat. Kuviossa 2 työpaikkojen syntymiskäyrä pyörii 

myötäpäivään, joten korkeampi korko lisää työttömyyttä ja alentaa vakanssiastetta.

Mikäli työkohtaiset tuottavuusshokit ja siten työpaikkojen katoamisriski X kasvaa, 

työpaikkojen syntymiskäyrä siirtyy vasemmalle kuviossa 1. Tämä aiheutuu siitä, että 

työpaikan keskimääräinen kesto alenee. Kuviossa 2 työpaikkojen syntymiskäyrä pyörii 

myötäpäivään ja Beveridge-käyrä siirtyy ulospäin. Tällöin työttömyys kasvaa, mutta 

vakanssiasteen muutos on epäselvä. Työpaikkojen katoamisriskin kasvu siirtää Beveridge- 

käyrää ulospäin, sillä X.:n kasvaessa virta työttömyyteen on suurempi kuin virta työllisyyteen. 

Työttömyyden täytyy siten kasvaa, jotta työvoimavirrat olisivat yhtä suuret.

Beveridge-käyrä siirtyy myös silloin, kun työmarkkinoiden epäsopivuudet kasvavat. Tämä 
eksogeeninen muutos aiheuttaa sen, että työmarkkinoiden tehokkuus heikkenee.15 Samalla

14 Voitaisiin myös olettaa, että työttömyyden aikaiset tulot muodostuvat pääasiassa työttömyyskorvauksesta. 

Tällöin työttömyyskorvaus riippuu palkkatasosta (z — pw). Täten palkkayhtälö saa muodon

w = + . p ;osta voidaan nähdä, että palkat nousevat suhteessa tuottavuuden kasvuun.
1-(1 -ß)p

15 Työmarkkinoiden epäsopivuuksien kasvu voidaan rinnastaa väljästi talouden rakennemuutoksiin ja 

rakennetyöttömyyteen (Pissarides, 2000).
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työttömien ja avointen työpaikkojen määrällä syntyy entistä vähemmän uusia työsuhteita. 

Tällöin Beveridge-käyrä siirtyy oikealle. Työmarkkinoiden tehokkuuden heikentyminen 

siirtää myös työpaikkojen syntymiskäyrää alaspäin kuviossa 1, sillä avoimet työpaikat 

täyttyvät entistä hitaammin. Tällöin markkinoiden kireys ja palkat alenevat. Kuviossa 2 

työpaikkojen syntymiskäyrä pyörii myötäpäivään, jolloin tasapainotyöttömyys kasvaa ilman 

selvää muutosta vakanssiasteessa.

3.2 Endogeeniset tuottavuusshokit

Kehitetään edellä esitettyä etsintä- ja kohtaamismallin perusmallia olettamalla, että 

työkohtaiset tuottavuusshokit ovat endogeeninen muuttuja. Edellä oletettiin, että työsuhteiden 

päättymisvauhti on vakio. Tämä johtui siitä, että työkohtaiset shokit saapuivat vakiovauhdilla 

X ja shokin seurauksena työsuhde muuttui aina tappiolliseksi. Tämä oletus kuitenkin 

yksinkertaistaa liikaa todellisuutta.16 Pissarideksen (2000) mukaan työsuhteiden 

päättymisvauhti ei ole yleensä vakio, vaan irtisanomisten määrä vaihtelee kansantalouden 

suhdannevaihteluiden mukaan. Niinpä nyt oletetaan, että tuottavuusshokit eivät välttämättä 

ole niin suuria, että työsuhde muuttuu tappiolliseksi. Työkohtaisen shokin saapuessa vain osa 
olemassa olevista työsuhteista muuttuu kannattamattomiksi. Yritys valitsee siten jokaiselle 

työsuhteelle reservaatiotuottavuuden, johon asti työsuhde on kannattava. Työn suhteellisen 

tuottavuuden pudotessa alle tämän rajan työsuhteen arvo työnantajalle on pienempi kuin nolla 

ja yrityksen kannattaa päättää työsuhde. Jotta työsuhteen päättäminen olisi tällöin sekä 

yrityksen että työntekijän edun mukaista, mallissa oletetaan, että työsuhteen jatkamisen 

yhteenlaskettu nettohyöty jaetaan yrityksen ja työntekijän kesken palkkaneuvotteluissa.

Mortensen ja Pissarides mallinsivat ensimmäisen kerran työkohtaiset tuottavuusshokit 

endogeenisena muuttujana vuonna 1994. Seuraavaksi käydään läpi heidän etsintä- ja

16 Työsuhteiden päättymisvauhti ei ole empiiristen tutkimusten mukaan vakio yli ajan. Burda ja Wyplosz (1994) 

ovat tarkastelleet Euroopan työmarkkinavirtoja. Heidän tutkimustensa mukaan sekä virta työttömyyteen että 

virta pois työttömyydestä kasvavat talouden syklien vastaisesti. Myös Pehkonen (1998) toteaa, että Suomen 

työmarkkina virrat vaihtelevat talouden suhdanteiden mukana. Tätä oletusta tukevat myös Ilmakunnas ja 

Maliranta (2002). Heidän tutkimuksensa mukaan Suomessa virta pois työttömyydestä kasvaa myötäsyklisesti ja 

virta työttömyyteen syklien vastaisesti. Kansantalouden suhdanteet vaikuttavat siten suuresti työkohtaisten 

tuottavuusshokkien saapumistiheyteen ja työsuhteiden päättymisvauhtiin.
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kohtaamismallin esityksensä, mutta noudattaen heidän vuoden 1999 merkintöjään selkeyden 

vuoksi. Muuttujien symbolit säilyvät kuitenkin tässä tutkielmassa edellä esitetyn mukaisina.17

Oletetaan, että työn tuottavuus on px, missä x e [0,l] kertoo työn suhteellisen tuottavuuden. 

Muuttuja p on vakio työn tuottavuuden arvo kaikille samanlaisen työn tekijöille. 

Työkohtaisen shokin saapuessa työn suhteellinen tuottavuus x muuttuu. Uusi suhteellinen 

tuottavuus x’ ei riipu mitenkään alkuperäisestä suhteellisesta tuottavuudesta x. Työkohtainen 

shokki saapuu vauhdilla Л ja se on jakautunut kertymäfunktion F(x) mukaisesti. Mortensen ja 

Pissarides (2001) huomauttavat, että näiden oletusten perusteella shokit ovat pitkäikäisiä18 ja 

ne vaikuttavat tulevan riippumatta kansantalouden tilasta tai työntekijän alasta.

Endogeenisten tuottavuussokkien seurauksena työntekijän saama palkka riippuu nyt 

työsuhteen suhteellisesta tuottavuudesta. Koska työsuhteen synnyttämä ylijäämä muuttuu 

tuottavuusshokin seurauksena, myös palkka muuttuu. Tätä Mortensenin ja Pissarideksen 

mallin oletusta on kritisoitu siitä, että se yksinkertaistaa liikaa reaalimaailmaa. Bertola (1997) 

huomauttaa, että mallin mukaan kaikki työntekijät ovat riskineutraaleja, mikä ei kuitenkaan 

ole totta todellisuudessa. Hänen mukaansa malli ei ota riittävästi huomioon riskinkarttajia eikä 

työntekijöiden halua turvata tuleva toimeentulonsa. Kun palkat reagoivat joustavasti 

työkohtaisiin tuottavuussokkeihin, työntekijöiden tuleva tulotaso on epävarma. 
Todellisuudessa työ-ja työehtosopimukset laaditaan siten, että palkat reagoivat hyvin hitaasti 
(jos lainkaan) negatiivisiin shokkeihin.

Hall (2003) puolestaan toteaa, että Mortensenin ja Pissarideksen oletus siitä, että yrityksen 

saama osuus työsuhteen synnyttämästä ylijäämästä pysyy vakiona, ei ole realistinen. Hänen 

mukaansa malli ei tällöin pysty selittämään yritysten rekrytointiaktiivisuudessa havaittuja 
muutoksia talouden suhdanteissa. Hall taijoaa ongelman ratkaisuksi palkkaprosessin kitkaa. 

Hän on luonut mallin, jossa työkohtaiset shokit vaikuttavat ainoastaan hyväksyttävissä olevan 

palkan rajoihin. Työntekijän saama palkka voi tällöin vaihdella työntekijän reservaatiopalkan

17 Mortensenin ja Pissarideksen vuoden 1999 esitystä muokataan kuitenkin jatkossa hieman. Heidän mallissaan 

etsintäkustannukset ovat vakio c per aikayksikkö. Edellä kuitenkin oletettiin, että etsintäkustannukset riippuvat 

työntekijän tuottavuudesta. Tästä oletuksesta pidetään edelleen kiinni yhdenmukaisuuden vuoksi. Tämä oletus ei 

kuitenkaan vaikuta oleellisesti mallin keskeisiin tuloksiin.

18 Shokit ovat pitkäikäisiä, sillä Л < oo (Pissarides 2000).
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ja yrityksen hyväksymän korkeimman mahdollisimman palkan välillä. Palkka neuvotellaan 

uudestaan ainoastaan, jos nykyinen palkka menee tämän palkkahaitarin ulkopuolelle. Tällöin 

yrityksen osuus työsuhteen luomasta ylijäämästä vaihtelee. Hall toteaa, että hänen mallissaan 

palkan ollessa korkealla tasolla yritykset odottavat saavansa pienemmän osuuden tulevistakin 

ylijäämistä ja siten luovat vähemmän uusia työpaikkoja ja työttömyys nousee.

Työpaikkojen syntyminen ja katoaminen

Työsuhteen arvo työntekijälle ja yritykselle riippuu nyt työsuhteen suhteellisesta 

tuottavuudesta. Tämä otetaan huomioon seuraavissa yhtälöissä merkitsemällä suhteellinen 

tuottavuus x näkyviin. Voiton maksimointi vaatii, että työn suhteellinen tuottavuus on 

korkeimmillaan työsuhteen alussa (x = 1). Täytetyn työpaikan arvo yritykselle on nyt J(x) ja 

sen tuotto voidaan määritellä seuraavasti:

rJ (x) = px - w(x) + /l[|max(j(x),0)¿/F(x) - J(x) J. (20)

Yhtälön mukaan yrityksen saama voitto on työn tuotoksen arvo vähennettynä palkalla ja 

odotetulla arvon menetyksellä työkohtaisen tuottavuusshokin saapuessa. Yritys maksimoi 

voittoa, joten sen kannattaa lopettaa työsuhde, jos täytetyn työpaikan arvo putoaa alle nollan 

työkohtaisen tuottavuusshokin seurauksena. Yrityksen ei kannata jatkaa työsuhdetta, joka 

aiheuttaa tappiota, sillä se voi aina päättää työsuhteen ja saada siten nollavoiton. Koska J(x) 

on x:n monotonisesti kasvava funktio, reservaatiotuottavuus voidaan määritellä seuraavasti:

J(R) = 0. (21)

Tällöin yritys lopettaa kaikki työsuhteet, joissa suhteellinen tuottavuus x < R ja jatkaa 
työsuhteita, joissa x > R. Yhtälö (20) voidaan kirjoittaa nyt myös muodossa

(22)
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Yritys luo uusia työpaikkoja kuten edellä luvussa 3.1.2 esitettiin, joten avoimen työpaikan 

tuotto on (huomioidaan, että uuden avoimen työpaikan suhteellinen tuottavuus on aina yksi):

rV =-pc+ q{6)[j(\)-V)\ = 0. (23)

Myös työntekijän kannalta työsuhde kannattaa päättää, jos vaihtoehtoinen tulo on suurempi. 

Tässä tapauksessa työntekijä vertaa työsuhteen arvoa työttömyyden arvoon. Työsuhteen 

tuotto työntekijälle on

rW(x) = w(x) + Ä[ Jmax{W(x),U)dF(x)-W(x) ]. (24)

Yhtälö (24) voidaan kirjoittaa myös muodossa

(Л + r)tV(x) = w(x) + T_| W(x)dF(x) + ÄF(R)U, (25)

kun otetaan huomioon, että työnantaja päättää työsuhteen, jos x < R. Todennäköisyys joutua 
työttömäksi on nyt XF(R).

Työttömyyden arvo toteuttaa edelleen seuraavan yhtälön:

rU = z + eq{e)[W(\)~ U]. (26)

Palkan määräytyminen

Työntekijä ja yritys neuvottelevat palkan w(x) Nashin neuvottelumallin mukaan kuten edellä 

todettiin. Tällöin palkkaneuvottelut ovat muotoa:

w(x) = arg max[lT(x) -U\p [/(x) - V. (27)

Palkkaneuvotteluiden tuloksena työsuhteen synnyttämä nettoylijäämä jaetaan vakio-osuuksien 

mukaan työntekijän ja yrityksen kesken. Tällöin työsuhde päättyy vain, jos se on molempien
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osapuolten edun mukaista. Jaettavissa oleva ylijäämä on nyt S(x) = J(x) + fV(x) -U -V. 

Ensimmäisen asteen maksimointiehtojen19 mukaan työntekijän osuus ylijäämästä on

tV(x) -U = ß(J(x) + fV(x) -U-V). (28)

Pissarides (2000) toteaa, että tämän ylijäämän jakosuhteen avulla voidaan osoittaa, että 

suhteellisen tuottavuuden laskiessa alle reservaatiotuottavuuden, on sekä yrityksen että 

työntekijän edun mukaista päättää työsuhde. Jotta työntekijä hyväksyisi palkkatarjouksen, 

palkan tulee olla suurempi kuin työttömyyden aikaiset tulot. Kun otetaan huomioon, että 

J(R)= Oja V = 0, niin yhtälön (28) mukaan W(R) = U. Työntekijän neuvottelee siten palkan, 

joka on työttömyyden aikaiset tulot lisättynä osuudella ß työntekijän luomasta ylijäämästä. 
Palkkayhtälö on tällöin

и<дг) = ß(px - rU) + rU = ßpx + (1 - ß)rU . (29)

Työmarkkinoiden tasapaino

Työsuhteiden päättymisvauhti on nyt ÄF(R), joten työpaikkoja katoaa kokonaisuudessaan 

M1 - u)F(R), missä u on työttömyysaste. Työttömyyden muutos on silloin

й = Я(1 - u)F(R) - m(v,u) = A(1 - u)F(R) - вд{в). (30)

Tasapainossa ù = 0, jolloin tasapainoehdoksi muodostuu 

AF(R)и =-------- —-----. (31)
AF(R) + Oq(ß) ^ '

19 Ensimmäisen asteen maksimointiehdot ovat:

= ß(W(x) - UV'' (J(x) - V)'~ß = 0
olV(x)

^ = №) - uÿ O - A>№) - vr> = o

ß(W(x) - Uy-‘ (J(x)-Vf = (Щх) -U)1 (1 - ß)(J(x) - vy" 
fV(x) -U = ß(J( X) + W (x) -V-U)
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Yhtälön (31) mukaan työttömyysaste laskee työmarkkinoiden kireyden kasvaessa ja nousee 

reservaatiotuottavuuden kasvaessa, sillä sekä työllistymistodennäköisyys 0q(6) että 

työttömyyden todennäköisyys ЛF(R) ovat kasvavia argumenttiensa suhteen.

Tasapainossa toteutuvat työpaikkojen syntymis- ja katoamisehdot, palkkayhtälö, 

tasapainotyöttömyysehto sekä työntekijän ja yrityksen työsuhteen arvostukset. Mahdollisia 

tasapainoja on vain yksi, mikä osoitetaan myöhemmin kuviossa 3. Tätä varten muokataan 

hieman edellä esitettyjä yhtälöitä. Olemassa olevan työsuhteen tuotto yritykselle (yhtälö 22) 
voidaan kirjoittaa myös muodossa

(r + X)J{x) = (1 - ß)(px -rU) + Å l[ J(x)dF(x) , (32)

kun huomioidaan palkkayhtälö (29). Tällöin työsuhteen rajahyöty työnantajalle suhteellisen

tuottavuuden kasvaessa on J\x) = -—. Kun huomioidaan myös
г + Л

reservaatiotuottavuuden määritelmä (J(R) = 0), päädytään muotoon

J(x) - J(R) = J(x) - ——^-^-(x-R), kaikilla x. (33)

Tutkitaan tapausta x = R eli työpaikkojen katoamisehtoa. Tällöin työsuhteen arvo yritykselle 

on nolla. Sijoitetaan yhtälö (33) yhtälöön (32).20 Tällöin huomataan, että 
reservaatiotuottavuudelle täytyy päteä ehto

p = rU. (34)

20 Yhtälön (33) sijoitus yhtälöön (32):

J(x) = ^-(px-rU) + -^~ f J(x)dF(x) 
r+Ä г+Л*

J(x) = ^4 (px - rU) + (1 ~ ^P —— î(x-R)dF(x) = 0 
г + Л г + Л г + Л *

рх + ^~ f (x-R)dF(x) = rU
г + Л jR
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Työpaikkojen katoamisehdon mukaan reservaatiotuottavuus on alhaisempi kuin työttömyyden 

tuotto rU, sillä olemassa olevaa työsuhdetta on mahdollista jatkaa. Tämän mahdollisuuden 

arvo on positiivinen, sillä työn suhteellinen tuottavuus saattaa nousta tulevaisuudessa. Niinpä 

yritys jatkaa tällä hetkellä tappiollista työsuhdetta, sillä tuottavuuden noustessa sen ei tällöin 

tarvitse etsiä uutta työntekijää. Työsuhteen jatkamisen arvo on sitä suurempi, mitä useammin 
työkohtaisia tuottavuusshokkeja saapuu.

Kun sijoitetaan yhtälö (33) yhtälöön (23), saadaan työpaikkojen syntymisehto:

m
(35)

Yhtälön (35) mukaan työmarkkinoiden kireys ja reservaatiotuottavuus riippuvat negatiivisesti 
toisistaan. Tämä johtuu siitä, että työmarkkinoiden kireyden kasvaessa uusia työntekijöitä 

saapuu harvemmin avoimiin työpaikkoihin. Toisaalta reservaatiotuottavuuden arvon 

kasvaessa uuden työpaikan odotettu kesto on lyhyempi ja siten odotettu tuotto alhaisempi. 

Uusia työpaikkoja luodaan vähemmän, jolloin työmarkkinoiden kireys alenee ja R kasvaa. 

Reservaatiotuottavuuden ja työmarkkinoiden kireyden välinen negatiivinen yhteys (eli 
työpaikkojen syntymisehto) on esitetty graafisesti kuviossa 3.

Työpaikkojen
katoamiskäyrä

Työpaikkojen
syntymiskäyrä

Kuvio 3

Työpaikkojen syntymis-ja katoamiskäyrät määrittävät 
työmarkkinoiden kireyden ja reservaatiotuottavuuden.
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Yhtälöstä (23) voidaan huomata, että täytetyn työpaikan arvo yritykselle suhteellisen 

tuottavuuden ollessa yksi on J{ 1) = -^-. Nyt, kun sijoitetaan yhtälö (28) yhtälöön (26)21, 

saadaan työttömyyden arvon tuotolle muoto

rU = z + ßpcO
(36)

Yhtälöistä (34) ja (36) voidaan nähdä, että annetulla työmarkkinoiden kireyden arvolla 

reservaatiotuottavuus laskee työkohtaisten tuottavuusshokkien kasvaessa ja nousee 

korkotason noustessa. Tämä johtuu siitä, että olemassa olevaa työsuhdetta on mahdollista 

jatkaa. Työttömyyskorvauksen kasvaessa myös reservaatiotuottavuus nousee. Työkohtaisen 

tuottavuuden p kasvaessa R puolestaan laskee. Syynä on se, että työttömyyskorvaus ja 

työkohtainen tuottavuus vaikuttavat työttömyyden aikaisiin suhteellisiin tuloihin. 

Työmarkkinoiden kireyden kasvaessa reservaatiotuottavuus nousee, sillä työttömyyden ajan 
odotetut tulot nousevat työmarkkinoiden kireyden kasvaessa.

