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Miksi työttömyys on ongelma?

• Pohjoismainen hyvinvointivaltio perustuu verorahoitteisiin
palveluihin ja rahallisiin etuuksiin – tulonsiirtoihin, jotka 
tasaavat epätasa-arvoa kansalaisten (Suomessa asuvien 
henkilöiden) välillä

• Edellytyksenä on laaja verotulopohja

• Edellyttää edelleen sitä, että on riittävä määrä tuloja, joita 
siirtää etuuksina ja palveluina niitä tarvitseville

• Korkea työttömyys ja etenkin rakenteellinen työttömyys 
kaventaa verotulopohjaa ja samalla hyvinvointivaltion 
toimintaedellytyksiä

• Veropohjan laajentaminen globaalissa taloudessa on erittäin 
vaikeaa – kansallista rahapolitiikkaa ei ole ja 
finanssipolitiikankin keinot ovat rajatut
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Aktiivista työvoimapolitiikkaa

 ATP:n kehittäjinä toimivat ruotsalaiset AY‐ekonomistit, 
Rehn ja Meidner

 He esittivät sekä rajoittavaa talouspolitiikkaa että
aktiivista työvoimapolitiikkaa – tämä oli ennen
kuulumatonta ammattiyhdistysliikkeessä
 Työttömyyden kasvattaminen supistamalla kokonaiskysyntää

ja samaan aikaan työttömyyden vähentäminen aktiivisen
työvoimapoliitikan keinoin?

 Taustalla oli uudenlainen ajattelu, joka korosti
osatyömarkkinoiden olemassaoloa. Aiemmin tarkastelu
oli kohdistunut työmarkkinoihin kokonaisuuksina

Lähde: Heinonen ym. 2004: Mitä on työvoimapolitiikka?



3

ATP suomessa

• Ilmakunnas 2010: Aktiivisen työvoimapolitiikan keinot ovat keskeinen keino 
ylläpitää työttömäksi jääneiden osaamista ja työmarkkinavalmiuksia. Ne 
ovat tästä syystä ilmeinen politiikkalohko, jota tarvitaan rakenteellisen 
työttömyyden kasvun torjunnassa. ATP‐toimien ydin on juuri yksittäisen 
työttömän julkiselta vallalta saamissa palveluissa, jotka auttavat työn 
etsinnässä (työnvälitys ja työnhakusuunnitelmat) tai suoraan 
työllistymisessä (tukityöllistäminen) tai parantavat osaamista 
(työvoimakoulutus).

• Siinä missä työttömyysturva (passiiviset toimet) sopeutuu lähes 
automaattisesti työttömien lukumäärän kasvuun, aktiivisen 
työvoimapolitiikan muuttaminen vaatii uusia poliittisia ja hallinnollisia 
ratkaisuja.

• Suomessa aktiivinen työvoimapolitiikka oli yksi Euroopan passiivisimmista 
nykyisen talouskriisin alkuvaiheessa.

• Onko syynä hajautettu toimijakenttä, haluttomuus panostaa taloudellisesti 
aktiivitoimenpiteisiin vai tiedon puute siitä, mihin pitäisi panostaa, jotta 
politiikka olisi vaikuttavaa?
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Mitä palveluja on tarjolla?

• Periaatteessa työttömälle työnhakijalle tulisi tarjota 
palveluja, jotka edistävät hänen 
työllistymismahdollisuuksiaan avoimille työmarkkinoille –
palveluihin osallistumisesta sovitaan yhdessä 
työnhakusuunnitelmassa

• Järjestelmä ei ole aina asiakaslähtöinen – työttömiä ei 
ehditä tavata, eikä heidän tarpeitaan osata tunnistaa

• Yksi ongelmallinen ryhmä ovat korkeasti koulutetut 
työttömät työnhakijat. Koulutus voi olla hyvin laaja-
alainen, eikä anna välttämättä valmiuksia jonkin tietyn 
ammatin vaatimiin tehtäviin

• Keskeistä on tunnistaa alueen työvoimatarpeet nyt ja 
lähitulevaisuudessa – turhia palveluja tulisi välttää
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Hämäläinen, 2013:
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• Aho (2008): 

1) Toimenpide tulee kohdistaa oikein siten, että se lisää osallistujan 
erityistä osaamista ja/tai yleistä työkuntoisuutta siten että hänen 
työllistyvyytensä avoimille työmarkkinoille aidosti paranee

2) Toimenpide on tarpeeton, jos hakija olisi työllistynyt muutenkin 
(dead weight ‐vaikutus) ja toimenpide voi jopa turhaan viivyttää 
työllistymistä

3) Toimenpide voi olla riittämätön, jolloin osallistuminen ei vaikuta 
työllistyvyyteen 