Tasapainon komparatiivinen statistiikka

Tarkastellaan seuraavaksi mallin parametrien muutosten vaikutusta työmarkkinoiden 

tasapainoon. Oletetaan, että työttömyyskorvaus nousee. Tämä aiheuttaa sen, että työpaikkojen 

katoamiskäyrä siirtyy ylöspäin kuviossa 3. Tällöin reservaatiotuottavuus nousee ja 

työmarkkinoiden kireys laskee. Tällöin työpaikkojen katoamisvauhti (AF(R)) selvästi 

nousee. Tasapainossa virta pois työttömyydestä on kuitenkin oltava yhtä suuri kuin virta 

työttömyyteen, joten työllisyys alenee ja työttömyysaste kasvaa. Edellä esitetyssä kuviossa 2 

tämä näkyy siten, että työmarkkinoiden kireyden alentuessa työpaikkojen syntymiskäyrä 

pyörii myötäpäivään. Reservaatiotuottavuuden nousu puolestaan siirtää Beveridge-käyrää 

ulospäin, jolloin tasapainotyöttömyys kasvaa. Työttömyyskorvauksen nousun vaikutus 
tasapainopalkkaan on epäselvä. Toisaalta palkat nousevat työttömyyskorvauksen kasvaessa ja 

toisaalta palkkataso laskee työmarkkinoiden kireyden alentuessa. Korkeamman

21 Yhtälön (28) sijoitus yhtälöön (26):

rU = z + eq(e)[W(l) ~U] = z + 6q{d)J(l) = z + 6q{0)~^ = z +
l-l l-l q(ß) \-ß
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työttömyyskorvauksen seurauksena yritykset siis luovat vähemmän työpaikkoja ja toisaalta 
työpaikkojen katoamisvauhti kasvaa.

Tehdään nyt oletus, että työkohtaisten tuottavuusshokkien saapumisnopeus kasvaa. Tämän 

seurauksena työsuhteen jatkamisen mahdollisuuden arvo nousee ja reservaatiotuottavuus 

laskee työpaikkojen katoamisehdon mukaisesti (yhtälö 34). Kuviossa 3 tämä näkyy 

työpaikkojen katoamiskäyrän siirtymänä alaspäin. Työpaikkojen syntymiskäyrä puolestaan 

siirtyy vasemmalle, koska korkeampi Л alentaa työpaikan odotettua kestoa ja siten uusia 

työpaikkoja syntyy vähemmän yhtälön (35) mukaisesti. Tällöin työmarkkinoiden kireys 

alenee. Työkohtaisten tuottavuusshokkien kokonaisvaikutus työttömyyteen sekä työpaikkojen 

syntymiseen ja katoamiseen on epäselvä. Työpaikkojen katoamisvauhti ÄF(R) voi kasvaa tai 

laskea, sillä R:n aleneminen voi kumota Л :n kasvun suoran vaikutuksen. Ja toisaalta, vaikka 

työmarkkinoiden kireyden aleneminen aluksi viittaa työpaikkojen syntymisen vähenemiseen, 

lopullinen vaikutus on myös epäselvä. Kuviossa 2 työpaikkojen syntymiskäyrä pyörii 

myötäpäivään 6:n laskiessa, mutta epäselvyys työpaikkojen katoamisesta muutoksesta 
aiheuttaa epäselvyyttä myös Beveridge-käyrän siirtymisen suunnasta.

3.3 Perusmallin sovellutukset

Etsintä- ja kohtaamismallia voidaan käyttää hyväksi hyvin erilaisia asioita tutkittaessa. 

Yksinkertaista perusmallia voidaan muokata ja päästä siten monimutkaisempiin malleihin, 

jotka vastaavat paremmin reaalimaailmaa. Pissarides (2000) osoittaa, että mallia voidaan 

helposti muuntaa esimerkiksi siten, että malliin lisätään pääoman vaikutus, työssä olevien 

työn etsintä, erilaiset työttömien etsintäintensiteetit tai avointen työpaikkojen mainostamisen 
vaikutus työmarkkinoiden tehokkuuteen.

Seuraavaksi esitellään muutamia etsintä- ja kohtaamismallin teoreettisia sovellutuksia. 

Burdett ym. (2001) ovat tutkineet markkinoilla olevien yritysten lukumäärän vaikutusta 

kohtaamisfunktion tehokkuuteen. He ovat lisänneet kohtaamisfunktioon työttömien ja 

avointen työpaikkojen lisäksi uuden muuttujan: markkinoilla olevien yritysten määrän. 

Heidän laskelmiensa mukaan kohtaamisfunktion tehokkuus on alempi, kun markkinoilla on 

paljon pieniä yrityksiä verrattuna tilanteeseen, jossa markkinoilla on vähän suuria yrityksiä. 

Tämä johtuu heidän mukaansa siitä, että monien pienten yritysten tapauksessa koordinaatio-
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ongelma korostuu. Työttömien on tällöin vaikeampi saada tietoa avoimista työpaikoista. 

Burdettin ym. johtopäätösten mukaan pienten yritysten suhteellisen osuuden kasvaessa 
Beveridge-käyrä siirtyy ulospäin.

Toinen mielenkiintoinen etsintä- ja kohtaamismallin sovellus on yrityksen 

perustamiskustannusten lisääminen malliin. Fonseca ym. (2001) ovat kehittäneet mallin, jossa 

työntekijöillä on mahdollisuus olla joko työntekijöitä tai yrittäjiä. Mallin mukaan työntekijät 

tekevät valintansa omaa hyötyään maksimoiden ottaen huomioon omat yrittäjyystaitonsa. 

Fonseca ym. toteavat, että yrittäjien määrän kasvaessa uusien työpaikkojen määrä nousee ja 

työttömyys laskee. Kokonaistuotanto ei kuitenkaan heidän mukaansa välttämättä nouse, sillä 

yrittäjät keskittyvät johtamiseen eivätkä tee varsinaista tuotantotyötä. Yrityksen 

perustamiskustannukset vaikuttavat tällöin työmarkkinoiden tasapainoon, sillä yritystä ei voi 

perustaa maksamatta näitä kustannuksia. Korkeat kustannukset vaikuttavat siten yrittäjyyden 

houkuttelevuuteen. Fonseca ym. huomauttavat, että täten työllisyyden ja yrityksen 

perustamiskustannusten välillä on monotoninen yhteys. Heidän mukaansa maissa, joissa on 
korkeat yrityksen perustamiskustannukset, on korkeampi työttömyys ja päinvastoin.

Pries (2004) on käyttänyt etsintä- ja kohtaamismallia selittäessään, miksi taloudessa voi 

vallita korkea työttömyys pitkäänkin, vaikka työmarkkinat toimivat tehokkaasti. Priesin 

mukaan tämä johtuu siitä, että yrityksen ja työntekijän tehdessä työsopimuksen yritys ei voi 
olla varma työntekijän taidoista. Tämä epävarmuus johtuu työntekijän työn tuotoksen 

satunnaisvaihtelusta. Yritys päivittää siten uskomuksiaan työntekijän sopivuudesta työsuhteen 

aikana. Mikäli yritys toteaa, että työntekijä ei olekaan sopiva tehtävään, yritys irtisanoo 

työntekijän. Työsuhteen jatkuessa pidempään todennäköisyys, että työntekijän taidot ovat 

riittävät, kasvaa. Todennäköisyys, että yritys irtisanoo työntekijän, on siten suurin työsuhteen 
alussa. Pries toteaa, että etsintä- ja kohtaamismallin perusmuoto ei ota huomioon sitä, että 

jouduttuaan työttömäksi työntekijä saattaa joutua lyhytaikaisten työsuhteiden kierteeseen 

ennen pysyvämmän työpaikan löytymistä. Tällöin korkea työttömyysaste saattaa vallita 
pitkäänkin ennen kuin työmarkkinat pääsevät takaisin tasapainoon.

Etsintä- ja kohtaamismallin perusmuodon ulkopuolelle on jätetty työssä olevien uuden työn 

etsintä. Dolado ym. (2003) tarjoavat mallin, jossa myös tämä on huomioitu. Heidän 

mallissaan työmarkkinoilla on kahdenlaisia työpaikkoja: korkean ja matalan taitotason töitä. 

Myös työntekijöitä on kahdenlaisia: korkeasti koulutettuja ja vähemmän koulutettuja.
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Korkeakoulutetut työntekijät voivat tehdä molempia töitä, mutta vähemmän koulutetut vain 

matalan taitotason töitä. Mallin mukaan korkeakoulutetut työntekijät ottavat vastaan matalan 

taitotason töitä, jos he eivät löydä taitojaan vastaavaa työpaikkaa. He kuitenkin irtisanoutuvat 

työstään heti, kun he löytävät korkean taitotason työn. Tämä korkea irtisanoutumisaste 

heikentää vähemmän koulutettujen työntekijöiden asemaa työmarkkinoilla, sillä yritykset 

perustavat tällöin vähemmän matalan taitotason työpaikkoja. Doladon ym. mallin mukaan 

korkeakoulutettujen määrän kasvaessa korkeakoulutettujen työttömyysaste alenee, kun taas 
vähemmän koulutettujen työttömyysaste kasvaa.

Calvó-Armengol ja Zenou (2001) ovat tarkastelleet sosiaalisen vuorovaikutuksen vaikutusta 

tasapainotyöttömyyteen etsintä- ja kohtaamismallin avulla. Heidän tutkimuksessaan työtön 

voi löytää töitä joko virallisten työnhakukanavien kautta tai epävirallisten sosiaalisten 

verkostojen avulla. Verkostoilla he tarkoittavat sitä, että jokainen työtön voi saada tietoa 

työpaikoista lähinaapuriltaan. Nämä naapurit voivat puolestaan kertoa tiedon eteenpäin omille 

lähinaapureilleen. Näiden epäsuorien naapureiden määrän kasvaessa ensimmäinen työtön 

kohtaa yhä suuremman kilpailijoiden määrän hakiessaan työpaikkaa. Calvó-Armengol ja 

Zenou lisäävät mallissaan kohtaamisfunktion uudeksi muuttujaksi sosiaalisten verkostojen 

koon. Heidän laskelmien mukaan sosiaalisten verkostojen koon kasvaessa työmarkkinoiden 

kitka lisääntyy ja siten tasapainotyöttömyysaste nousee tiheiden sosiaalisten verkostojen 
tapauksessa. Harvemmissa verkostoissa verkostojen koon kasvu vähentää kitkaa ja siten 

alentaa tasapainotyöttömyysastetta.

Ziesemer (2003) on tarkastellut informaatio- ja kommunikaatioteknologian kehityksen 

vaikutusta tasapainotyöttömyyteen yhdistämällä etsintä- ja kohtaamismallin sekä Dixitin ja 

Stigletzin monopolistisen kilpailun mallin. Hänen mallissaan informaatio- ja 

kommunikaatioteknologian kehitys nostaa kohtaamisfunktion teknologista tehokkuutta, 

jolloin avoimet työpaikat täyttyvät entistä nopeammin. Teknologinen kehitys vaikuttaa myös 

tuotantofunktioon: kiinteät kustannukset kasvavat ja muuttuvat alenevat. Ziesemerin 

johtopäätösten mukaan teknologisen kehityksen kokonaisvaikutuksesta työmarkkinoiden 

kireys kasvaa, tasapainotyöttömyys alenee ja palkat nousevat.

Etsintä- ja kohtaamismallin avulla voidaan tarkastella myös erilaisten työmarkkinatoimien 

vaikutusta työmarkkinoiden tasapainoon. Tärkeimmät mallit työmarkkinatoimien 

vaikutuksesta palkkaan ja työttömyyteen ovat esittäneet Millard ja Mortensen (1997) sekä
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Mortensen ja Pissarides (1999). Nämä mallit tarjoavat kehikon, jossa voidaan tutkia muun 

muassa työttömyyskorvausta, irtisanomissuojaa, työnantajamaksuja ja palkkaverotusta. 

Mortensen ja Pissarides huomauttavat, että etsintä- ja kohtaamismallin avulla voidaan tutkia 

työmarkkinatoimien moninaisia vaikutuksia työmarkkinoiden tasapainoon. He toteavat 

mallinsa osoittavan esimerkiksi, että työttömyyskorvauksen taso vaikuttaa työttömän 

kannustimiin hyväksyä tarjottu työ sekä palkkatasoon. Ja toisaalta, koska palkka vaikuttaa 

yritysten päätöksiin perustaa uusia työpaikkoja, työttömyyskorvaus vaikuttaa myös avointen 

työpaikkojen määrään. Työttömyyskorvauksen kokonaisvaikutus työttömyyden kestoon 

määräytyy siis molempien työmarkkinaosapuolten tekemien päätösten perusteella. Mallissa 

voidaan myös huomioida palkkatason vaikutus yritysten tekemiin työpaikan 

lopettamispäätöksiin ja siten työttömyyden todennäköisyyteen. Seuraavassa luvussa 
tarkastellaan tarkemmin verotusta ja tukia etsintä- ja kohtaamismallikehikossa.

Etsintä- ja kohtaamismallikehikossa voidaan myös käyttää muita palkanmääräytymisteorioita 

kuin Nashin neuvottelumallia. Mortensen ja Pissarides (1999) ovat tarkastelleet 

palkanmuodostusta täydellisen kilpailun, monopoliunionin, sisäpiiriläisten sekä 

tehokkuuspalkan tapauksessa. Täydellisen kilpailun palkkamallissa työmarkkinoilla on 

kolmas osapuoli, joka toimii välittäjänä työttömien ja yritysten välillä. Tällöin yrityksen ja 

työttömän odotetuille kohtaamisajoille muodostuu hinta ja työmarkkinoiden tasapaino on 

sosiaalisesti tehokas. Perinteisessä monopoliunionipalkkamallissa ammattiliitto päättää ensin 

palkan ja yritykset päättävät sitten työllisyyden tason. Sovellettaessa tätä palkkamallia etsintä- 

ja kohtaamismallikehikkoon ammattiliitot päättävät nyt työntekijöiden osuuden ylijäämästä ja 

yritykset päättävät sitten työpaikkojen syntymisistä ja lopettamisista. Palkka ei siten ole nyt 
vakio, vaan se vaihtelee palkkaneuvottelujen mukaisesti, jotta työpaikkojen katoaminen olisi 

sekä työntekijän että yrityksen edun mukaista. Monopoliunionin tapauksessa työntekijän 

osuus ylijäämästä on suurempi kuin sosiaalisesti optimi. Sisäpiiripalkkamalli perustuu siihen, 

että työntekijän löydettyä uuden työpaikan työn etsintäkustannukset ovat uponneita 

kustannuksia, kun taas työttömän kannalta ne ovat edelleen relevantteja. Sisäpiiriläisillä on 

siten kannustin neuvotella palkka uudestaan pian rekrytoinnin jälkeen, sillä yritys haluaa 

välttää uusia työntekijän etsintäkustannuksia. Sisäpiirimallissa palkka on siten korkeampi 

kuin sosiaalisesti optimi. Tehokkuuspalkkamalli perustuu työntekijän insentiiviin laiskotella 

töissä työnantajan epätäydellisen valvonnan alla. Yritys asettaa palkan tällöin siten, että 

työntekijän odotetut tulevat ansionmenetykset työntekijän laiskotellessa ovat yhtä suuret kuin 
laiskottelun arvo työntekijälle.
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4 VEROTUS JA TUET ETSINTÄ- JA KOHTAAMISMALLISSA

4.1 Julkisen vallan vaikutusmahdollisuudet työmarkkinoiden toimintaan

Julkinen valta pyrkii vaikuttamaan työmarkkinoiden toimintaan työmarkkinapolitiikan avulla, 

sillä käytännössä työmarkkinoiden toiminta ei ole täydellistä. Työmarkkinoiden 

epätäydellisyydet näkyvät korkeana työttömyytenä ja työnantajien rekrytointiongelmina. 

Julkinen valta pyrkii lieventämään ja poistamaan näitä ongelmia erilaisten 

työmarkkinatoimien avulla. Julkinen valta ei pysty vaikuttamaan suuresti työkohtaisiin 

tuottavuusshokkeihin, mutta se voi vaikuttaa erilaisiin lakisääteisiin veroihin, maksuihin ja 

tukiin. Julkinen valta pyrkii näillä päätöksillä kasvattamaan virtaa työttömyydestä 

työllisyyteen. Toisaalta julkinen valta tarjoaa myös turvaverkon niille, jotka joutuvat 

työttömiksi.

Julkisen vallan käytettävissä olevat työmarkkinatoimet voidaan jakaa aktiivisiin ja passiivisiin 

työmarkkinatoimiin. Garibaldi ym. (1997) toteavat, että aktiivisten työmarkkinatoimien 
tarkoitus on nopeuttaa työttömän työllistymistä suoraan22, kun taas passiiviset 

työmarkkinatoimet vaikuttavat enemmän työmarkkinoiden rakenteeseen. Aktiivisilla 

työmarkkinatoimilla tarkoitetaan heidän mukaansa työllistämistukea, koulutustukea, julkisia 

työnvälitystoimistoja sekä muuta työttömän uuden työpaikan etsinnän avustamista, kuten 

työnhakukurssien järjestämistä. Aktiiviset työmarkkinatoimet vaikuttavat siten työttömän 

työllistettävyyteen tai auttavat työtöntä uuden työn etsinnässä.23 Passiivisilla 

työmarkkinatoimilla tarkoitetaan puolestaan työttömyysturvaa, palkkaverotusta, 

työnantajamaksuja sekä lakisääteistä irtisanomissuojaa, joka estää yrityksiä irtisanomasta 

työntekijöitä mielivaltaisesti (Mortensen ja Pissarides, 1999).

22 Boeri ja Burda (1996) ovat tutkineet aktiivisten työmarkkinatoimien vaikutusta kohtaamisfunktioon. 

Aineistona heillä on Tsekin työmarkkinat vuosina 1991-1994. Heidän mukaansa aktiivisilla työmarkkinatoimilla 

on pieni, mutta tilastollisesti merkittävä vaikutus kohtaamisfunktion tehokkuuteen.
23 Työvoimapolitiikan mallimaina pidetään Tanskaa ja Alankomaita. Näissä maissa työttömyys on matala ja 

tuotanto kasvaa nopeasti. Molemmat maat ovat panostaneet voimakkaasti aktiivisiin työmarkkinatoimiin. 

Keskeistä Tanskan mallissa on työttömien työllistäminen, esimerkiksi tukityöllistämisen kautta. Alankomaissa 

julkiset työvoimapalvelut on puolestaan osittain ulkoistettu yksityisille toimijoille. Tällä pyritään siihen, että 

työttömät saisivat yksilöllisempiä ratkaisuja massakäsittelyn sijaan. (Heinonen ym. 2004)
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Julkisen vallan päätettävissä olevista maksuista yritysverotus on jätetty tämän tutkielman 

ulkopuolelle. Boone ja Bovenberg (2002) ovat osoittaneet etsintä- ja 

kohtaamismallikehikossa, että julkisen vallan ei kannata verottaa yritysten voittoja. Kun 

oletetaan, että yritykset voivat perustaa uusia työpaikkoja rajatta, tasapainossa päädytään 

siihen, että yritysten voitto on nolla. Kun työntekijöiden kysyntä on äärettömän joustavaa, 

julkisen vallan verottaessa yritysten voittoja yritykset siirtävät verot työntekijöiden 

maksettavaksi. Markkinoille tulee vähemmän avoimia työpaikkoja ja siten työttömien on 

vaikeampi löytää uusi työpaikka työmarkkinoiden kireyden alentuessa. Täten, mikäli julkinen 

valta haluaa kerätä verotuloja, sen kannattaa tehdä se verottamalla palkkatuloja. Palkkatulojen 

verotus alentaa työntekijöiden käteenjäävää tuloa, mutta ei vaikuta työmarkkinoiden 

kireyteen.

4.2 Verotuksen ja tukien vaikutus työmarkkinoiden tasapainoon

4.2.1 Mortensenin ja Pissarideksen malli

Mortensen ja Pissarides ovat laajentaneet edellä esitettyä vuoden 1994 etsintä- ja 

kohtaamismalliaan lisäämällä malliin vuonna 1999 verotuksen ja tuet. Seuraavaksi käydään 
läpi tämä Mortensenin ja Pissarideksen malli. Merkinnät on kuitenkin otettu heidän vuoden 

2001 julkaisustaan, joka on kehittyneempi versio heidän alkuperäisestä mallistaan.24 Mallissa 

kuvataan verotuksen ja tukien vaikutusta palkkoihin ja tasapainotyöttömyyteen tutkimalla 

rekrytointitukea, työnantajamaksuja, irtisanomissuojaa ja työttömyyskorvausta. Seuraavaksi 

tarkastellaan näiden työmarkkinatoimien vaikutusta työpaikkojen syntymiseen ja katoamiseen 
sekä palkkaan ja työmarkkinoiden tasapainoon.

Mallin mukaan työttömät ja yritykset muodostavat pareja edellä kuvatun mukaisesti. Tätä 

parien muodostumista kuvaa edelleen kohtaamisfunktio m(u,v). Nyt kuitenkin, kun uusi 

työsuhde syntyy, yritys joutuu maksamaan koulutuskustannuksia pC. Ja myöhemmin, jos 

työkohtaisen tuottavuusshokin seurauksena työn suhteellinen tuottavuus putoaa alle 

reservaatiorajan ja yritys haluaa päättää työsuhteen, yritys joutuu maksamaan irtisanomiskulut

24 Pissarideksen ja Mortensenin vuoden 2001 mallissa etsintä-, koulutus- ja irtisanomiskustannukset riippuvat 

työntekijän taitotasosta. Tämä antaa mahdollisuuden tarkastella työmarkkinatoimien vaikutusta eri taitotason 

työntekijöiden työllisyyteen.
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pT. Irtisanomiskuluilla tarkoitetaan tässä tapauksessa lakisääteisestä irtisanomissuojasta 

johtuvia kuluja, ei suoranaista korvausta yritykseltä työntekijälle. Koulutuskulut riippuvat 

mallissa työntekijän taitotasosta, sillä yrityksen kannalta kestää kauemmin kouluttaa 

vaativamman työn tekijöille tarvittavat yrityskohtaiset taidot. Toisaalta irtisanomiskulut myös 

ovat suuremmat. Tätä voidaan perustella sillä, että vaativamman työn tekijöille maksetaan 
yleensä korkeampaa paikkaaja täten myös irtisanomisajan palkka on suurempi. On kuitenkin 

mallin kannalta yksinkertaisempaa olettaa, että irtisanomiskulut riippuvat työntekijän 

taitotasosta eikä palkasta.

Yritys ja työntekijä tekevät rekrytointiprosessin aikana työsopimuksen, jossa määräytyvät 

kaikki työsuhteen ehdot tulevaisuudessa. Tällöin Nashin neuvottelumallin mukaan yritys ja 

työntekijä neuvottelevat palkan kaksiosaisesta Työntekijä maksaa osan koulutus- ja 

irtisanomiskustannuksista hyväksymällä alhaisemman alkupalkan. Myöhemmin työntekijä saa 

kuitenkin korkeampaa palkkaa. Alkupalkka on alhaisempi, sillä yrityksen kannalta 

koulutuskustannukset ja mahdolliset tulevat irtisanomiskulut vaikuttavat suoraan työsuhteen 

houkuttelevuuteen. Koska yritys ei joudu maksamaan koulutus- ja irtisanomiskustannuksia 

mikäli työsuhdetta ei synny, ne vaikuttavat positiivisesti yrityksen neuvotteluasemaan. Palkka 

neuvotellaan uudestaan aina työkohtaisen tuottavuusshokin ilmaantuessa. Tällöin työsuhteen 

jatkumisen kannalta relevantteja ovat vain irtisanomiskustannukset, jotka nyt heikentävät 
yrityksen neuvotteluasemaa.

Delacroix (2003) on tutkinut tarkemmin irtisanomiskustannusten vaikutusta työttömyyteen 

etsintä- ja kohtaamismallikehikossa.25 Hän tarjoaa tutkimuksessaan selityksen sille, miksi 

työntekijä joutuu hyväksymään alhaisemman alkupalkan. Hänen keskeinen ajatuksensa on, 

että työsuhteen alussa oleva koeaika vaikuttaa ratkaisevasti palkkaneuvotteluihin. Delacroix 
olettaa, että irtisanomissuoja ei tule voimaan ennen kuin ensimmäinen työkohtainen

25 Delacroix’n tulosten mukaan nuorten työttömyyden todennäköisyys kasvaa taitotason kasvaessa maissa, joissa 

on korkeat irtisanomiskustannukset. Maissa, joissa on matalat irtisanomiskustannukset, nuorten työttömyyden 

todennäköisyys puolestaan alenee taitotason mukana. Tämä johtuu Delacroix’n mukaan toisaalta siitä, että 

irtisanomiskustannusten oletetaan olevan vakiot. Tällöin suhteelliset irtisanomiskulut ovat alhaisemmat 

korkeamman taitotason työntekijöiden tapauksessa. Toisaalta taas alhaiset suhteelliset irtisanomiskustannukset 

lisäävät korkean taitotason työntekijöiden kysyntää, joten heidän osalta työmarkkinat ovat kireämmät.
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tuottavuusshokki saapuu.26 Hänen mukaansa irtisanomiskustannukset eivät ole siten 

relevantteja alkupalkkaa neuvoteltaessa, sillä yritys voi päättää työsuhteen koeaikana ilman, 

että sen pitää maksaa irtisanomiskuluja. Tämä on palkkaneuvotteluiden kannalta erittäin 

ratkaiseva oletus. Tällöin irtisanomiskulut eivät heikennä yrityksen neuvotteluasemaa 

alkupalkkaa sovittaessa. Koeajan käyttö on hyvin yleistä työmarkkinoilla, joten käsitteen 

ottaminen mukaan malliin lisää mallin käytännöllisyyttä.

Mortensenin ja Pissarideksen mallissa rekrytointituki määritellään tueksi pH, joka maksetaan 

yritykselle sen palkatessa uuden työntekijän. Rekrytointituen suuruus riippuu työntekijän 

taidoista, jotta mallia olisi helpompi käsitellä. Tällöin uuden työpaikan yksityiset nettokulut 

yritykselle ovat p(C-H), missä pC on yrityksen koulutuskulut. Työllistämistuki määritellään 

työnantajamaksujen helpotuksena kaavan a + tw avulla. Jos t = 0, kyseessä on puhdas 

työllistämistuki, jos a < 0, ja könttäsumma työnantajamaksu, jos a > 0. Jos t > 0, 

työnantajamaksujen kaava vastaa progressiivista verotusta, jos a < 0, ja regressiivistä, jos a>0. 

Tässä tutkielmassa muuttuja t kuvaa työnantajamaksuja (t > 0) ja muuttuja a julkisen vallan 

tarjoamaa työllistämistukea (a < 0). Irtisanomiskuluja merkitään pT ja työttömyyskorvausta 

pw(p), missä p on korvausaste. Työttömyyskorvauksen lisäksi jokainen työtön saa myös 

hyödyn b > 0, missä b on vapaa-ajan arvo. Muuttujan b arvo ei riipu työntekijän taidoista, 
mikä on mallin keskeinen oletus. Tällöin taitavampien työntekijöiden saama suhteellinen 

hyöty vapaa-ajasta b/p on alempi ja niinpä heidän työttömyysasteensa voidaan olettaa olevan 

keskimääräisesti alhaisempi.

Työpaikkojen syntyminen ja katoaminen

Yritykset perustavat uusia työpaikkoja, kunnes uuden työpaikan odotetun tuoton nykyarvo on 

yhtä suuri kuin sen odotettu kustannus. Olemassa oleva työsuhde puolestaan päätetään, jos 

yrityksen tai työntekijän kannalta työsuhteen arvo on alhaisempi kuin vaihtoehtoinen tulo. 
Yritys ja työntekijä neuvottelevat rekrytointiprosessin aikana alkupalkan w0 ja myöhemmin 

uuden palkan w(x) työkohtaisten tuottavuusshokkien vaikuttaessa työn tuotoksen arvoon. 

Olemassa olevan työpaikan arvo yritykselle on edellä määriteltyjen työmarkkinatoimien 
valossa

26 Suomen työsopimuslain mukaan työsuhteen alussa oleva koeaika voi olla enintään neljä kuukautta. Kuitenkin, 

jos työnantaja järjestää erityisen työhön liittyvän koulutuksen, joka kestää yhtäjaksoisesti yli neljä kuukautta, 

koeaika voi olla jopa kuusi kuukautta.
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rJ (л) = px-a-(\ + t)w{x) + A.^\j(x)-J(x)\lF(x) + AF(R)\y - pT -/(*)]. (37)

Työsuhteen arvo työntekijälle on puolestaan

rW (x) = H<jc) + ЛI [W (x) - W(x)]dF(x) + ÅF(R)[U - W {x)]. (38)

Tällöin yritys haluaa irtisanoa työntekijän vain, jos avoimen työpaikan arvo V on suurempi 

kuin tuottavuusshokin jälkeinen työsuhteen arvo J(x) ja irtisanomiskulut pT yhteensä. 

Samoin työntekijä irtisanoutuu vain, jos työttömyyden arvo U ylittää tuottavuusshokin 

jälkeisen työsuhteen arvon fV(x).

Vaikka uuden työpaikan suhteellinen tuottavuus x on aina yksi, sen arvo yritykselle ei nyt ole 

suoraan J(l) edellä määritellyn yhtälön (37) mukaisesti, sillä koulutuskustannukset, 

rekrytointituki ja irtisanomiskulut vaikuttavat työsuhteen arvoon. Täten määritellään J0, joka 

kuvaa uuden työpaikan arvoa yritykselle. Avoimen työpaikan arvo yritykselle on puolestaan

rV = -pc + q(û)[j0 -V-p(C- H)] (39)

ja työttömyyden arvo työntekijälle

rU = b + pw + eq(6)(W0 - U). (40)

Kun alkupalkka on w0, niin uuden työsuhteen arvo yritykselle on (huomioidaan että x = 1)

rJ0 = p - a - (1 + t)w0 + XI (J(x) - J0 )dF(x) + AF(R)[V -PT-J0] (41)

ja työntekijälle

rW0=w0+Ä [qV(x)-W0 )dF(x) + W(R)[U-W0]. (42)
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Koska avoimen työpaikan arvo on nolla, yhtälö (39) voidaan esittää muodossa

J0 =J^ + P(C-H). 
q{d) (43)

Edellä on määritelty, että avoin työpaikka on avoinna keskimäärin l/q(0). Yhtälön (43) 

mukaan avoimen työpaikan diskontattu odotettu tuotto on siten yhtä suuri kuin rekrytoinnin ja 
koulutuksen odotettu kustannus yhteensä.

Palkan määräytyminen

Uuden työsuhteen syntyessä yrityksen ja työntekijän jaettavissa oleva ylijäämä on nyt 

= Л -p{C-H)-V + W0 -U. Yritys ja työntekijä neuvottelevat alkupalkan Nashin 

neuvottelumallin mukaisesti

w0 = arg max -C/f [j„ - p(C -H)- V]~p. (44)

Työsuhteen jatkuessa jaettavissa oleva ylijäämä on S(x) = J(x)-V + pT+ W(x)-U . 

Yrityksen ja työntekijän väliset palkkaneuvottelut ovat siten muotoa

w(x) = argmax[(JV(x) -C/f [/(x)- V + pT] p . (45)

Palkkaneuvottelujen väliset erot johtuvat siitä, että rekrytointi- ja koulutuskustannukset ovat 

relevantteja vain alkupalkkaa neuvotellessa. Tämän jälkeen ne ovat uponneita kustannuksia. 

Toisaalta irtisanomiskulut ovat relevantteja vain olemassa olevan työsuhteen kannalta. 
Yrityksen ei tarvitse maksaa niitä, jos työsuhdetta ei synny, joten ne eivät sisälly yrityksen 
alkuperäiseen uhkauspisteeseen.

Kun otetaan huomioon edellä määritellyt työnantajamaksut, yrityksen kannalta sen 

rajakustannus palkan suhteen on (l+t)W, missä t on marginaalityönantajamaksu. Työntekijän 

suhteellista neuvotteluvoimaa palkkaneuvotteluissa kuvataan muuttujalla ß. Ensimmäisen 
asteen maksimointiehdot palkkaneuvotteluille ovat täten

ß(J0 - V-p(C - H)) = (1 - /?)(! + t)(W0 - U) (46)
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ja
ß{J{x) -V + pT) = (1 - /?)(! + t)(W(x) - U). (47)

Työntekijän osuus ylijäämästä on nyt , eikä ß kuten edellä. Tämä johtuu siitä, että yritys
1 + t

ja työntekijä haluavat minimoida yhteisen nettotappionsa eli maksettavat verot. Palkan ollessa 

alhaisempi myös yrityksen ja työntekijän yhteenlaskettu nettotappio on pienempi. Yrityksen 

ja työntekijän kannalta työsuhteen jatkamisen rajaehto nyt on

S(R) = J(R) -V + pT + W(R) - U = 0. (48)

Edellä olevien yhtälöiden avulla voidaan nyt selvittää palkkaneuvotteluiden tulokset. 

Välivaiheet on esitetty liitteessä 2. Työttömyyden arvolle saadaan uusi esitysmuoto, kun 

yhtälö (43) sijoitetaan ensin yhtälöön (46) ja saatu yhtälö sijoitetaan yhtälöön (40). 

Ensimmäisen asteen maksimointiehtoihin (46) ja (47) sijoitetaan Jo ja Wo yhtälöistä (41) ja 
(42) sekä työttömyyden aikaisten tulojen uusi muoto. Palkat määräytyvät siten seuraavasti:

w0 = (1 - ß)(b + pw) + [p - a + рсв - (r + Л)р(С - H) - ApT]

ja

w(x) = (1 - ß)(b + pw) + \px -a + рсв + rpT].

(49)

(50)

Edellä olevien yhtälöiden mukaan palkkojen suuruus riippuu selvästi työmarkkinatoimista. 

Työnantajamaksut t vaikuttavat molempiin palkkoihin, sillä yrityksen täytyy maksaa ne 

kaikista työpaikoista. Työnantajamaksut vaikuttavat molempien osapuolien ylijäämästä 

saamaan osuuteen, joten työntekijän saama bruttopalkka on siten työnantajamaksujen 

vaikutuksesta alhaisempi kuin edellä. Työllistämistuki a puolestaan kasvattaa suoraan 

työsuhteesta saatavaa ylijäämää, sillä a < 0. Rekrytointiprosessin aikana yritykselle syntyvät 

yksityiset kustannukset p(C-H) puolestaan vaikuttavat vain alkupalkan määräytymiseen. 

Koska yritys joutuu maksamaan nämä kustannukset vain, jos uusi työsuhde syntyy, työntekijä 

joutuu osallistumaan niiden maksuun alhaisemman palkan muodossa. Myös irtisanomiskulut 

alentavat alkupalkkaa, sillä niitäkään ei synny, jos työsuhde ei toteudu. Kuitenkin, kun
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työsuhde on syntynyt, irtisanomiskulut vaikuttavat positiivisesti palkkaan, sillä on yrityksen 

edun mukaista välttää irtisanomista.

Työmarkkinoiden tasapaino

Mallin kannalta keskeiset muuttujat ovat työttömyysaste, keskimääräinen palkka ja 

kokonaistulo per työntekijä. Kun tiedetään tasapainopari (R*, 0*), tasapainotyöttömyysaste 

voidaan laskea Beveridge-käyrän avulla. Keskimääräisen palkan selvittämiseksi sijoitetaan 

palkkayhtälöt (49) ja (50) edellä määriteltyihin uuden ja olemassa olevan työpaikan arvoihin 

yhtälöihin (41) ja (37). Täten saadaan yhtälöt (51) ja (52):

(r + Ä)J0 = (1 - ß)\p - (1 + t){b + pw)-a\-ßpcO + ß(r + Л)р{С - H)

+ ß?pT + л£ J(x)dF(x) - ÅF(R)pT 

ja

(r + Â)J(x) = (1- ß)[px - (1 + t)(b + pw)-a\- ßpcO- ßrpT + Л_| J(x)dF(x) - ÅF(R)pT.

Yrityksen kannalta olemassa olevan työpaikan kannattavuuden rajaehto on

J(R) + pT = 0 (53)

Työpaikan syntymis- ja katoamisehdot saadaan yhtälöiden (51), (52) ja (53) perusteella. 
Tarkastellaan aluksi työpaikan syntymisehtoa. Tällöin x = 1. Sijoitetaan aluksi yhtälö (52) 

yhtälöön (51). Lisäksi otetaan huomioon muuttujan J(x) toinen määritelmä. Täytetyn

työpaikan arvon derivaatta x:n suhteen (yhtälö 52) on J'(x) - -——/?. Tällöin
г + Л

J(x) - J(R) - -——p(x — R). Koska työpaikan kannattavuusehto on J(R) = -pT, niin 
r + Ä

J(x) = J(x)-J(R) + J(R)~-——p(l-R)~pT. Sijoitetaan lopuksi tämä muuttujan J(x)
г + Л

esitys ja päästään täten muotoon

J0=(\~ß)p
1 -R 
г + Л

+ ßP(C-H). (54)
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Työpaikan katoamisehto saadaan, kun tutkitaan tapausta x = R. Tällöin yhtälö (52) voidaan

muokata muotoon J(x) - J(R) = 0. Sijoitetaan lopuksi J(x) = -—— p(x - R)~ pT yhtälöön
г + Л

integraalitermin sisään. Tällöin työpaikan katoamisehto on

R + -?-Ux-R)dF(x) 
г + Л *

a + (1 + t){b + pw) 
P

+ ß
\-ß

св-rT. (55)

Työpaikan katoamisehdon mukaan olemassa olevan työsuhteen jatkamisen 

vaihtoehtoiskustannus (yhtälön oikea puoli) on yhtä suuri kuin reservaatiotuottavuus ja 

mahdollisuus jatkaa olemassa olevaa työsuhdetta. Jatkamismahdollisuuden arvo on 

positiivinen, sillä työn suhteellinen tuottavuus saattaa nousta tulevaisuudessa. 

Työmarkkinoiden kiristyessä reservaatiotuottavuus nousee, koska työsuhteen jatkamisen 

vaihtoehtoiskustannus kasvaa. Työnantajamaksujen sekä työttömyyskorvauksen noustessa 

työntekijän vaihtoehtoistulo kasvaa ja täten myös reservaatiotuottavuus kasvaa. 

Irtisanomiskustannusten noustessa reservaatiotuottavuus puolestaan laskee. Työllistämistuki a 

puolestaan alentaa reservaatiotuottavuutta (a < 0).

Kun huomioidaan jo aikaisemmin määritetty yhtälö (43) uuden työpaikan arvolle sekä yhtälö 

(54), saadaan työpaikkojen syntymisehto, jonka mukaan uuden työpaikan odotettu tuotto on 
yhtä suuri kuin odotettu rekrytointikustannus.

(l-l) l-R 
г + Л

-T-C+H
Я(в)

(56)

Yhtälön (56) mukaan reservaatiotuottavuuden kasvaessa työpaikan odotettu kesto alentuu, 

jolloin työpaikkoja luodaan vähemmän ja työmarkkinoiden kireys alenee. Yhtälöstä voidaan 

myös nähdä, että korkeammat koulutus- tai irtisanomiskulut vähentävät työpaikkojen 

syntymistä. Mortensen ja Pissarides (2001) huomauttavat, että työpaikkojen syntymis- ja 

katoamisehtojen avulla työmarkkinatoimet voidaan määrittää siten, että niiden yhteisvaikutus 

reservaatiotuottavuuteen ja työmarkkinoiden kireyteen on nolla. Edellä olevien yhtälöiden 

perusteella täten tulisi olla д + (1 + t){b + pw) - rpT = b ja H = T. Tällöin työmarkkinoiden 

tasapaino on sosiaalisesti tehokas, kun oletetaan, että Hosioksen ehto pätee ( ß = 77 ).

43



Tasapainossa uusien työpaikkojen osuus on F(R) ja jatkuvien jo olemassa olevien 

työpaikkojen, joiden suhteellinen tuottavuus on x tai vähemmän, osuus on F(x) - F(R). 
Keskimääräinen palkka on tällöin

VV = VV,o F(R) + £w{x)dF{x). (57)

Sijoitetaan edellä saatuun yhtälöön palkkayhtälöt (49) ja (50) ja päädytään muotoon (58)

= (1 - ß)(b + pw)

+ -t— /?((1 -R)-(r + A)(C-H + T))F(R) + p(R + rT)-a + рсв + f (x - R)dF(x) 
1 +1L

Muokataan keskimääräisen palkan esitystä vielä hieman ottamalla yhtälöt (55) ja (56) 

huomioon. Yhtälön (55) avulla saadaan esitys reservaatiotuottavuudelle R ja yhtälöstä (56) 

saadaan uusi muoto yhtälössä (58) olevalle termille (r + A){C - H + T) . Sijoitetaan nämä 

uudet esitykset yhtälöön (58) ja saadaan täten keskimääräiselle palkalle muoto

Pß c ((r + A)F(R) + Oq(e)) + Ux- R)dF(x) . (59)
r + Л *

w=b+pw+
(1 + 0(1-M <7(0)

Yhtälöstä (59) voidaan nähdä, että työnantajamaksut vaikuttavat negatiivisesti työntekijän 

bruttopalkkaan. Tämä johtuu siitä, että yritys ja työntekijä haluavat minimoida maksettavat 

verot. Työttömyyskorvauksen korvaussuhde puolestaan vaikuttaa positiivisesti palkkatasoon. 
Tämä johtuu siitä, että korvaussuhteen noustessa työntekijän vaihtoehtoinen tulo on suurempi.