 Toimenpiteitä kohdistetaan epätarkoituksenmukaisesti, koska niillä 
on muitakin tavoitteita kuin työllistäminen (sosiaalipoliittiset syyt, 
syrjäytymisen ehkäiseminen, aktivointi)
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Aktivointipolitiikka: pakotteet ja mahdollistajat

Hämäläinen, 2013:

Keppiä ja porkkanaa

• Suomalainen työvoimapoliittinen keskustelu tiivistyy pitkälti 
siihen, kuinka paljon työn tarjontaa saadaan lisättyä lisäämällä 
erilaisia pakotteita

• Myös mahdollistavia aktivointitoimia on kehitetty – 1.8. alkaa 
työvoima- ja yrityspalveluiden kokeilu, jossa keskeisenä 
tavoitteena on asiakaslähtöisemmän palvelun kautta edistää 
työnhakija-asiakkaiden työllistymismahdollisuuksia 

• Mahdollisuus palveluiden sisältöjen ja toteuttamistapojen 
arviointiin ja kehittämiseen – kohteena etenkin nuoret ja 
pitkäaikaistyöttömät

• Turussa kokeilua arvioidaan Turun yliopiston sosiaalitieteiden 
laitoksen tutkimushankkeessa, joka kuuluu osana laajaan 
kaupunkitutkimusohjelmaan
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Mikä ohjaa kehittämistä?

• Ensisijaisesti kehittämisen tarve lähtee työllisyystavoitteista –
Sipilän hallituksen tavoite on nostaa Suomen työllisyysaste yli 
70 prosenttiin kuluvalla vaalikaudella. 

• Taustalla vaikuttavat julkisen talouden tasapainottamisen 
vaatimukset – valtion velan määrän kasvu on saatava 
taittumaan

• Työn tarjontaa halutaan lisätä – haastava tavoite, jos työn 
kysyntä on vähäistä tai kohdentuu eri aloille, kuin missä on 
työn ylitarjontaa

• Toisin sanoen työttömien työnhakijoiden mahdollisuuksia olla 
ottamatta vastaan (mitä tahansa) työtä tai koulutuspaikkaa 
pyritään aktiivisesti vähentämään – aktivoiko työtöntä?
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Tanskan malli

• Tanskassa tehtiin radikaaleja muutoksia työvoimapolitiikkaan 1990‐
luvun puolivälissä

• Työn tarjontaa pyrittiin lisäämään joustoilla (liberal hiring‐and‐firing 
rules), mutta samalla säilytettiin Pohjoismaiselle hyvinvointivaltiolle
tyypilliset korkeat korvausasteet työttömyysturvassa ja aktiivisen
työvoimapolitiikan elementit

•  Flexicurity model

• Tanskan mallia pidetään esimerkkinä onnistuneesta
työvoimapolitiikasta
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Työttömät järjestelmän heittopusseina?

• Aktiivisen työttömyyden taustalla vaikuttaa laajempi ajatus 
aktiivisesta kansalaisuudesta. Viime vuosina on voimistunut 
ajatus siitä, että kansalaisen tulee olla palveluiden kuluttaja ja 
valintojen tekijä. 

• Rajavaara 2011: Passiivisuus, johon liitetään riippuvuus 
sosiaalietuuksista ja ulkopuolisuus yhteiskunnallisesta 
osallistumisesta, asetetaan vastakkain aktiivisuuden kanssa.

• Lisäksi yleinen asenneilmapiiri työttömiä kohtaan on 
Suomessa ollut tiukempi kuin muissa Pohjoismaissa: 
työttömyyden nähdään olevan usein yksilön oma syy, ei 
järjestelmän epäonnistumista (ks. esim. Blomberg ym. 2010)
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No exit – olemmeko umpikujassa?

• Pakotteiden keskeinen rooli työvoimapolitiikassa aiheuttaa 
sen, että työttömillä ei ole mahdollisuutta ”äänestää jaloillaan”. 

• Työttömyysturvajärjestelmä perustuu vahvaan sanktiointiin, 
mikä asettaa merkittäviä rajoituksia työttömän työnhakijan ja 
TE-hallinnon väliseen asiakassuhteeseen. 

• Työttömällä ei ole mahdollisuutta toimia asiakkaana 
palvelujärjestelmässä ja toteuttaa omaa tahtoaan, jos hänen 
saamansa palvelu on huonoa.

• Yhdeksi ratkaisuksi keskustelussa esitettiin perustuloa. Sillä 
nähtäisiin olevan työntekoon kannustava vaikutus. Toisaalta 
sen nähtäisiin lisäävän yksilöiden mahdollisuutta päättää 
omista asioistaan (itsemääräämisoikeus, voimaantuminen)
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KIITOS!

minna.ylikanno@kela.fi
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