Bruttokokonaistulo per työntekijä saadaan, kun työn tuotoksen arvosta vähennetään 

rekrytointi- ja koulutuskulut sekä lisätään työttömyyden aikaisesta vapaa-ajasta saatu hyöty. 

Kokonaistuloa voidaan pitää yleisen hyvinvoinnin mittarina. Kokonaistulo ei välttämättä liiku 

samaan suuntaan kuin työttömyysaste työmarkkinatoimien vaikutuksesta (Mortensen ja 
Pissarides, 1999).
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(60)
y =

= P

/?|V(/?) + |xí/F(or)J(l - и) + bu - pcv - pCm(v,u) 

|V(/?) + £ xdF(x) j(l — u) + (b — рсв - рСвд{в))и

Tasapainon komparatiivinen statistiikka

Työnantajamaksujen ja työttömyyskorvauksen kasvu siirtävät työpaikan katoamiskäyrää 

ylöspäin (kuvio 3 edellä), mutta niillä ei ole suoraa vaikutusta työpaikkojen syntymiskäyrään. 

Tämän seurauksena reservaatiotuottavuus nousee ja työmarkkinoiden kireys alenee. Tällöin 

tasapainotyöttömyys kasvaa, koska sekä työttömyyden kesto että todennäköisyys nousevat. 

Sekä alkupalkka että olemassa olevan työsuhteen palkka puolestaan nousevat vapaa-ajan 

arvon ja työttömyyskorvauksen noustessa. Toisaalta palkat laskevat työnantajamaksujen 
noustessa.

Työllistämistuen (a < 0) seurauksena työpaikkojen katoamiskäyrä siirtyy alaspäin, jolloin 

reservaatiotuottavuus laskee ja työmarkkinoiden kireys kasvaa. Täten tasapainotyöttömyys 

alenee. Työllistämistuki nostaa myös palkkatasoa. Siten, jos työllistämistuki kasvaa tai 

työnantajamaksut laskevat, sekä työllisyys että palkkataso kasvavat.

Rekrytointituen H kasvaessa uusia työpaikkoja luodaan enemmän, jolloin työmarkkinoiden 

kireys kasvaa. Työpaikkojen katoamisehdon mukaan työmarkkinoiden kireyden kasvaessa 

reservaatiotuottavuus kasvaa. Tällöin työttömyyden keskimääräinen kesto alenee ja 

todennäköisyys joutua työttömäksi kasvaa. Kokonaisvaikutus tasapainotyöttömyyteen on 

siten epäselvä. Työttömyyden muutos riippuu tällöin mallin parametrien saamista arvoista. 

Rekrytointituen kasvu nostaa suoraan alkupalkkoja. Jatkuvien työsuhteiden palkat nousevat 
myös työmarkkinoiden kireyden muuttuessa.

Irtisanomiskulujen T vaikutus tasapainotyöttömyyteen on epäselvä. Irtisanomiskustannukset 

vaikuttavat työpaikkojen syntymisehdon mukaan alentavasti työmarkkinoiden kireyteen 

yritysten luodessa vähemmän uusia työpaikkoja. Toisaalta työpaikkojen katoamisehdon 

mukaan irtisanomiskustannukset laskevat reservaatiotuottavuutta. Irtisanomiskustannusten 

vaikutus tasapainotyöttömyyteen on siten teorian mukaan epäselvä työttömyyden 

keskimääräisen keston kasvaessa ja työttömyyden todennäköisyyden laskiessa. Työttömyyden
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muutos riippuu siten mallin parametrien arvoista. Irtisanomiskustannukset laskevat 

alkupalkkaa ja nostavat jatkuvien työsuhteiden palkkaa.

4.2.2 Millardin ja Mortensenin malli

Mortensenin ja Pissarideksen mallissa on käsitelty työnantajamaksujen vaikusta 

työmarkkinoiden tasapainoon, mutta työntekijän palkastaan maksamat verot on jätetty 

tarkastelun ulkopuolelle. Millard ja Mortensen (1997) ovat rakentaneet mallin, jossa myös 

palkansaajan maksamat sosiaalivakuutusmaksut on huomioitu. Seuraavaksi tarkastellaan 

näiden kahden mallin eroja. Millardin ja Mortensenin malli perustuu Mortensenin ja 
Pissarideksen vuoden 1994 esittämään etsintä- ja kohtaamismalliin, jota he ovat laajentaneet 

ottamalla huomioon työnantajan ja työntekijän sosiaaliturvamaksut, työttömyysturvan, 

irtisanomissuojan sekä rekrytointiavustuksen. Millard ja Mortensen olettavat mallissaan, että 

työntekijät ovat homogeenisiä. Tällöin sekä työn tuotoksen arvo että koulutus-, rekrytointi- ja 

irtisanomiskustannukset ovat yhtä suuret kaikille työntekijöille. Mallissa ei ole siten merkitty 

työntekijän taitotasoa näkyviin. Edellä esitetty Mortensenin ja Pissarideksen malli tarjoaa 

tässä suhteessa paremmat mahdollisuudet tarkastella työmarkkinoiden toimintaa, sillä sen 

avulla voidaan tutkia erilaisten työmarkkinatoimien vaikutusta eri taitotason työntekijöihin.

Työttömyyden todennäköisyys on myös määritelty Millardin ja Mortensenin mallissa eri 

tavalla kuin edellä. Millard ja Mortensen olettavat, että työkohtaisista tuottavuusshokeista 
johtuvien irtisanomisten lisäksi on muita eksogeenisia syitä, jotka johtavat työsuhteiden 

päättymiseen. Tällöin työttömyyden todennäköisyys määritellään lausekkeella 

inc = S + ÅF(R), missä ô kuvaa muista eksogeenisista syistä johtuvia työsuhteiden 

päättymisiä. Pissarideksen ja Mortensenin mallissa ei ole huomioitu näitä muita eksogeenisia 

työsuhteen päättymissyitä, sillä he olettavat, että työntekijä ja yritys pyrkivät maksimoimaan 

omaa hyötyään. Tällöin yrityksen ja työntekijän kannattaa päättää olemassa oleva työsuhde 

vain, jos sen arvo on alhaisempi kuin vaihtoehtoinen tulo. Koska työsuhteen arvo muuttuu 

vain työkohtaisten tuottavuusshokkien seurauksena, myös työttömyyden todennäköisyys 
riippuu ainoastaan työkohtaisten shokkien tiheydestä.

Kolmas ero mallien välillä liittyy työttömyyden arvon määritelmään. Millard ja Mortensen 

määrittelevät työttömyyden arvon työntekijälle samoin kuin edellä: se on
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työttömyyskorvauksen diskontattu nykyarvo В lisättynä uuden työpaikan etsinnän arvolla U. 

Työttömyyskorvauksen arvo on kuitenkin määritelty eri tavalla. Millard ja Mortensen 

olettavat, että työntekijän saama työttömyyskorvaus riippuu työntekijän ennen irtisanomista 

saamasta palkasta. Työttömyyskorvaus on siten pw, missä p on korvaussuhde. 

Työttömyyskorvausta maksetaan korkeintaan г periodia. Työttömyyskorvausj akso päättyy 

joko työttömän työllistymiseen tai aikarajan tulessa vastaan. Työttömyyskorvausten nykyarvo 

voidaan siten määritellä mahdollisen könttäsummakorvauksen ф ja työttömyyskorvausten

[j_e-dr+«wll
summaksi seuraavalla tavalla: В = pw{R)*-— ---------* + ф. Työttömän uuden työpaikan

r + m(0)

etsinnän arvo U määritellään vapaa-ajan ja odotetun työllistymisen arvon summaksi. Erona 

Pissarideksen ja Mortensenin malliin on siten työttömyyskorvauksen arvon määritelmä. 

Edellä työttömyyskorvaus riippuu yksinkertaisesti vain keskimääräisestä palkasta ja sen 

kestolla ei ole aikarajaa.27

Neljäs ero mallien välillä on irtisanomiskustannusten määritelmässä. Millard ja Mortensen 

ovat määritelleet irtisanomiskustannukset USA:n experience rating 

työttömyysturvajärjestelmän mukaan. Tässä järjestelmässä yrityksen työttömyysturvamaksun 

suuruus riippuu yrityksen tekemien irtisanomisten määrästä. Irtisanomiskustannukset T ovat
[l_e-r[r+m(0)]l

siten T = spw{R)^-------------- * + ф, missä e kuvaa yrityksen maksuosuutta
r + m(d)

työttömyyskorvauksesta ja ф kertaluonteinen irtisanomiskorvaus työntekijälle. Pissarideksen 

ja Mortensenin mallissa irtisanomiskustannukset riippuvat vain työntekijän taitotasosta.

Millardin ja Mortensenin mallissa palkka määräytyy Nashin neuvottelumallin mukaan samoin 

kuin Mortensenin ja Pissarideksen mallissa. Millard ja Mortensen eivät kuitenkaan määrittele 
mallissaan erikseen alkupalkan muodostumista toisin kuin Mortensenin ja Pissarideksen 

mallissa on tehty. Millardin ja Mortensenin mukaan palkka määräytyy koko ajan saman 

palkkaneuvottelun mukaan. Täten, kun yritys ja työntekijä neuvottelevat palkan ensimmäisen 

kerran, irtisanomiskustannukset heikentävät yrityksen neuvotteluasemaa myös alkupalkkaa 

neuvoteltaessa. Lisäksi tällöin myöskään työsuhteen alussa syntyvät koulutuskustannukset

27 Suomessa peruspäivärahan ja ansiosidonnaisen työttömyyskorvauksen enimmäiskesto on 500 päivää. 

Työmarkkinatuella ei kuitenkaan ole aikarajaa, joten Mortensenin ja Pissarideksen työttömyyskorvauksen 

määritelmää voidaan pitää perusteltuna.
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eivät paranna yrityksen asemaa palkkaneuvotteluissa. Yritys ei kuitenkaan joudu maksamaan 

irtisanomis- eikä koulutuskustannuksia mikäli työsuhdetta ei synny. Siten niiden 

huomioiminen alkupalkkaa neuvoteltaessa on perusteltua. Mortensenin ja Pissarideksen malli 

antaa täten realistisemman kuvan työmarkkinoiden toiminnasta.

Palkansaajan verotus on kuitenkin jätetty täysin Mortensenin ja Pissarideksen mallin 

ulkopuolelle. Tässä suhteessa Millard ja Mortensen tarjoavat kehittyneemmän mallin. Heidän 

mallissaan myös työntekijä joutuu maksamaan suhteellisia sosiaalivakuutusmaksuja 

saamastaan palkasta.28 Työntekijän ansiotuloverotus jää kuitenkin heidän mallinsa 

ulkopuolelle.29 Millard ja Mortensen olettavat, että työntekijän sosiaalivakuutusmaksu t on 

yhtä suuri kuin työnantajan. Millardin ja Mortensenin mallissa työntekijän saama nettopalkka 

on siten (l-t)w ja työnantajan bruttopalkkakustannus on (l+t)w. Työntekijän palkkatulojen 

verotus vaikuttaa työntekijän käytettävissä oleviin tuloihin. Millard ja Mortensen 

määrittelevät siten työsuhteen arvon työntekijälle seuraavalla tavalla:

rfV(x) = (1 -t)w(x) - ö[W(x)-С/]+л£ [lT(T)rfF(x) + F(R)[U + S]-^(x)]. (61)

Saatua yhtälöä voidaan verrata Mortensenin ja Pissarideksen mallin yhtälöön (38). Yhtälön 

(61) mukaan työntekijän kannalta työsuhteen jatkaminen ei ole nyt yhtä houkuttelevaa kuin 

ilman palkkaverotusta. Myös työntekijän rajahyöty palkankorotuksesta on nyt alhaisempi. 

Työntekijän työsuhteen arvostusta alentaa myös muista eksogeenisista syistä johtuva 

työsuhteiden päättyminen. Millardin ja Mortensenin mallissa työsuhteen arvo työntekijälle on 

siten alhaisempi kuin edellä esitetyssä Pissarideksen ja Mortensenin mallissa.

Millardin ja Mortensenin mallista puuttuu kuitenkin suhteellisten sosiaalivakuutusmaksujen 
vaikutus ylijäämän jakoon. Pissarides (2000) huomauttaa, että keskimääräinen nimellinen 

sosiaalivakuutusmaksu vaikuttaa ainoastaan jaettavissa olevan ylijäämän suuruuteen, ei eri

28 Millardin ja Mortensenin mallissa työttömyyskorvauksesta ei peritä sosiaalivakuutusmaksuja.

29 Työntekijän ansiotuloverotuksen vaikutus työmarkkinoiden tasapainoon on samanlainen kuin sova-maksujen. 

Mallin kannalta kaikki palkasta perittävät suhteelliset maksut käyttäytyvät samalla tavalla. Työntekijän palkasta 

perittävät suhteelliset lakisääteiset maksut voivat sisältää siten käytännössä mitä tahansa maksuja, kuten 

ansiotulo veron tai sosiaalivakuutusmaksut. Sama pätee myös suhteellisiin työnantaj amaksuihin, joiden määrä 

riippuu palkkasummasta.

48



osapuolten osuuteen ylijäämästä. Pissarides korostaa, että kuitenkin marginaaliveroaste 

vaikuttaa työntekijän ylijäämästä saamaan osuuteen, sillä yritys ja työntekijä pyrkivät 

minimoimaan maksettavat verot. Millard ja Mortensen eivät ole huomioineet tätä 

marginaaliveroasteen vaikutusta palkkaneuvotteluihin. Millardin ja Mortensenin mallissa 

työntekijän osuus ylijäämästä on vakio ß. Mortensen ja Pissarides puolestaan määrittelevät 

ß:n työntekijän suhteelliseksi neuvotteluvoimaksi ja työntekijän osuus ylijäämästä riippuu 

heidän mukaansa verotuksesta.30 Mikäli huomioidaan, että sova-maksut vaikuttavat 

palkkaneuvotteluihin ja muuttuja ß kuvaa työntekijöiden neuvotteluvoimaa, 

palkkaneuvotteluiden ensimmäisen asteen maksimointiehto on Millardin ja Mortensenin 

mallissa siten

Д1 - o (J(x) + T) = (l- ß)(l + t)(W(x) -U-B), (62)

jolloin työntekijän osuus ylijäämästä on Ai -0
(1ч-/) — Ißt

. Mikäli ß kuvaa työntekijän osuutta

ylijäämästä Millardin ja Mortensenin tapaan, palkkayhtälö on tällöin

= ß[x + (r + Л)Г]+ Q - ßjrU + (r + Ö)B1
Al+ 0 + 0-АО-О

(63)

Palkkayhtälö (63) eroaa selvästi Pissarideksen ja Mortensenin palkkayhtälöstä (50). 

Palkkayhtälöiden erot johtuvat ß:n määritelmän ja sosiaalivakuutusmaksujen lisäksi muista 

eksogeenisista syistä johtuvista työsuhteiden päättymisistä ja etsintäkustannuksista.

Työntekijän verotuksen lisääminen edellä esitettyyn etsintä- ja kohtaamismalliin tarjoaa 

entistä realistisemman kuvan työmarkkinoiden toiminnasta. Nyt voidaan tarkastella myös 

palkkaverotuksen vaikutusta työmarkkinoiden tasapainoon. Tarkempi tarkastelu 

palkkaverotuksen vaikutuksesta työpaikkojen syntymiseen, katoamiseen ja palkan 

muodostumiseen tehdään seuraavassa luvussa.

30 Tällöin työntekijän osuus ylijäämästä on Ai-0
(1 + s) - ßs - ßt

missä t on työntekijän sova-maksu ja s on

työnantajamaksu.
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4.2.3 Palkkaverotuksen lisääminen Mortensenin ja Pissarideksen malliin

Kehitetään edellä esitettyä Mortensenin ja Pissarideksen vuoden 2001 etsintä- ja 

kohtaamismallia lisäämällä malliin työntekijän palkkaverotus. Vaikka Suomessa on käytössä 

progressiivinen verotus, mallissa veroprosentti oletetaan vakioksi t yksinkertaisuuden 

vuoksi.31 Kehitetyn mallin avulla voidaan tutkia irtisanomiskustannusten, 

työnantajamaksujen, rekrytointituen, työllistämistuen ja työttömyyskorvauksen lisäksi myös 

palkkaverotuksen vaikutusta työmarkkinoiden tasapainoon. Tarkastellaan seuraavaksi 

työpaikkojen syntymistä ja katoamista sekä palkan muodostumista palkkaverotuksen ollessa 

mukana mallissa. Seuraavassa luvussa tehdään lopuksi simulaatio Suomen työmarkkinoille 

kehitettyä mallia hyväksikäyttäen.

Työpaikkojen syntyminen ja katoaminen

Nyt edellä olevaan Mortensenin ja Pissarideksen malliin lisätään palkkaveron vaikutus. 

Työntekijän palkastaan maksama vero32 vaikuttaa työntekijän käytettävissä oleviin tuloihin. 

Yritys ja työntekijä neuvottelevat palkan w kaksiosaisesti Nashin neuvottelumallin 

mukaisesti, mutta yrityksen täytyy maksaa lisäksi suhteelliset työnantajamaksut. Merkitään 

muuttujalla s yrityksen suhteellisia työnantajamaksuja ja muuttujalla t työntekijän veroastetta. 

Täten yrityksen bruttopalkkakustannukset ovat (l+s)w. Työntekijän bruttopalkka on w, mutta 

verojen t jälkeen työntekijälle jää käteen nettopalkka (l-t)w. Työsuhteen arvo työntekijälle on 

nyt alhaisempi kuin edellä. Uuden ja olemassa olevan työsuhteen arvo työntekijälle on nyt

rW0={ 1 - t)w0 + кI (fV(x) - K )dF(x) + AF(^)[(/ - W0 ] (64)

ja

rW(x) = (1 - i)w(x) + k [lT(x) - W(x)\lF(x) + ÄF(R)[U - W(x)]. (65)

31 Progressiivisen verotuksen vaikutusta työmarkkinoiden tasapainoon etsintä- ja kohtaamismallikehikossa on 

tutkinut Sinko (2004). Hänen mukaansa verotuksen progression lisääminen vähentää työttömyyttä ja parantaa 

matalapalkkaisten työntekijöiden työmarkkina-asemaa.

32 Oletetaan, että työntekijän palkastaan maksama vero sisältää ansiotuloverotuksen sekä 

sosiaalivakuutusmaksut.
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Työsuhteen arvo yritykselle on ei muutu, sillä palkkaverotus ei vaikuta yrityksen arvostuksiin. 

Uuden ja olemassa olevan työsuhteen arvo määritellään siten edelleen niin, että

rJ0 = p - a - (1 + s)w0 + AI(J(x) - J0)dF(x) + ÅF(R)[V -pT-JQ]. (66)

ja

rJ(x) = px - a-{1 + s)w{x) + [У(3с) - J(x)]lF{x) + ÅF{R)[V - pT - У(х)]. (67)

Avoimen työpaikan arvo yritykselle pysyy samana, sillä palkkaverotus ei vaikuta yrityksen 

etsintä- ja koulutuskustannuksiin. Koska edelleen V = 0, niin uuden työsuhteen arvo voidaan 

määritellä myös seuraavalla tavalla:

Л=-^Г + /*С-Я). (68)

Oletetaan, että työntekijä ei joudu maksamaan veroja työttömyyskorvauksesta.33 

Työttömyysturvan korvaussuhde on siten bruttokorvaussuhde. Verotus ei tällöin 

työttömyyden aikaisiin tuloihin. Työttömyyden arvo työntekijälle on siten edelleen

rU = b+(M + 6q{0){Wo-U). (69)

Palkan määräytyminen

Yritys ja työntekijä neuvottelevat palkan edellä määritellyllä tavalla Nashin neuvottelumallin 

mukaisesti. Muuttuja ß kuvaa Mortensenin ja Pissarideksen esimerkin mukaisesti työntekijän 

suhteellista neuvotteluvoimaa. Edellä tehtyjen määritelmien mukaan yrityksen rajakustannus 

palkan suhteen on (1+s) ja työntekijän rajahyöty on (1-t). Ensimmäisen asteen 
maksimointiehdot näyttävät silloin tältä:

ß{\ - t)(J0 - V - p{C - H)) = (1 - /?)(! + s)(fV0 - U) (70)

ja

33 Suomessa työttömyyskorvaus on veronalaista tuloa. Suomen progressiivisen verojärjestelmän ansiosta 

veroprosentti on kuitenkin hyvin alhainen alhaisilla tuloilla. Koska mallissa oletetaan kiinteä veroprosentti, on 

yksinkertaisempaa ajatella, että työttömyyskorvaus on verotonta tuloa.
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ß(\ - î)(j(x) -v+pT) = (i - да+s)(fv(x) - U). (71)

Työntekijän osuus ylijäämästä on tällöin ----- ■■ -------. Kun tätä derivoidaan
(1 + s) - ßs - ßt

työnantajamaksujen ja palkkaverotuksen suhteen34 huomataan, että työntekijän osuus 

ylijäämästä alenee molempien maksujen kasvaessa. Tämä johtuu siitä, että yritys ja työntekijä 
pyrkivät minimoimaan maksettavat verot. Edellä olevien yhtälöiden avulla voidaan selvittää 

palkkaneuvotteluiden tulokset. Palkat määräytyvät nyt seuraavasti:

% = 1 ■■ (pw + b) + —— [p - a + pc9 - (r + Л) p(C -H)- ApT ]
1-/ 1+5

ja

w(x) = -—— (pw +b) + - -- \px -a + рсв + rpT]. 
1 -t 1 + s

(72)

(73)

Molemmista palkkayhtälöistä voidaan huomata, että työnantajamaksut vaikuttavat 

negatiivisesti työntekijän saamaan bruttopalkkaan. Tämä johtuu siitä, että yritys ja työntekijä 

haluavat minimoida nettotappionsa. Työntekijän ansiotuloverotus puolestaan vaikuttaa 
positiivisesti bruttopalkkaan työttömyyden suhteellisen arvon kasvaessa. Palkkaverotus 

voidaan täten nähdä työttömyyden aikaisten tulojen suhteellisen arvon tukena.

Työmarkkinoiden tasapaino

Keskimääräisen palkan selvittämiseksi sijoitetaan saadut palkkayhtälöt edellä määriteltyihin 

uuden ja olemassa olevan työpaikan arvojen yhtälöihin. Täten saadaan yhtälöt (74) ja (75)

(r + T)J0=( l-ß) 1 + 5p-a------- (pw + b)
1 -t

- ßpcO + ß(r + Л)p(C - H)

+ ßXpT + ЛI J(x)dF(x) - ÅF(R)pT

ja

34 Työntekijän osuus ylijäämästä X työnantajamaksujen s ja palkkaverotuksen t suhteen on

ay 1(1-да-0 ,0 a ax ß(i-ß)(\+s) cQ
ds (1 + s-ßs-ßty Ja dt (1 + s-ßt-ßs)2
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(г + Л№) = (1-/?) 1 + S _рх-а-   (pw + b) - (Зрев - ßrpT + Л| J(x)dF(x) - ÅF(R)pT.

Olemassa olevan työpaikan kannattavuuden rajaehto säilyy entisellään, jolloin J(R) = -pT. 

Työpaikkojen katoamisehto muuttuu hieman palkansaajan verotuksen seurauksena. Olemassa 

olevan työsuhteen vaihtoehtoiskustannus (yhtälön oikea puoli) on nyt suurempi kuin edellä, 

jolloin myös reservaatiotuottavuus on korkeampi. Työpaikan katoamisehto voidaan kirjoittaa 
nyt muodossa

R + -^-Ux-R)dF(x) = 
г + Л *

a + ^ (pw + b)
+ ■
l-l

-св-гТ. (76)

Työntekijän veroasteen t noustessa myös reservaatiotuottavuus nousee. Tällöin työttömyyden 

todennäköisyys on korkeampi. Työpaikkojen syntymisehto pysyy samana, sillä 

palkkaverotuksella ei ole vaikutusta yrityksen etsintä- ja koulutuskustannuksiin. Työpaikan 

syntymisehdon mukaan uuden työpaikan odotettu tuotto on siten yhtä suuri kuin odotettu 
rekrytointikustannus. Tällöin se on

O-/?)
1 -R 
г + Л

-T-C+H
m

(77)

Työpaikkojen syntymisehdon perusteella reservaatiotuottavuuden kasvun seurauksena 

yritykset perustavat vähemmän uusia työpaikkoja ja työmarkkinoiden kireys alenee. Tällöin 

työttömyyden keskimääräinen kesto pitenee. Täten voidaan todeta, että työntekijän veroasteen 
nousun vaikutuksesta tasapainotyöttömyysaste nousee.

Työntekijän keskimääräinen palkka saadaan, kun otetaan huomioon, että tasapainossa uusien 

työpaikkojen osuus on F(R) ja jatkuvien jo olemassa olevien työpaikkojen, joiden suhteellinen 

tuottavuus on x tai vähemmän, osuus on F(x) - F(R). Keskimääräinen palkka voidaan siten 
määritellä seuraavasti:

w = —^—(pw + b) + Pß
\-t O + s)(\-ß)

— ((r + A)F(/?) + 6ty(0))+r(1

<7(0) г + Л
l(x-R)dF(x) (78)
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Työntekijän palkkaverotus vaikuttaa yhtälön (78) mukaan positiivisesti bruttopalkkaan. 

Keskimääräisen palkan määritelmän mukaan palkansaajan verotus vaikuttaa palkkaan 

ainoastaan työttömyyden ajan tulojen suhteellisen arvon nousun kautta. Mikäli 

työttömyyskorvaus olisi veronalaista tuloa, työttömyyden suhteellinen arvo olisi alhaisempi ja
keskimääräinen palkka matalampi.35 Palkkayhtälö eroaa Mortensenin ja Pissarideksen

määritelmästä ainoastaan työttömyyden aikaisten tulojen arvon suhteellisen nousun osalta. 

Työntekijän bruttopalkka on siten tässä mallissa korkeampi kuin edellä.

Kokonaistulon määritelmä per työntekijä pysyy ennallaan, sillä se määritetään 

bruttosummana. Se on siten työn tuotoksen arvo vähennettynä rekrytointi- ja koulutuskuluilla 

sekä lisättynä työttömyyden aikaisesta vapaa-ajasta saatu hyöty.

y = p F(R) + ^jcí/F(x) (1 -u) + (b - рсв - pCeq(9))u (79)

35 Jos työttömyyskorvaus olisi veronalaista tuloa, palkkayhtälö olisi

((r + Ä)F(R) + Oqm + f (* - R)dF(x)
r + Ä *
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5 SIMULAATIO SUOMEN TYÖMARKKINOILLE

5.1 Suomen työmarkkinat

Työmarkkinoiden rakenne

Suomen työmarkkinoille on tyypillistä korkea järjestäytymisaste ja pitkäaikainen aktiivinen 

kolmikantainen toiminta. Vuonna 1997 palkansaajista noin 80 % prosenttia kuului 

ammattiliittoon, myös työnantajista suuri osa kuului oman alansa työnantajaliittoon 

(Vartiainen, 1998). Ammattiliitot ja työnantajajäijestot sekä maan hallitus tekevät runsaasti 
yhteistyötä työmarkkinoiden kehittämiseksi.36 Työmarkkinoiden keskusjärjestöt37 tekevät 

keskenään keskitettyjä ratkaisuja palkankorotusten suuruuksista. Lisäksi ne voivat tehdä 

yhdessä hallituksen kanssa tulopoliittisia kokonaisratkaisuja, joissa sovitaan palkankorotusten 

lisäksi talous-, tulonjako- ja sosiaalipoliittisista toimista. Kolmikantaisen toiminnan kautta 

palkansaajille kompensoidaan siten alhaisempia palkankorotuksia verotuksen kautta. Tupo- 

neuvotteluiden tavoitteena on sopimuskorotusten sovittaminen kansantalouden 

keskimääräiseen tuottavuuskehitykseen, tietty ostovoiman kasvu, työllisyyden edistäminen ja 

inflaation kurissa pitäminen. Ensimmäinen tupo-sopimus (ns. Liinamaa I - sopimus) 

solmittiin 1968 (Ki ander, 1998). Keskitetty tuloratkaisu voi asettaa tiukat rajat 

palkankorotusten suuruudelle tai tarjota väljät raamit toimialakohtaiselle sopimiselle. 

Alakohtaiset ammattiliitot ja työnantajajärjestot tekevät sitten keskitetyn tuloratkaisun 

pohjalta alan työehtosopimukset, jotka määräävät alarajan työsopimuksien ehdoille. 

Työehtosopimusten lakisääteinen yleissitovuus laajentaa minimiehdot koskemaan myös 

jäijestäytymättömiä työntekijöitä ja yrityksiä.

Heikkinen (2004) toteaa, että tupo-neuvotteluissa sovitaan usein kaikkia työntekijöitä 

koskevan yleisen palkankorotuksen lisäksi liittokohtaisesta jäijestelyvarasta. Vuosia 2003 ja 

2004 koskevissa tupo-neuvotteluissa sovittiin yleiskorotuksen suuruudeksi 1,8 prosenttia

36 Suomen työmarkkinoiden aktiivisella kolmikantaisella toiminnalla on pitkät perinteet. Toisen maailmansodan 

jälkeen Suomen piti maksaa sotakorvauksia Neuvostoliitolle, mikä vaati nopeaa teollisuustuotannon 

rakentamista Suomeen. Tämä ei olisi ollut mahdollista ilman maan hallituksen ja elinkeinoelämän yhteistyötä. 

(Vartiainen, 1998)

37 Ammattiliittojen keskusjärjestöt ovat SAK (Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö), STTK 

(toimihenkilökeskusjärjestö) ja AKAVA (korkeakoulutettujen keskusjärjestö). Työnantajapuolen merkittävin 

keskusjärjestö on EK (Elinkeinoelämän keskusjärjestö).
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vuonna 2003 ja 1,7 prosenttia vuonna 2004. Liittokohtainen järjestelyvara on puolestaan 

vuonna 2003 0,8 prosenttia ja 0,5 prosenttia vuonna 2004. Tämä vastaa 31 prosenttia koko 

sopimuskorotuksesta vuonna 2003 ja 23 prosenttia vuonna 2004. Liittokohtaisen korotusvaran 

käytöstä voidaan neuvotella sopimusalakohtaisesti ja se voidaan siirtää myös osittain tai 

kokonaan yritystasolla sovittavaksi liittotason osapuolten näin halutessa. Tämä 

yrityskohtainen järjestelyvara voidaan kohdistaa yrityksen sisällä tietyille työntekijäryhmille 

tai se voidaan jättää kokonaan käyttämättä. Mikäli järjestelyvaraa ei käytetä, palkat nousevat 

paikallisesti vähemmän kuin työehtosopimuksessa on sovittu. Heikkisen mukaan 

työnantajapuoli ei kuitenkaan voi määrätä yksipuolisesti korotusvaran käytöstä. Mikäli liitto- 

tai paikalliselle tasolle siirretyn korotusvaran käytöstä ei päästä yksimielisyyteen, se 

maksetaan yhtä suurena korotuksena kaikille työntekijöille.

Paikallisella tasolla palkankorotus muodostuu yleiskorotuksen ja yrityskohtaisen 

järjestelyerän lisäksi palkkaliukumasta ja tulospalkoista (Heikkinen, 2004). Heikkisen 

mukaan palkkaliukuma on se osa palkanmuutoksesta, joka ylittää työehtosopimuksissa 

sovitun palkankorotuksen. Palkkaliukuman suuruus määräytyy markkinaperusteisesti 

työvoiman kysynnän ja tarjonnan mukaan. Heikkisen mukaan yrityskohtaisen järjestelyvaran 

ja palkkaliukuman välinen ero on se, että palkkaliukuma perustuu vapaaehtoisuuteen ja sen 

suuruus on teoriassa rajoittamaton. Yrityskohtaisen järjestelyvaran käytöstä on puolestaan 

aina käytävä paikallisen tason neuvottelu ja sen suuruus on määritelty työehtosopimuksissa. 

Heikkinen korostaa, että yrityskohtaisen järjestelyvaran käyttö ei nosta paikallista 

palkankorotusta keskitetyissä sopimuksissa neuvoteltua korotusprosenttia suuremmaksi. Lisää 

joustavuutta paikalliseen palkkatasoon tuo tulospalkat. Heikkinen toteaa, että viime vuosina 

yleistynyt tulospalkkojen käyttö tarjoaa työntekijöille selkeitä kannustimia ja yritykselle 

kannattavuudesta riippuvaa joustavuutta palkkakustannuksien suhteen.

Heinonen ym. (2004) toteavat, että yritysten kilpailukyvyn kannalta suomalainen 

sopimusjärjestelmä on varsin toimiva. Työvoimakustannukset ovat teollisuudessa alle EU:n 

keskitason ja palvelusektorilla EU:n keskitasoa. Heinonen ym. huomauttavat, että 

tulopoliittisten sopimusten palkankorotukset olivat varsin maltillisia 1990-luvulla. Ne nostivat 

yritysten reaalisia palkkakustannuksia vain noin kahden prosentin vuosivauhdilla. 

Tuottavuuden keskimääräinen kasvu oli 1990-luvulla lähes neljä prosenttia. Palkat ovat siis 

nousseet selvästi hitaammin kuin tuottavuus. Tupo-neuvotteluissa sovittu palkkojen 

vuosittainen sopimuskorotus oli 1990-luvulla nollan ja 5,5 prosentin välillä, kun taas 2000-
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luvun alussa sopimuskorotukset ovat olleet 2,2 - 3,3 prosenttia. Palkkaliukumat olivat 

puolestaan 1990-luvulla 0,8 - 3,7 prosenttia ja 2000-luvun alussa 1,0 - 1,3 prosenttia. 

Palkkaliukuman osuus palkkojen kokonaisnoususta on ollut täten 1990-luvulla noin 45 

prosenttia ja 2000-luvun alussa noin 30 prosenttia. Heinonen ym. korostavat, että keskitetysti 

toimiva ammattiyhdistysliike sisäistää liiallisista palkankorotuksista aiheutuvat 
työttömyysvaikutukset, sillä ne kohdistuvat suoraan ammattiyhdistyksen jäsenistöön. 

Hajautetussa jäijestelmässä erilliset liitot eivät huomioi samalla tavalla toimintansa 

kansantaloudellisia vaikutuksia. Osa haittavaikutuksista valuu nimittäin muiden liittojen 

jäsenille, joita yksittäisen liiton ei tarvitse huomioida samalla tavalla kuin omia jäseniään.

Vartiainen (1998) toteaa, että Suomessa työmarkkinapolitiikan painopiste on ollut 

perinteisesti aktiivisissa työmarkkinatoimissa. Hänen mukaansa julkinen valta pyrki 

edistämään työllisyyttä julkisen rakentamisen avulla jo 1950-luvulla. Työmarkkinapolitiikan 

painopiste siirtyi vähitellen 1960-luvulla julkisen sektorin suorasta työllistämisestä työttömien 

kouluttamiseen ja tukityöllistämiseen. Heinonen ym. (2004) toteavat, että nykyään julkinen 

valta pyrkii edistämään työmarkkinoiden toimintaa tarjoamalla julkisia työvoimapalveluita 

sekä työnantajille että työnhakijoille. Niitä ovat työnvälityspalvelut, työvoimapoliittinen 

aikuiskoulutus, muut ammatillisen kehittymisen palvelut ja työttömien työllistymisen 

edistäminen työllistämistuen38 avulla. Työvoimatoimistot ovat keskeisin osa julkista 

työvoimapalvelua. Työvoimatoimiston tarjoamat palvelut ovat työnvälitys, ammatinvalinta-ja 

urasuunnittelupalvelut, koulutus- ja ammattitietopalvelu, ammatillinen kuntoutus ja 

työvoimapoliittinen aikuiskoulutus. Heinonen ym. korostavat, että julkisten 

työvoimapalveluiden ensisijainen tavoite on edistää työttömän työllistymistä avoimille 

työmarkkinoille ja turvata yritysten työvoiman saanti. Vuonna 2002 noin 20 prosenttia 

työttömistä oli aktiivisten työmarkkinatoimien piirissä (VATT, 2003).

Etsintä-ja kohtaamismallissa oletetaan, että työntekijä on joko työtön tai töissä. Työntekijä ei 

siis voi siirtyä työmarkkinoiden ulkopuolelle esimerkiksi äitiyslomalle tai opiskelemaan. 

Myöskään aktiivisiin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin osallistuminen ei ole mahdollista 

mallin oletusten mukaan. Holm ym. (1999a) huomauttavat, että tämä tarkoittaa Suomen

38 Suomessa työllistämistuki on muihin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin nähden viimesijainen keino. 

Ensisijaisesti työtön pyritään työllistämään työvoimapalvelujen avulla tai ohjaamaan työnsaantia edistävään 

koulutukseen.
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työmarkkinoiden kohdalla sitä, että kaikki aktiivisille työmarkkinatoimenpiteille osallistuvat 

luetaan työttömiksi. Suomen tilastointikäytännön mukaan tuetuille työmarkkinoille 
työllistyneet on määritelty työllisiksi ja työvoimapoliittisille koulutustoimenpiteille 

osallistuvat on määritelty työvoiman ulkopuolella oleviksi. Holm ym. toteavat, että 

työttömyyden kesto mallissa on siten pidempi ja työllistymisen todennäköisyys alhaisempi 
kuin tilastoista havaitaan.

Suomessa työntekijöiden ansioihin kohdistuvat verot ovat progressiivinen valtionvero, 
kunnittain vaihteleva suhteellinen kunnallisvero (vuonna 2004 keskimäärin 18 prosenttia), 

suhteellinen kirkollisvero (1 - 2,25 prosenttia 2004) ja työntekijän sosiaalivakuutusmaksu 
(4,85 prosenttia vuonna 200439). Työntekijän keskimääräinen tuloveroaste oli vuonna 2003 

noin 26 %, joka on selvästi Euroopan keskitason yläpuolella (VATT, 2003). Työntekijän 

sosiaalivakuutusmaksu on kuitenkin Euroopan alhaisimpia. Progressiivisen verotuksen takia 
rajavero on korkeampi kuin keskimääräinen vero. Vuonna 2003 keskimääräinen rajaveroaste 

oli hieman alle 40 prosenttia, mikä on kuusi prosenttiyksikköä korkeampi kuin EU:n 

keskiarvo (VATT, 2003). Viitamäen (2000) mukaan keskipalkkaisen työntekijän tuloveroaste 

kasvoi hieman 1990-luvun laman aikana, mutta kääntyi laskuun vuosikymmenen lopulla. 

Heinonen ym. (2004) toteavat, että 1990-luvun lopun ansiotuloverotuksen kevennykset on 

tehty Suomessa pääasiassa kahdella tavalla. Valtion tuloverotuksessa veron määrittävien 
tuloluokkien tulorajoja on nostettu ja jokaisen tulovero luokan rajaveroastetta on laskettu. 

Kunnallisverotuksessa puolestaan ansiotulovähennyksiä on korotettu tuntuvasti.

Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut koostuvat Suomessa kansaneläke-, sairausvakuutus-, 

työttömyysvakuutus, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutus- sekä työttömyyseläkemaksusta. 

Sosiaalivakuutusmaksujen suuruus vaihtelee yrityksen tekemien poistojen ja palkkasumman 
mukaan. Ennen 1990-luvun lamaa keskimääräinen työnantajamaksu oli hieman yli 20 

prosenttia ja nousi laman aikana yli 27 prosenttiin. 2000-luvulla keskimääräinen 

sosiaalivakuutusmaksu on palautunut alle 25 prosenttiin, mutta on edelleen korkeampi kuin

39 Työntekijän sosiaalivakuutusmaksu koostuu eläkevakuutusmaksusta (4,6 %) ja työttömyysvakuutusmaksusta 

(0,25 %). (Verohallinto)
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ennen lamaa.40 Suomen keskimääräinen työnantajan sosiaalivakuutusmaksu sijoittuu 

Euroopan keskitason yläpuolelle (VATT, 2003).

Kiander (1998) toteaa, että suomalainen työsuhdeturva on Euroopan keskitasoa. Hänen 

mukaansa Suomea heikompi irtisanomissuoja on Englannissa ja Tanskassa, kun taas Etelä- 

Euroopan maissa on huomattavasti parempi työsuhdeturva. Suomessa yritykselle aiheutuvat 

kustannukset työsuhteen päättämisestä rajoittuvat pääasiassa irtisanomisajan palkkaan. 

Suomen työsopimuslain mukaan työnantajan noudatettavat irtisanomisajat vaihtelevat 

työsuhteen pituuden mukaan 14 päivästä kuuteen kuukauteen.41

Työttömyysturvan tarkoitus on turvata työttömän toimeentulo työttömyyden aikana. Suomen 

työttömyysturvajäijestelmä on irtisanomissuojan tavoin Euroopan keskitasoa 

työttömyysturvan tason ja keston suhteen (Kiander, 1998 ja Vartiainen, 1998). Suomea 

parempi työttömyysturva on Belgiassa, Tanskassa, Ranskassa, Saksassa ja Espanjassa, kun 

taas selvästi heikomman työttömyysturvan tarjoavat Italia, Portugali ja Sveitsi. Suomen 

työttömyysturva koostuu ansiosidonnaisesta työttömyysvakuutuksesta ja perusturvasta. 

Ansioturva on regressiivinen, joten sen korvaussuhde alenee tulojen noustessa. 

Bruttokorvaussuhde on noin 52 prosenttia keskituloiselle. Ansioturvan saamiseen liittyy 

työssäoloehto ja sen taso riippuu aiemmista tuloista. Ansiopäivärahaa saavat 

työttömyyskassaan kuuluvat ja sen maksimikesto on 500 päivää, minkä jälkeen työtön saa 

huomattavasti alhaisempaa työmarkkinatukea. Perusturva muodostuu peruspäivärahasta, jota 
maksetaan ansiosidonnaiseen järjestelmään kuulumattomille työttömille. Peruspäivärahaa voi 

saada korkeintaan 500 päivää, minkä jälkeen työtön saa työmarkkinatukea. Työmarkkinatuen 

saamiselle ei ole maksimiaikarajaa. Peruspäivärahan ja työmarkkinatuen bruttokorvaussuhde 

on noin 20 prosenttia keskituloiselle. Työttömyysajan tulotasoon vaikuttavat kuitenkin 

merkittävästi työttömyysturvan lisäksi tarveharkintaiset asumistuki ja toimeentulotuki.

40 Keskimääräinen työnantajan sosiaalivakuutusmaksu on vuonna 2004 23,76 prosenttia. Tämä jakautuu 

seuraavasti: TEL-maksu on 16,80 %, kansaneläkevakuutusmaksu 2,20 %, sairausvakuutusmaksu 1,61 %, 

työttömyysvakuutusmaksu 1,96 % sekä tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu 1,18 % palkkasummasta 

(Veronmaksajien keskusliitto).

41 Suomen työsopimuslain mukaan työnantajan irtisanomisaika vaihtelee työntekijän työsuhteen pituuden 

mukaan seuraavasti: 14 päivää, jos työsuhde on kestänyt alle vuoden, yksi kuukausi (työsuhde 1-4 vuotta), kaksi 

kuukautta (4-8 vuotta), neljä kuukautta (8-12 vuotta) ja kuusi kuukautta (yli 12 vuotta).
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Työttömyyden kehitys

Suomen työmarkkinat kokivat suuren muutoksen 1990-luvun alun laman aikana (kuvio 4). 

Työmarkkinoilta hävisi laman seurauksena noin 450 000 työpaikkaa ja työttömyysaste nousi 

pahimmillaan 16,6 prosenttiin vuonna 1994. Tämän huippuvuoden jälkeen Suomen talous 

kääntyi nousuun ja työttömyysaste aleni. Suomen BKT kasvoi vuosina 1994-1997 

keskimäärin 4,9 prosenttia vuodessa ja työttömyys laski samalla 12,7 prosenttiin. Suomen 

työmarkkinoiden kannalta ongelmaksi muodostui kuitenkin suuri pitkäaikaistyöttömien osuus. 

Työttömyysjakson pitkittyessä työttömän työllistyminen on entistä epätodennäköisempää, kun 

työttömän ammattitaito ei enää vastaa työnantajien odotuksia. Pitkäaikaistyöttömien osuus 

työttömistä oli huippuvuorina 1997 lähes 40 prosenttia (VATT, 2003). Tilastokeskuksen 

tilastojen mukaan työttömyysaste on alentunut vuoteen 2004 mennessä noin 9 prosenttiin 

(250 000 henkeä). Myös pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä on laskenut selvästi vuoden 

1997 jälkeen. Vuonna 2002 pitkäaikaistyöttömien osuus oli noin 25 prosenttia (VATT, 2003).
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Kuvio 4
Suomen työttömyysasteen kehitys 1988-2004/09. 
Lähde: Tilastokeskus
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1990-luvun syvä lama kiihdytti kansantalouden rakennemuutosta. Laman jälkeen työpaikkoja 

syntyi eri sektoreille kuin miltä niitä oli hävinnyt. Suomen talouden entiset tukipilarit metsä- 

ja teollisuussektori saivat tehdä tilaa uusille kasvualoille. Rahoitus- ja palvelusektori 

työllistivät vuonna 2002 huomattavasti enemmän ihmisiä kuin ennen lamaa. Toisaalta maa- ja 

metsätaloudessa työntekijöiden määrä on jatkanut alenemistaan. Teollisuus ja rakentaminen 

eivät myöskään ole päässeet lamaa edeltäneelle tasolle, vaikka työntekijöiden määrä on 

hieman kasvanut laman jälkeen. Teollisuuden työntekijöiden määrän kasvu johtuu pääasiassa 

metalli- ja sähköteknisen teollisuuden kasvusta. Huomattavinta työpaikkojen määrän lasku on 

ollut elintarvike-ja tekstiiliteollisuudessa. (Heinonen ym. 2004)

Suomen työmarkkinoita vuosina 1974-2002 kuvaava Beveridge-käyrä (kuvio 5) on siirtynyt 

selkeästi origosta ulospäin 1970-luvun jälkeen. Sekä työttömyyden että avointen työpaikkojen 

määrän kasvu kertoo, että Suomen työmarkkinoiden tehokkuus on heikentynyt. Beveridge- 

käyrän siirtymissä näkyy selvästi kolme Suomen talouden suhdannekäänteisiin liittyvää 

siirtymävaihetta. Ensimmäinen vaihe liittyy 1970-luvun lopun öljykriisin ja seuraava vaihe 

sijoittuu 1990-luvun alun lamaan. Molempien negatiivisten kansantalouden shokkien

V%
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Kuvio 5
Suomen Beveridge-käyrä vuosina 1974-2002. 
Lähde: Työministeriö 2003b.
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seurauksena työttömyysasteen kasvoi ja vakanssiaste laski. Beveridge-käyrän uusin siirtymä 

liittyy 1990-luvun lopun talouden kasvuun. Talouskasvu vaikutti positiivisesti 

työttömyysasteeseen ja kasvatti vakanssiastetta. Nämä siirtymät vastaavat teorian mukaisia 

kansantalouden shokkien vaikutuksia. 2000-luvun alussa työttömyysaste on runsaat 6 

prosenttiyksikköä korkeampi kuin vastaavalla vakanssiasteella 1990-luvulla. Beveridge- 

käyrän tulkitseminen ei kuitenkaan ole näin yksinkertaista. Havaittu vakanssiaste nimittäin 

riippuu työpaikkojen täyttymisnopeudesta. Työvoiman kysyntä on viime vuosina painottunut 

yhä enemmän korkeampaa koulutusta vaativiin tehtäviin, joissa rekrytointiajat ovat 

pidemmät. Kun pitkät hakuajat vaativat työpaikat jätetään huomiotta, työpaikkojen 

täyttymisnopeus ei ole hidastunut merkittävästi 2000-luvulla (Työministeriö, 2003b). 

Kuviosta 5 havaittavissa oleva työmarkkinoiden tehokkuuden heikentyminen johtuu siten 

työvoiman kysynnän rakenteen muutoksista.

Suomen työmarkkinat tulevat muuttumaan merkittävästi seuraavina vuosikymmeninä. Tähän 

asti työikäinen väestö on kasvanut, mutta vuoden 2010 tienoilla työikäisten määrä kääntyy 

ennustusten mukaan laskuun (Työministeriö, 2003a). Työikäisen väestön kasvu oli suurinta 

1960-luvulla (yli 30 000 henkeä vuodessa), minkä jälkeen kasvu on tasaisesti pienentynyt. 

2000-luvulla kasvu on enää noin 5 000 henkeä vuodessa. Vuoden 2010 jälkeen työikäisen 

väestön arvioidaan vähentyvän 400 000 hengellä vuoteen 2030 mennessä. Tämä saattaa 

aiheuttaa työvoimapulaa. Kuitenkin 2000-luvun alun Suomessa on edelleen noin 250 000 

työtöntä ja osa näistä on vaikeasti työllistettäviä pitkäaikaistyöttömiä. Suomi kohtaakin siten 

tulevaisuudessa suuren haasteen: miten kehittää työmarkkinoiden toimivuutta, jotta 

työvoimapulan ja korkean työttömyyden samanaikainen esiintyminen voitaisiin estää. 

Julkisen vallan käytettävissä olevat vaikutusmahdollisuudet sisältävät muun muassa päätökset 

verotuksen ja tukien tasosta. Seuraavaksi tutkitaan työmarkkinatoimien vaikutusta 
työmarkkinoiden tasapainoon simuloimalla erilaisia vero-ja tukitasoja.

5.2 Mallin kalibrointi

Tässä tutkielmassa mallin kalibrointi tehdään mahdollisimman pitkälle oikeisiin arvoihin 

perustuen. Keskimääräisen työntekijän taitotasona käytetään arvoa p = 1 Mortensenin ja 

Pissarideksen (2001) tavoin. Aikajänteenä on neljännesvuosi. Aluksi määritellään arvot 

mallin rakenteellisille muuttujille, jotka kuvaavat yleistä talouden tilaa, ja lopuksi annetaan 

arvot politiikkamuuttujille, joihin julkinen valta voi vaikuttaa päätöksillään. Kaikkia
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parametreja ei kuitenkaan ole helppo arvioida suoraan. Millard ja Mortensen (1997) arvioivat 

ensin kaikille muille muuttujille arvot ja valitsevat sitten vapaa-ajan arvon ja työkohtaisten 

shokkien alarajan siten, että ne tuottavat oikeat arvot USA:n tasapainotyöttömyysasteelle ja 

työttömyyden keskimääräiselle kestolle. Myös Mortensen ja Pissarides (2001) kalibroivat 

mallinsa samalla tavalla. Holm ym. (1999b) ovat puolestaan arvioineet ensin muut muuttujat 

ja valinneet sitten työntekijän osuuden ylijäämästä ja työkohtaisten tuottavuusshokkien 

alarajan siten, että ne tuottavat oikeat arvot työttömyydelle. Tässä tutkielmassa noudatetaan 

Mortensenin ja Pissarideksen esimerkkiä ja estimoidaan siten mallin avulla vapaa-ajan arvoja 

työkohtaisten shokkien alaraja.

Kohtaamisfunktio oletetaan Mortensenin ja Pissarideksen tavoin log-lineaariseksi. Tällöin

q(0) = 0-", (80)

kun oletetaan, että kohtaamisfunktion vakio saa arvon A = 1 ja muuttuja i) on 

kohtaamisfunktion jousto työttömyyden suhteen. Edelleen Mortensen ja Pissarideksen 

esimerkin mukaan työkohtaisten tuottavuusshokkien oletetaan jakautuneen tasaisesti välille 

|/,l]. Täten tuottavuussokkien kertymäfimktio42 on muotoa

F(x) = Х-У
1-7

(81)

Rakenteelliset muuttujat

Ensin määritellään kohtaamisfunktion jousto työttömyyden suhteen. Holm ym. (1999b) ovat 

käyttäneet arvoa 0,5 kohtaamisfunktion joustolle vakanssien suhteen Suomen 

työmarkkinoilla, mikä vakioskaalatuottojen tapauksessa antaa kohtaamisfunktion joustolle 

työttömyyden suhteen myös arvon 0,5. Mortensen ja Pissarides (2001) ovat estimoineet 

USA:lle jouston arvon 0,5. Millard ja Mortensen (1997) ovat käyttäneet arvoa 0,60 

kohtaamisfunktion joustolle vakanssien suhteen sekä USA:n että UK:n tapauksessa, mikä 

vakioskaalatuottojen tapauksessa implikoi arvoa 0,40 kohtaamisfunktion joustolle 

työttömyyden suhteen. Bunders (2003) on saanut Suomen kohtaamisfunktion joustolle

42 Myös Millard ja Mortensen ovat käyttäneet samaa kertymäfunktion muotoa.
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työttömyyden suhteen arvon 0,329. Ilmakunnas ja Pesola (2003) ovat estimoineet 

kohtaamisfunktion jouston työttömyyden suhteen olevan Suomessa 0,857. Heidän 

tutkimuksessaan virta ulos työttömyydestä sisältää tosin myös siirtymät työmarkkinoiden 

ulkopuolelle, joten heidän arvionsa saattaa olla liian korkea. Mallin kalibroinnissa käytetään 

siten kohtaamisfunktion joustolle työttömyyden suhteen arvoa r¡ = 0,5 Holmin ym. esimerkin 

mukaisesti.

Työkohtaisten tuottavuusshokkien saapumistodennäköisyydelle käytetään arviota X = 0,03 

Holmin ym. mallin mukaisesti. He perustavat arvionsa siihen, että suuria tuottavuusshokkeja 

saapuu Suomen talouteen keskimäärin kahdeksan vuoden välein. Mortensen ja Pissarides ovat 

käyttäneet arviota X = 0,1 USA:lle. Samoin Millard ja Mortensen ovat käyttäneet 

tuottavuusshokkien saapumistodennäköisyydelle arvoa 0,1 sekä USA:n että UK:n 

tapauksessa. Diskonttokorkotason (neljännesvuosikorko) arviona käytetään arvoa r = 0,01 

Holmin ym. tapaan. Myös Millard ja Mortensen ovat käyttäneet samaa korkoa. Mortensen ja 
Pissarides käyttävät puolestaan arvoa r = 0,02.

Yritysten rekrytointikustannuksista ei ole tilastotietoja, joten on vaikea arvioida täsmällisesti 

uuden työntekijän etsimisestä aiheutuvia kuluja. Holm ym. ovat arvioineet, että uuden 

työntekijän rekrytointi aiheuttaa yritykselle kustannuksia noin kuukauden palkan verran. 

Heidän arvionsa rekrytointikustannuksista on siten c = 0,33. Rekrytointikulut ovat kuitenkin 

laskeneet viime vuosina internetin merkityksen kasvaessa. Internetissä olevien 
työpaikkailmoitusten ja ansioluetteloiden määrä on kasvanut valtavasti viime vuosina, sillä 

ilmoituskulut ovat huomattavasti alhaisemmat ja tietoa voidaan antaa selvästi enemmän 

perinteiseen lehti-ilmoitteluun verrattuna (Autor, 2001). Autor korostaa, että lisääntyneen 

internetin käytön avulla yritykset ja työnhakijat löytävät entistä helpommin ja nopeammin 

toisensa. Suomalaisten yritysten käytetyimpiä rekrytointikanavia on tutkinut Hämäläinen 

(2004). Hän mukaansa internetin käyttö rekrytointikanavana on yleistynyt viime vuosina ja 

perinteiset lehti-ilmoittelu sekä työvoimatoimistojen käyttö ovat menettäneet suosiotaan. Siten 

tässä tutkimuksessa rekrytointikustannusten arvioidaan olevan c = 0,25. Pissarides ja 

Mortensen ovat käyttäneet arviota c = 0,3 USA:lle. Samoin Millard ja Mortensen ovat 

käyttäneet lähes samaa arviota (c = 0,33).
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Myös koulutuskustannusten arviointi on hyvin vaikeaa tilastotietojen puuttuessa. Holm ym. 

olettavat uuden työntekijän oppivan yrityskohtaiset taidot vajaassa kuukaudessa, joten he 

käyttävät mallin kalibroinnissa arvoa C = 0,30. Toimenkuvien erikoistuminen on lisääntynyt 

viime vuosina, joten koulutuskustannuksien oletetaan olevan nyt hieman korkeammat. Mallin 

kalibroinnissa käytetään siten arvoa C = 0,33. Mortensen ja Pissarides ovat käyttäneet arvoa 

C= 0,30 USA:n tapauksessa. Millard ja Mortensen ovat käyttäneet arviota C = 0,275 sekä 

USA:n että UK:n tapauksessa.

Politiikkamuuttujat

Tässä kalibroinnissa työttömyyskorvauksen keskimääräiselle korvaussuhteelle käytetään 

arvoa p = 0,34. Tämä saadaan siten, että ansiosidonnaisen keskimääräinen 

bruttokorvaussuhde on 52 %. Peruspäivärahan ja työmarkkinatuen saajien osalta 

korvaussuhde on noin 20 %. Koska noin 45 % työttömistä saa ansiosidonnaista, 

keskimääräinen korvaussuhde kaikkien työttömyyskorvausta saavien osalta on 34 %. Holm 

ym. ovat käyttäneet mallissaan korvaussuhdetta 0,4. Mortensen ja Pissarides ovat käyttäneet 

USA:lle arvoa 0,20. Millard ja Mortensen määrittävät USA:lle korvaussuhteen 0,25 ja UK:lle 

0,26. Suomen työttömyysturvajärjestelmä on siten selvästi avokätisempi kuin USA:n ja UK:n.

Holm ym. arvioivat, että keskimääräinen irtisanomisaika on Suomessa yksi kuukausi, joten he 
käyttävät irtisanomiskustannusten arviona arvoa T = 0,33. Koska tarkempaa tilastotietoa ei 

ole saatavilla, myös tässä kalibroinnissa käytetään arvoa T = 0,33. Millard ja Mortensen 

käyttävät irtisanomiskustannuksille arvoa T = 0,27 UK:n tapauksessa.43 Rekrytointituki H 

oletetaan Holmin ym. tapaan nollaksi, sillä Suomessa ei ole käytössä merkittäviä 

rekrytointitukia. Suomessa tarjotaan tosin julkisia työvoimapalveluna, mutta niiden ei oleteta 

vaikuttavan merkittävästi yritysten rekrytointipäätöksiin. Myös Millard ja Mortensen sekä 
Mortensen ja Pissarides ovat käyttäneet mallin kalibroinnissa rekrytointituelle arvoa H = 0.

Työnantajan keskimääräinen sosiaalivakuutusmaksu on Suomessa vuonna 2004 23,8 

prosenttia palkkasummasta ja työntekijän sosiaalivakuutusmaksu on 4,85 %.44

Keskimääräinen ansiotuloveroprosentti vuonna 2003 oli 26 % (VATT, 2003).

Työnantajamaksujen arvo mallin kalibroinnissa on siten s = 0,238 ja työntekijän veroprosentti

43 USA:ssa irtisanomiskustannukset määräytyvät experience rating -järjestelmän mukaan.

44 Työnantajan ja työntekijän sosiaalivakuutusmaksut ovat vuonna 2004 samat kuin 2003.
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t = 0,3085. Holm ym. arvioivat, että työnantajan ja työntekijän yhteenlaskettu 

sosiaalivakuutusmaksu on noin 30 prosenttia, jonka he jakavat Millardin ja Mortensenin 

tapaan työntekijän ja yritysten kesken tasan.45 Täten he käyttävät työnantajamaksujen ja 

työntekijän sosiaalivakuutusmaksun arviona arvoa t = 0,15. He eivät ole kuitenkaan 

huomioineet mallissaan työntekijän ansiotuloverotusta. Millard ja Mortensen käyttävät 

työnantajamaksujen ja työntekijän sova-maksujen arviona 0,075 USA:lle ja 0,09 UK:lle. 

Mortensen ja Pissarides puolestaan arvioivat USA:n työnantajamaksujen olevan t = 0,2.46 

Mallin muuttuja a kuvaa tässä tutkielmassa työllistämistukea (a < 0). Työllistämistuki 

oletetaan Mortensenin ja Pissarideksen tavoin nollaksi.

Verotietojen sekä työn ja pääoman välisen tulonjaon perusteella voidaan estimoida viimeinen 
rakenteellinen muuttuja, nimittäin työntekijöiden suhteellinen neuvotteluvoima.47 Suomessa 

palkkasumman osuus ylijäämästä on ollut noin 59 prosenttia 2000-luvun alussa (VATT, 

2003). Työntekijöiden neuvotteluvoima saa tällöin arvon ß = 0,72. Holm ym. ovat käyttäneet 
työntekijän osuudelle ylijäämästä lähes saamaa arviota (ß = 0,584).48 Mortensen ja Pissarides 

ovat käyttäneet mallissaan työntekijöiden neuvotteluvoimalle arvoa 0,5. Millard ja Mortensen 

puolestaan arvioivat työntekijän osuuden ylijäämästä olevan 0,300 USA:ssa ja 0,584 UK:ssa. 

Esitettyjen arvioiden perusteella työntekijöiden suhteellinen neuvotteluvoima on suurempi 

Suomessa kuin USA:ssa, minkä voidaan katsoa johtuvan Suomen vahvoista ammattiliitoista.

Lopuksi estimoidaan edellä luvussa 4.3 esitetyn mallin avulla työkohtaisten 

tuottavuusshokkien alaraja ja vapaa-ajan arvo siten, että työttömyysaste ja työttömyyden 

keskimääräinen kesto vastaavat tehtyjä havaintoja Suomen työmarkkinoiden osalta 2000- 

luvun alussa (tammikuu 2000 - kesäkuu 2004). Työttömyysaste on keskimäärin 9,3 prosenttia

45 Holm ym. (1999a) perustelevat menettelyään sillä, että sova-maksujen todellinen kohtaanto saadaan mallin 

ratkaisuna. Heidän mallissaan verotus ei kuitenkaan vaikuta ylijäämän jakamiseen, toisin kuin tässä tutkielmassa 

käytetyssä mallissa.

46 Mortensenin ja Pissarideksen mallissa ei käsitellä työntekijän sova-maksuja eikä ansiotuloverotusta.

47 Kun tiedetään, että työntekijän osuus ylijäämästä on X, työntekijän suhteellinen neuvotteluvoima on tällöin

_ X{\ + s)p —----------------------- . Suuri osuus ylijäämästä heijastaa täten korkeampaa neuvotteluvoimaa.
1 — t + X (5 +1 )

48 Holmin ym. mallissa työntekijän osuus ylijäämästä on vakio ß Millardin ja Mortensenin esimerkin mukaan. 

Täten he eivät ole määritelleet työntekijän suhteellista neuvotteluvoimaa.
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ja työttömyyden keskimääräinen kesto 3,8 vuosineljännestä (Työministeriö, 2004). 

Tarkemmat laskelmat on esitetty liitteessä 3.

Tuottavuusshokkien alaraja saadaan laskettua työttömyyden keskimääräisen keston, 

työpaikkojen syntymisehdon, tasapainotyöttömyysasteen määritelmän ja tuottavuusshokkien 

kertymäfunktion avulla. Tuottavuusshokkien alarajaksi saadaan tällöin y = 0,644. Holm ym. 

ovat käyttäneet 1990-luvun alun tuottavuusshokkien alarajana arvoa 0,875. He perustavat 

arvionsa siihen, että työn tuottavuuden kasvu vaihteli nollasta 12,5 prosenttiin 1990-luvun 

ensimmäisellä puoliskolla.49 Kalibroidessaan mallin Suomen 1980-luvun vakaampaan 

talouden tilaan he käyttävät arvoa 0,910. Mortensen ja Pissarides käyttävät USA:n 

työkohtaisten tuottavuusshokkien alarajana arvoa 0,646 vuosina 1980-2000. Millard ja 

Mortensen puolestaan käyttävät arvoa 0,713 sekä USA:lle että UK:lle vuosina 1983-1992. 

Tuottavuusshokkien alarajan arviot eroavat jonkin verran toisistaan, mikä johtuu parametrin 

arvon estimoinnin vaikeudesta.

Vapaa-ajan arvo voidaan laskea mallista ulos keskimääräisen palkan määritelmän ja 

työpaikkojen katoamisehdon avulla. Vapaa-ajan arvo on tällöin b = 0,248.50 Holm ym. ovat 

estimoineet vapaa-ajalle arvon b = 0,2. Mortensen ja Pissarides puolestaan saavat vapaa-ajalle 

arvon b = 0,349. Millard ja Mortensen ovat käyttäneet arviota b = 0,285 USA:lle ja b = 0,235 

UK:lle.

Mallin parametrien perusarvot Suomessa vuosina 2000-2004 on kerätty yhteen taulukossa 1. 

Näillä arvoilla tasapaino työttömyysaste on 9,3 prosenttia, työttömyyden keskimääräinen kesto 

3,8 vuosineljännestä (noin 11,5 kuukautta) ja työttömyyden todennäköisyys 2,7 prosenttia.

49 Työn tuottavuuden vuosikasvu on vaihdellut vuosina 1998 - 2002 0,6 ja 3,4 prosentin välillä (VATT, 2003). 

Täten työkohtaisten tuottavuusshokkien alaraja olisi 0,966. Tässä tutkielmassa käytetään kuitenkin mallin avulla 

estimoitua arvoa 0,644.

50 Mikäli mallissa oletettaisiin, että työntekijän palkasta perittäisiin ainoastaan sosiaalivakuutusmaksut ja t olisi 

siten 4,85 prosenttia, vapaa-ajan arvo olisi b = 0,443.
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Rakenteelliset muuttujat

Kohtaamisfunktion jousto työttömyyden suhteen rj 0,5

Tuottavuusshokkien saapumistiheys Л 0,03

Tuottavuusshokkien alaraja y 0,644

Työntekijän neuvotteluvoima ß 0,72

Korko r 0,01

Etsintäkustannus c 0,25

Koulutuskustannus C 0,33

Vapaa-ajan arvo b 0,248

Politiikkamuuttujat

Työttömyyskorvauksen korvaussuhde p 0,34

Irtisanomiskustannukset T 0,33

Rekrytointituki H 0

Työnantajamaksut s 0,238

Työllistämistuki a 0

Työntekijän veroprosentti (sis. sova-maksut) t 0,3085
Taulukko 1

Mallin parametrien arvot Suomessa 2000-2004. Aikajänteenä on neljännesvuosi.

5.3 Simulointitulokset

Seuraavaksi simuloidaan työmarkkinatoimien vaikutusta Suomen työmarkkinoiden 
tasapainoon edellä luvussa 4.3 kehitetyn mallin avulla.51 Simuloinnilla tarkastellaan 

työntekijän palkkaverotuksen ja työnantajamaksujen, työttömyyskorvauksen tason ja 

irtisanomissuojan sekä rekrytointi- ja työllistämistuen merkitystä työttömyyden tasoon, 

kestoon ja todennäköisyyteen. Ensin tutkitaan jokaisen yksittäisen politiikkamuuttujan 

vaikutusta työmarkkinoiden tasapainoon. Tämän jälkeen tarkastellaan politiikkamuuttujien 

kokonaisvaikutusta työttömyyteen poistamalla politiikkamuuttujat yksitellen muiden

51 Simulointi suoritetaan Scientific WorkPlacen Maple-ohjelmalla.
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parametrien arvojen pysyessä vakiona. Näitä politiikkamuuttujien yksittäisvaikutuksia 

verrataan sitten kaikkien politiikkamuuttujien samanaikaiseen poistamiseen.

Simuloinnissa käytetään hyväksi edellä esitettyjä työpaikkojen syntymis- ja katoamisehtoja 

(yhtälöt 76 ja 77). Näiden avulla voidaan selvittää reservaatiotuottavuus ja työmarkkinoiden 

kireys. Simulointi etenee siten, että ensin määritetään työmarkkinoiden kireys työpaikkojen 

katoamisehdon avulla. Katoamisehtoon on sijoitettu keskimääräisen palkan ja 

reservaatiotuottavuuden määritelmä. Seuraavaksi selvitetään reservaatiotuottavuus 

työpaikkojen syntymisehdon avulla. Täten voidaan laskea työttömyysaste, työttömyyden 

keskimääräinen kesto ja todennäköisyys seuraavien yhtälöiden avulla:

T asapainotyöttömyy saste

Työttömyyden keskimääräinen kesto 

Työttömyyden todennäköisyys

и = Л(Я-Г)

dur =
1

в'"1

inc = 4R-r)
1-7

(82)

(83)

(84)

Yksittäisten politiikkamuuttujien vaikutus tasapainotyöttömyyteen

Seuraavaksi tutkitaan tarkemmin jokaisen politiikkamuuttujan vaikutusta työmarkkinoiden 

tasapainoon muiden muuttujien arvojen pysyessä vakioina. Tarkastellaan ensin työntekijän 

palkkaverotusta. Suomessa on käyty vilkasta keskustelua palkansaajan verotuksen 

alentamisesta osaratkaisuna korkeaan työttömyyteen. Edellä esitetyn mallin mukaan 

veroprosentin noustessa reservaatiotuottavuus nousee, jolloin uusia työpaikkoja luodaan 

vähemmän ja työmarkkinoiden kireys lähestyy nollaa. Täten veroasteen laskeminen alentaisi 

teorian mukaan myös työttömyyttä. On kuitenkin huomioitava, että työntekijän veroasteen 
laskiessa valtion tulot pienenevät.

Kuviossa 6 on tarkasteltu työntekijän veroasteen alentamisen vaikutuksia 

tasapaino työttömyysasteeseen ja työttömyyden keskimääräiseen kestoon. Työntekijän 

veroaste sisältää sekä ansiotuloverotuksen että työntekijän sosiaalivakuutusmaksun. Kuviosta 

voidaan havaita selvästi, että veroasteen noustessa työttömyysaste nousee. Nousu johtuu 

pääosin työttömyyden keskimääräisen keston muutoksesta. Työttömyyden todennäköisyyteen
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palkkaverotuksella ei ole suurtakaan vaikutusta. Simulointitulosten mukaan veroprosentin 

alentaminen nykyisestä noin 31 prosentista 30 prosenttiin laskisi työttömyysastetta noin 

prosenttiyksikön työttömyyden keskimääräisen keston alentuessa reiluun kymmeneen 

kuukauteen (3,4 vuosineljännekseen). Veroprosentin laskeminen 30 prosentista 20 prosenttiin 

puolestaan alentaisi työttömyysastetta noin 3,5 prosenttiyksikköä, kun työttömyyden 

keskimääräinen kesto alentuisi kuuteen kuukauteen. Työntekijän verotuksen muutokset 

vaikuttavat siten merkittävästi tasapainotyöttömyysasteeseen.

Simulointituloksia tulkittaessa on muistettava, että simuloinnissa käytetyssä mallissa 

työttömyyskorvaus on verotonta tuloa. Todellisuudessa myös työttömyyskorvaus on 

veronalaista tuloa Suomessa, vaikkakin veroprosentti on huomattavan alhainen hyvin 

matalilla tuloilla. Veroprosentin alentamisen vaikutus työttömyysasteeseen on siten 

todellisuudessa jonkin verran pienempi kuin tässä simuloinnissa saadut tulokset osoittavat. 

Tulokset antavat kuitenkin hyvän kuvan työttömyysasteen muutoksen suuruusluokasta.
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Kuvio 6

Työntekijän veroasteen vaikutus työttömyysasteeseen ja työttömyyden keskimääräiseen kestoon.
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Tarkastellaan seuraavaksi suhteellisten työnantajamaksujen s vaikutusta työmarkkinoiden 

tasapainoon. Suomen korkeiden palkkasivukulujen väitetään usein heikentävän yritysten 

kannustimia käyttää työvoimaa. Työnantajamaksujen alentamisella on siten esitetty päästävän 
parempaan työllisyysasteeseen.52 Edellä esitetyn mallin mukaan työnantajamaksujen 

alentaminen laskee työpaikkojen katoamisehdon mukaan reservaatiotuottavuutta, mikä 

puolestaan nostaa työmarkkinoiden kireyttä työpaikkojen syntymisehdon mukaan. Täten 

työnantajamaksujen alentaminen laskee tasapainotyöttömyysastetta. Simulointituloksia 

tarkasteltaessa on kuitenkin huomioitava, että mikäli työnantajamaksuja alennetaan, valtion 

verotulot alenevat.

Kuviossa 7 on esitetty työnantajamaksujen vaikutus työttömyysasteeseen ja työttömyyden 

keskimääräiseen kestoon. Kuviosta voidaan havaita selvästi, että työttömyysaste nousee 

työnantajan sosiaalivakuutusmaksujen noustessa. Työttömyysasteen nousu johtuu pääasiassa 

työttömyyden keskimääräisen keston kasvusta. Työttömyyden todennäköisyys ei juuri muutu 

työnantajamaksujen vaikutuksesta. Työnantajamaksujen alentaminen nykyisestä noin 24 

prosentista 23 prosenttiin alentaisi työttömyyttä 0,3 prosenttiyksikköä, kun työttömyyden 

keskimääräinen kesto laskisi 11 kuukauteen (3,7 vuosineljännekseen). Työnantajamaksujen 

alentaminen 22 prosenttiin puolestaan laskisi tasapainotyöttömyysasteen 8,7 prosenttiin ja 

työttömyyden keskimääräisen keston 10,5 kuukauteen. Työnantajamaksujen erittäin 

merkittävä pudotus 14 prosenttiin alentaisi työttömyysasteen 7,1 prosenttiin työttömyyden 

keskimääräisen keston ollessa hieman alle 9 kuukautta (2,9 vuosineljännestä).

Kun verrataan työnantajamaksujen ja työntekijän veroprosentin alentamisen vaikutuksia 

tasapainotyöttömyysasteeseen, voidaan havaita, että tässä tutkielmassa tehdyn simuloinnin 

mukaan työntekijän veroprosentin pienellä alentamisella on suurempi vaikutus 

työttömyysasteeseen kuin työnantajamaksujen hienosäädöllä. Tuloksia tarkasteltaessa on 

kuitenkin muistettava veroprosenttien alentamisen vaikutus valtion tuloihin. Simuloinnissa ei 

ole myöskään huomioitu, että Suomen ansiotuloverotus on todellisuudessa progressiivista.

52 Erityisesti matalan tuottavuuden työllisyyden tueksi työnantajamaksujen alentamista ovat esittäneet mm. Holm 

& Vihriälä (2002) ja Räisänen (2002).
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Kuvio 7

Työnantajamaksujen s vaikutus tasapainotyöttömyysasteeseen ja työttömyyden keskimääräiseen kestoon.

Irtisanomiskustannusten tarkoitus on estää yrityksiä irtisanomasta työntekijöitä 

mielivaltaisesti ja tarjota täten työntekijöille turvatumpi toimeentulo. Edellä esitetyn mallin 

mukaan irtisanomiskustannusten kokonaisvaikutus työttömyyteen on epäselvä. 

Irtisanomiskustannukset vaikuttavat työpaikkojen syntymisehdon mukaan alentavasti 

työmarkkinoiden kireyteen. Työpaikkojen katoamisehdon mukaan irtisanomiskustannukset 

puolestaan alentavat reservaatiotuottavuutta. Irtisanomiskustannukset alentavat siten 

työttömyyden todennäköisyyttä ja nostavat työttömyyden keskimääräistä kestoa.

Kuviossa 8 on kuvattu irtisanomiskustannusten vaikutus tasapainotyöttömyysasteeseen ja 

työttömyyden keskimääräiseen kestoon. Kuviosta voidaan nähdä, että irtisanomiskuluj en 

nousu kasvattaa tasapainotyöttömyysastetta. Työttömyysasteen nousu ei ole kuitenkaan 

merkittävä. Jopa erittäin suuret irtisanomiskulut (T = 2) nostaisivat työttömyysasteen vain 9,7 

prosenttiin työttömyyden keskimääräisen keston kasvaessa 15 kuukauteen ja työttömyyden 

todennäköisyyden laskiessa 2,22 prosenttiin. Irtisanomiskulujen laskeminen nykyisestä 

0,33:sta 0,20:een laskisi työttömyysastetta vain 0,1 prosenttiyksikköä työttömyyden 

keskimääräisen keston laskiessa 11 kuukauteen ja työttömyyden todennäköisyyden kasvaessa 

2,74 prosenttiin. Irtisanomiskustannusten vaikutus Suomen työmarkkinoiden tasapainoon ei 

siten ole kovin merkittävä simuloinnissa käytetyillä parametrien arvoilla.
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Kuvio 8

Irtisanomiskustannusten vaikutus tasapainotyöttömyysasteeseen ja työttömyyden keskimääräiseen kestoon.

Työttömyysturva vaikuttaa työttömän kannustimiin hyväksyä tarjottu työ ja toisaalta se 

vaikuttaa myös palkkatasoon työntekijän vaihtoehtoistulon kautta. Työpaikkojen 

katoamisehdon mukaan työttömyyskorvauksen kasvaessa reservaatiotuottavuus nousee, 

jolloin työpaikkojen syntymisehdon mukaan työmarkkinoiden kireys lähestyy nollaa. 

Työttömyyskorvaus nostaa siten tasapainotyöttömyysastetta. Työttömyysturvaa heikentämällä 

voidaan siten teorian mukaan päästä alhaisempaan työttömyysasteeseen.

Kuviossa 9 on tarkasteltu työttömyyskorvauksen korvaussuhteen vaikutusta 

työttömyysasteeseen ja työttömyyden keskimääräiseen kestoon. Kuvion mukaan 

korvaussuhteen noustessa myös työttömyysaste nousee. Työttömyyden nousu johtuu 

nimenomaan työttömyyden keskimääräisen keston kasvusta. Työttömyyskorvauksen taso ei 

vaikuta merkittävästi työttömyyden todennäköisyyteen. Korvaussuhteen laskeminen 

nykyisestä 34 prosentista 33 prosenttiin alentaisi tasapainotyöttömyyttä noin yhden 

prosenttiyksikön työttömyyden keskimääräisen keston alentuessa 10 kuukauteen. Suurempi 

korvaussuhteen alennus 24 prosenttiin alentaisi työttömyysasteen 4,7 prosenttiin 

työttömyyden keskimääräisen keston alentuessa hieman alle kuuteen kuukauteen.
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Työttömyyskorvauksen korvaussuhteen nostaminen 36 prosenttiin puolestaan kasvattaisi 

työttömyysasteen 13,5 prosenttiin ja työttömyyden keskimääräisen keston yli 17 kuukauteen. 

Työttömyyskorvauksen korvaussuhteen alentamisella voitaisiin täten samaan aikaa alentaa 

sekä työttömyyttä että julkisia menoja. Toisaalta on myös muistettava työttömyysturvan 

toimeentulon turvaamisen tehtävä. Tuloksia tulkittaessa on myös huomioitava, että 

simuloinnissa käytetyssä mallissa työttömyyskorvauksen korvaussuhde on vakio yli ajan 

toisin kuin Suomen työttömyysturvajärjestelmässä.

Kuvio 9

Työttömyyskorvauksen korvaussuhteen vaikutus tasapainotyöttömyysasteeseen ja työttömyyden 

keskimääräiseen kestoon.

74



Verotuksen ja työttömyyskorvauksen lisäksi julkinen valta voi edellä esitetyn mallin mukaan 

vaikuttaa työttömyysasteeseen rekrytointi- ja työllistämistukien avulla. Suomessa ei ole 

käytössä merkittäviä rekrytointitukijärjestelmiä. Rekrytointituen tarkoituksena on alentaa 

yritysten yksityisiä uuden työntekijän etsintäkustannuksia, jolloin yritykset luovat enemmän 

uusia työpaikkoja. Tällöin työmarkkinoiden kireys kasvaa. Koska rekrytointituki on 

kertakorvaus uuden työntekijän palkkaamisesta, rekrytointituen kasvaessa 

reservaatiotuottavuus puolestaan lähestyy maksimia (R = 1). Täten rekrytointituen 

kokonaisvaikutus työttömyyteen on teorian mukaan epäselvä, sillä työttömyyden 
keskimääräinen kesto alenee ja toisaalta työttömyyden todennäköisyys kasvaa.

Kuviossa 10 esitetään rekrytointituen vaikutus työttömyysasteeseen ja työttömyyden 

keskimääräiseen kestoon. Kuviosta voidaan nähdä, että työttömyysaste riippuu negatiivisesti 

rekrytointituesta. Simulointitulosten mukaan rekrytointituella ei olisi merkittävää vaikutusta 

tasapainotyöttömyysasteeseen, sillä rekrytointituen nostaminen nykyisestä nollatasosta noin 
kolmen kuukauden palkkaa vastaavaksi (H = 0,90) laskisi työttömyyttä vain puoli 

prosenttiyksikköä työttömyyden keskimääräisen keston laskiessa 0,6 vuosineljännestä (noin 2 

kuukautta) ja työttömyyden todennäköisyyden kasvaessa 3 prosenttiin. Rekrytointituen käyttö 
on siten hyvin kallis tapa alentaa työttömyyttä.

työttömyysaste —työttömyyden kesto
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Kuvio 10

Rekrytointituen vaikutus työttömyysasteeseen ja työttömyyden keskimääräiseen kestoon.
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Rekrytointituen lisäksi myös työllistämistuki alentaa yritysten työvoimakustannuksia. 

Työllistämistuki määritellään tässä tutkielmassa muuttujan a avulla (a < 0). Työllistämistuki 

on tällöin jatkuva korvaus yritykselle työntekijän työllistämisestä, se siis alentaa yrityksen 

nettopalkkakustannuksia suoraan. Siten työllistämistuen kasvaessa reservaatiotuottavuus 

alenee ja työmarkkinoiden kireys alenee.

Kuvio 11 kuvaa työllistämistuen vaikutusta tasapainotyöttömyysasteeseen ja työttömyyden 

keskimääräiseen kestoon. Kuviosta voidaan havaita, että työllistämistuen kasvaessa 

työttömyysaste laskee. Jopa hyvin alhainen työllistämistuki (-a = 0,02) vaikuttaa merkittävästi 

työmarkkinoiden tasapainoon työttömyysasteen laskiessa 8,4 prosenttiin ja työttömyyden 

keskimääräisen keston alentuessa 3,4 vuosineljännekseen (noin 10 kuukauteen). Merkittävä 

työllistämistuki (-a = 0,10) laskisi työttömyysastetta nykyisestä 9,3 prosentista 2,75 

prosenttiyksikköä työttömyyden keskimääräisen keston alentuessa 1,2 vuosineljännestä (noin 

3,5 kuukautta). Työllistämistuella on siten suurempi vaikutus tasapainotyöttömyyteen kuin 

edellä esitetyllä rekrytointituella. Työllistämistuki on kuitenkin hyvin kallis työttömyyden 

alentamisratkaisu yhteiskunnalle, sillä se on jatkuvaa toisin kuin kertakorvauksena maksettava 
rekrytointituki.

Kuvio 11

Työllistämistuen vaikutus tasapainotyöttömyysasteeseen ja työttömyyden keskimääräiseen kestoon.
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Verotuksen ja tukien kokonaisvaikutus tasapainotyöttömyyteen

Taulukossa 2 on kerätty yhteen verotuksen ja tukien kokonaisvaikutus työttömyyteen. 

Kohdissa 1-4 jokainen politiikkamuuttuja on asetettu yksitellen nollaksi (ceteris paribus), 

jolloin nähdään yksittäisen muuttujan kokonaisvaikutus tasapainotyöttömyyteen. Kohdassa 5 

kaikki politiikkamuuttujat on asetettu samaan aikaan nollaksi. Tässä hypoteettisessa 

tilanteessa julkinen valta ei vaikuttaisi millään tavalla työmarkkinoiden toimintaan. 

Simuloinnissa ei ole huomioitu politiikkamuuttujien vaikutusta valtion tuloihin ja menoihin. 

Simuloinnilla on haluttu vain osoittaa, miten suuri vaikutus työmarkkinatoimilla on 

työttömyyteen.

Työttömyysaste Työttömyyden
keskimääräinen kesto

Työttömyyden
todennäköisyys

A u (prosenttiyksikköä) A dur (vuosineljännestä) A inc (prosenttiyksikköä)

l.t-0 -5,8 (-62 %) -2,4 (-63 %) -0,13 (-5 %)
2. s = 0 -3,7 (-39 %) -1,5 (-40 %) -0,06 (-2%)
3.T = 0 -0,1 (-1 %) -0,2 (-5 %) 0,11 (4 %)
4. p=0 -6,5 (-70 %) -2,7 (-70 %) -0,19 (-7%)

V
l

II C/
l II H II ta n o -6,9 (-74 %) -2,8 (-75 %) -0,13 (-5 %)

Taulukko 2

Työmarkkinatoimien vaikutus työttömyyteen, työttömyyden kestoon ja todennäköisyyteen. Suluissa oleva luku 

ilmoittaa suhteellisen muutoksen prosentteina.

Simulointitulosten mukaan verotus ja tuet selittävät yli 70 prosenttia Suomen työttömyydestä 
2000-luvun alussa (taulukko 2, kohta 5).53 Työmarkkinatoimet nostavat erityisesti 

työttömyyden keskimääräistä kestoa. Työmarkkinatoimien yhteisvaikutus työttömyyteen on 

alhaisempi kuin yksittäisten politiikkatoimien summa. Mikäli julkinen valta ei puuttuisi 

työmarkkinoiden toimintaan, työttömyysaste olisi 2,4 prosenttia, työttömyyden 

keskimääräinen kesto noin kolme kuukautta ja työttömyyden todennäköisyys 2,57 prosenttia.

53 Myös Holmin ym. (1999b) tulosten mukaan työmarkkinatoimet selittävät noin 70 prosenttia Suomen 

työttömyydestä 1990-luvun alussa. Heidän mallissaan ei tosin ole mukana työntekijän ansiotuloverotusta. Suurin 

vaikutus työttömyyteen on myös heidän mukaan työttömyyskorvauksella.
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Taulukosta 2 voidaan havaita, että suurin yksittäinen vaikutus työttömyyteen on 

työttömyyskorvauksella (kohta 4). Edellä esitetyssä mallissa työttömyyskorvauksen suuruus 

riippuu palkasta ja työttömyyskorvauksen korvaussuhteesta. Saatujen tulosten mukaan, jos 

työttömyyskorvausjärjestelmä poistettaisiin, työttömyysaste laskisi 2,8 prosenttiin. Täten 

työttömyyskorvauksella on lähes yhtä suuri vaikutus työttömyyteen kuin kaikilla 

työmarkkinatoimilla yhteensä. Myös työntekijän palkkaverotus (kohta 1) vaikuttaa 

merkittävästi työttömyyteen. Mikäli työntekijän tuloja ei verotettaisi lainkaan, työttömyysaste 

olisi 3,5 prosenttia ja työttömyyden keskimääräinen kesto 1,4 vuosineljännestä (noin neljä 

kuukautta). Työnantajamaksujen poistolla työttömyys puolestaan laskisi 5,6 prosenttiin, kun 

työttömyyden kesto alentuisi 2,3 vuosineljännekseen (noin seitsemään kuukauteen). 

Irtisanomiskustannukset (kohta 3) sen sijaan eivät juuri vaikuta työttömyysasteeseen.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET

Suomen työmarkkinoille on ollut jo pitkään ominaista korkea työttömyysaste ja suuri 

pitkäaikaistyöttömien osuus 1990-luvun alun laman seurauksena. Suomen työmarkkinat 

tulevat edelleen kokemaan suuria muutoksia tulevina vuosikymmeninä. Suurten ikäluokkien 

jäädessä eläkkeelle työmarkkinoille tulee vähemmän uusia työntekijöitä kuin sieltä poistuu 

vanhoja työntekijöitä. Mikäli työmarkkinoiden tehokkuutta ei pystytä nostamaan, saatetaan 

päätyä tilanteeseen, jossa työttömyys on korkea ja samalla vallitsee työvoimapula. Täten on 

tärkeää tutkia, miten Suomen työmarkkinoiden toimintaa voitaisiin tehostaa. Julkinen valta 

voi vaikuttaa työmarkkinoiden tasapainoon erilaisten työmarkkinatoimien kautta. Aktiivisten 

työmarkkinatoimien tarkoitus on edistää suoraan työttömien työllistymistä, kun taas 

passiiviset työmarkkinatoimet vaikuttavat enemmän työmarkkinoiden rakenteeseen. 

Aktiivisilla työmarkkinatoimilla tarkoitetaan tässä työllistämis-ja rekrytointitukea. Passiivisia 

työmarkkinatoimia taas ovat työttömyysturva, palkkaverotus, työnantajamaksut ja 
irtisanomissuoja.

Etsintä- ja kohtaamismalli tarjoaa selkeän kehikon, jossa voidaan tutkia erilaisten verojen ja 

tukien vaikutusta työttömyyteen. Etsintä- ja kohtaamismalli on tasapainotyöttömyysmalli, 

joka perustuu työmarkkinoiden kitkaan. Kitka aiheutuu mallin oletuksien mukaan työttömien 

ja avointen työpaikkojen heterogeenisuudesta. Koska työmarkkinoilla olevat työttömät ja 

avoimet työpaikat ovat erilaisia, työttömät eivät ole valmiita ottamaan vastaan mitä tahansa 

työtä ja toisaalta myöskään yritykset eivät halua palkata ketä tahansa työtöntä. Mallin etsijöitä 

ovat työttömät ja yritykset, joissa on avoimia työpaikkoja. Kohtaaminen tapahtuu, kun yritys 

ja työtön päättävät muodostaa parin. Mikäli työmarkkinoilla ei olisi kitkaa, työttömät ja 

vakanssit muodostaisivat pareja välittömästi.

Etsintä- ja kohtaamismalli on rakennettu kohtaamisfunktion ja työkohtaisten 

tuottavuusshokkien käsitteiden päälle. Kohtaamisfunktio kertoo, miten työmarkkinoilla 

syntyy uusia työsuhteita. Se ottaa huomioon työmarkkinoiden epätäydellisyydet ilman, että ne 

pitäisi ilmaista eksplisiittisesti. Yksinkertaisen kohtaamisfunktion mukaan työmarkkinoilla 

muodostuvien parien määrä riippuu työttömien ja avointen työpaikkojen määrästä. 

Työkohtaiset tuottavuusshokit puolestaan aiheuttavat sen, että työntekijän tuottavuus ja täten 

työn tuotoksen arvo vaihtelevat. Yritykset päättävät jokaiselle työsuhteelle alimman 

tuottavuustason (reservaatiotuottavuuden), jolla työsuhde kannattaa säilyttää. Tällöin

79



tuottavuusshokin saapuessa osa olemassa olevista työpaikoista muuttuu tappiollisiksi ja yritys 

irtisanoo työntekijän. Mallin mukaan työttömät ja yritykset tuntevat nämä prosessit, joiden 

mukaan uusia työsuhteita syntyy ja työntekijän tuottavuus vaihtelee. Yritykset tekevät näiden 

prosessien pohjalta päätökset uusien työpaikkojen muodostamisesta ja olemassa olevien 

työsuhteiden päättämisistä sekä neuvotte levat yhdessä työntekijöiden kanssa palkkatason. 

Tasapainotyöttömyys saavutetaan, kun virta työttömyyteen on yhtä suuri kuin virta pois 

työttömyydestä.

Etsintä- ja kohtaamismalli on kätevä työkalu työmarkkinoiden tarkasteluun. Yksinkertaista 

mallia voidaan muokata ja päästä näin malleihin, jotka kuvaavat paremmin työmarkkinoiden 

todellisuutta. Malliin voidaan sisällyttää esimerkiksi työssä olevien työpaikan etsintä, pääoma 
tai mainonta. On myös mahdollista tutkia muun muassa yritysten lukumäärän ja teknologian 

kehityksen vaikutusta työmarkkinoiden tehokkuuteen. Mallia voidaan käyttää myös 

arvioitaessa erilaisten työmarkkinatoimien vaikutusta tasapainotyöttömyyteen. Mallin käyttö 

on yksinkertaista, sillä siihen tarvitaan vain tietoa työttömien ja vakanssien määristä. 

Kohtaamisfunktion suora estimointi vaatii kuitenkin tietoa myös työvoimavirroista.

Etsintä- ja kohtaamismallin mukaan työttömyyskorvaus, palkkaverotus ja työnantajamaksut 

nostavat tasapainotyöttömyyttä, kun taas työllistämistuki alentaa sitä. Mallin mukaan verotus 

ja tuet vaikuttavat palkkaneuvotteluihin sekä yritysten tekemiin päätöksiin uusien 

työpaikkojen muodostamisesta ja reservaatiotuottavuudesta. Sekä palkkaverotus että 

työttömyyskorvaus nostavat palkkatasoa. Työntekijän palkkaverotus nostaa bruttopalkkaa, 

sillä työntekijän vaihtoehtoisen tulon suhteellinen arvo kasvaa. Työttömyyskorvaus 

puolestaan nostaa suoraan työntekijän vaihtoehtoista tuloa, jolloin työntekijän bruttopalkka on 

suurempi. Palkan ollessa korkeampi yritysten vaatima reservaatiotuottavuus nousee ja 

yritykset perustavat vähemmän uusia työpaikkoja, jolloin työttömyyden todennäköisyys ja 

keskimääräinen kesto kasvavat. Työnantajamaksut puolestaan alentavat työntekijän 

bruttopalkkaa, sillä yritys ja työntekijä haluavat minimoida yhteisen nettotappionsa eli 

maksettavat verot. Toisaalta työnantajamaksut nostavat yrityksen 

kokonaispalkkakustannuksia, joten yritykset asettavat korkeamman reservaatiotuottavuusrajan 

ja perustavat vähemmän uusia työpaikkoja. Tällöin sekä työttömyyden keskimääräinen kesto 

että todennäköisyys kasvavat. Työllistämistuki taas alentaa suoraan yrityksen 

nettopalkkakustannuksia, jolloin yritysten vaatima reservaatiotuottavuus laskee ja yritykset
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perustavat enemmän uusia työpaikkoja. Työllistämistuki nostaa myös työntekijän saamaa 

bruttopalkkaa.

Rekrytointituen ja irtisanomiskulujen vaikutus työttömyysasteeseen on teoreettisesti epäselvä. 

Rekrytointituen noustessa yritykset perustavat enemmän uusia työpaikkoja, jolloin 

työttömyyden keskimääräinen kesto alenee. Toisaalta kuitenkin uusien työpaikkojen määrän 

kasvaessa palkkataso nousee, jolloin myös yritysten vaatima reservaatiotuottavuus nousee ja 
täten työttömyyden todennäköisyys kasvaa. Irtisanomiskulujen kasvaessa yritykset perustavat 

entistä vähemmän uusia työpaikkoja. Toisaalta yritysten vaatima reservaatiotuottavuus alenee, 

jolloin yhä useampi työpaikka on kannattava. Irtisanomiskulujen seurauksena työttömyyden 

keskimääräinen kesto on siis pidempi ja toisaalta työttömyyden todennäköisyys on 

alhaisempi. Työttömyysasteen muutos riippuu täten mallin parametrien saamista arvoista.

Suomen työmarkkinoille tehdyn simuloinnin mukaan erilaiset verot ja tuet selittävät yli 70 

prosenttia Suomen työttömyysasteesta. Verot ja tuet vaikuttavat työttömyysasteeseen 
nimenomaan nostaen työttömyyden keskimääräistä kestoa. Työttömyyden todennäköisyyteen 

verotuksella ja tuilla ei ole merkittävää vaikutusta. Suurin yksittäinen vaikutus 

työttömyysasteeseen on työttömyyskorvauksella. Myös työnantajamaksut ja palkkaverotus 

nostavat merkittävästi työttömyysastetta. Irtisanomiskulut puolestaan nostavat työttömyyttä 

vain hieman. Simuloinnissa tarkasteltiin myös rekrytointi- ja työllistämistuen vaikutusta 

Suomen työttömyysasteeseen. Tulosten mukaan edes hyvin suuri rekrytointituki ei alentaisi 

työttömyyttä merkittävästi. Toisaalta jo hyvin pieni työllistämistuki laskisi työttömyysastetta 

selvästi. Tämä olisi kuitenkin hyvin kallis työttömyyden alentamistapa yhteiskunnalle.

Jatkotutkimuksen kannalta olisi tärkeää saada luotettavia tilastoja mm. yritysten rekrytointi-, 

perehdyttämis- ja irtisanomiskustannuksista mallin kalibrointia varten. Myös 

kohtaamisfunktion estimointi vastaamaan 2000-luvun Suomen työmarkkinoiden tilaa olisi 
tärkeää. Lisäksi simuloinnin pohjana käytettyä etsintä- ja kohtaamismallia voisi kehittää 

eteenpäin lisäämällä malliin työssä olevien työn etsinnän ja progressiivisen palkkaveron. 
Tarvitaan lisätutkimuksia uudemmalla aineistolla, jotta voitaisiin päätellä, miten Suomen 

työmarkkinoiden toimintaa voisi parhaiten tehostaa.
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LIITE 1

Työttömyyden ja työsuhteen arvo työntekijälle saadaan työttömän ja työllisen inhimillisen 

pääoman tuoton avulla.

irU = z + dq(e)(W-U)
\rW = w+X(U-W)

Ratkaistaan yhtälöpari W:n suhteen. 
rU = z + eq{eW-U) = z + eq(6)W -dq(ß)ü 

rU-z + вд(в)Ц U[r + вд{в)]~ z 
Oq(ß) Oq{ß)

rW = w+ Å(U -W) = w+ ÅU - Ш 
W=w + W_ 

r + Л

rU -z+ вд{0)Ц w+ ÅU 
dq(ß) r + Л

rU-z + aq{d)U){r + А) = ( w + Ли)&л(в)
U[{r + Л)г + (r + Л)вд(в) - Л^(в)] = (r + Л)г + 6q(ß)w
U ________ (r + A)z + вд{в)\у______ __ (r + Л)г + ßq(0)w

(r + Л)г + (r + Л)6к}(в) - Л&}(0) (г + Л)г + rdqiß)

rjj _ (г + Л)г + dq(0)w 
г + Л + 0q{6)

Tällöin voidaan ratkaista työllisen inhimillisen pääoman tuotto.

w=w±W_
r + Л

rw + Л (r + Л )z + eq(ß)w
rw + гЛи r + Л + dqiß)

r + Л r + A
1

r + Л
rw + (r + Л)Лг + Лвд(в)ы 

r + Л + dq(6)
1 rw[r + A + 0q(6)\+(r + A)Az + A6ty(0)w 1 (r + A)(rw + Az + wGq{e)

r + Л r + Л + 6q(d) r + Л r + Л + вд(6)
nv + Åz + wOqie) _ Лг + [r + Oq(d)\w 

r + Л + 6к/(в) r + Л + 6к](в)
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LIITE 2

Palkan määräytyminen, kun otetaan huomioon työnantajamaksut ja tuet:

Tarkastellaan ensin alkupalkan w0 muodostumista. Sijoitetaan yhtälö (43) yhtälöön (46). 

Tällöin saadaan esitys Wq-U.

(43) J0=-^- + p(C-H)
0 q(0)

(46) ß[j0 - p(C - Я)] = (1 - /?)(1 + t)(W0 - U)

ß pcWn-U =
1-1 <7(0X1+ 0

Sijoitetaan edellä saatu yhtälö yhtälöön (40), jolloin saadaan uusi muoto työttömyyden 

aikaisille tuloille.

ß рсв(40) rU = b + pw + aj(0)(Wo-U) rU = b + pw +
1-/7 (1 + 0

Sijoitetaan ensimmäisen asteen maksimointiehtoon (46) uuden työpaikan arvo yritykselle J0 

sekä työntekijälle Wo (yhtälöt 41 ja 42) sekä edellä saatu muuttujan U uusi esitys. Näin 

päästään alkupalkan määräytymiseen.

(1 + t)w0 = (1 - /?)(! + t)rU + ß[p -а- ЯрТ-(г + Я)р(С-Н)] 

w0 = (1 - /0 (b + pw) + [p-a- ApT - (r + Л) p(C - H) + рсб\

Samalla tavalla saadaan olemassa olevan työsuhteen palkan määräytyminen. 

w(x) = (1 - ß){b + pw) + Y^—(px-a + рсв + rpT)
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LIITE 3

Työkohtaisten tuottavuusshokkien alarajan ja vapaa-ajan arvon määrittäminen:

Tuottavuusshokkien alaraja voidaan laskea työttömyyden keskimääräisen keston, 

työpaikkojen syntymisehdon, tasapainotyöttömyysasteen määritelmän ja tuottavuusshokkien 

kertymäfunktion avulla. Työttömyyden keskimääräisen keston kaavan avulla saadaan selville 

työmarkkinoiden kireys.

dur - —-— => в = dur~m'4)
Gq(e)

Tämä voidaan sijoittaa työpaikkojen syntymisehtoon, jolloin saadaan ulos 

reservaatiotuottavuus.

/? = 1 - (r + A) c
q{0){\-ß)

+T+C-H

Tasapainotyöttömyyden määritelmän avulla puolestaan saadaan selville tuottavuusshokkien 

kertymäfunktion arvo kohdassa x = R.

F(R) = ив'-” 
A(1 -и)

Tämän ja reservaatiotuottavuuden avulla voidaan laskea työkohtaisten tuottavuusshokkien 

alaraja kertymäfunktion määritelmän mukaan.

R-F(R)
у =---------- }—L

l-F(R)

Vapaa-ajan arvo voidaan määrittää keskimääräisen palkan ja työpaikkojen katoamisehdon 

avulla. Keskimääräinen palkka voidaan kirjoittaa muodossa

w =
\-t-p

b + -
Pß

(!-/)(! +»Xl->8) q{0)
((r + X)F{R) + eq{e))+r-^—(P- [ (x - R)dF(x)

r + Å *
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Työpaikkojen katoamisehdon avulla saadaan keskimääräisen palkan toinen esitys.

VV - ■
(1 -t)p

I + 5
R + Л

v + Å
ß ^

(x - R)dF(x) - cd + rT

Näiden avulla saadaan ratkaistua vapaa-ajan arvo.

b (\-t-p)p '(x R)dF(x) P св + гТ
1 + 5 г + Л •*? \-ß

Pßp
(l-t)2(l + 5)(l-/?) qiß)

r{\-ß) 
r + Л

(x - R)dF(x)

Tuottavuusshokkien kertymäfunktion määritelmän mukaan yhtälössä oleva integraali voidaan 

ratkaista seuraavasti:

[{x-R)dF(x)=[?1-^dx=j-LГ2-Ъ R + R^
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