
Uuden Suomen puheenvuorossa eräs kommentoija uskoi A-talkissa esitettyihin lukuihin. Minä en 

usko. Lasken itse. Toivoisinkin, että A-talkin lukujen esittäjät esittäisivät perustelut jossakin. 

Lisäsin omat laskelmat ja huomiot Puheenvuoroon. Ehkäpä laskelmistani ja perusteluistani käy 

ilmi, kuinka epävarmoja laskelmat ovat. Hallituksen edustajat eivät tarpeeksi painota tätä 

seikkaa. 

Uusi Suomi, Puheenvuoro: Palkalla pitäisi tulla toimeen, mutta kuinka se tapahtuu? 

Tilanne 12/2019 eli viimeinen neljännes 2019 

• TYÖLLISIÄ oli 2 502 000 ja TYÖTTÖMIÄ oli 160 000, joten TYÖVOIMA (15 – 64 vuotiaat, jotka 

olivat joko työttömiä tai työllisiä eli joko hakivat työtä tai olivat ainakin yhden tunnin viikossa 

töissä) oli 2 662 000.  

• TYÖIKÄINEN VÄESTÖ (15 – 64 vuotiaat) oli 3 426 000. 

• TYÖVOIMAOSUUS (Työvoimaan kuuluvien prosenttiosuus saman ikäisestä 15 -64 
vuotiaista väestöstä) oli 77.7 %. 

• TYÖLLISYYSASTE = TYÖLLISET/TYÖVOIMA = 2 502 000/3 426 000 = 0.73   (73 %) 

• TYÖTTÖMYYSASTE = TYÖTTÖMÄT/TYÖVOIMA = 160 000/2 662 000 = 0.06     (6 %)  

Ottakaa huomioon, että työmarkkinaluvut ovat satunnaissuureita, koska ne on otettu otannalla. 

Tämä tarkoittaa sitä, että ne eivät ole tarkkoja, vaan jollakin todennäköisyydellä jollakin välillä 

Katsokaa Tilastokeskuksen työvoimatutkimusta. 

 

Työllisyysaste pitäisi saada vuoden 2023 loppuun mennessä  75 %:iin. On nyt 73 % 

(2 502 000 – x)/(3426-x) = 0.75    =>    x = 38 600 pitäisi työllistää kolmessa vuodessa.  

Tarkistus: (2 502 000 + 38 600)/(3 426 000  - 38 600) = 0. 75     Ei ole otettu huomioon tuottavuuden 

kasvua. Ajan myötä työssä olevat saavat aikaiseksi yhä suuremman tuotoksen. Otan tuottavuuden 

kasvuksi 2 % vuodessa (0.015) 

 

Käytetään Okunin lakia korvaamaan yllä oleva väärä laskelma. Joku voisi jopa tyytyä siihen, jos ei ole 

perillä, kuinka talous toimii. Okunin laki kertoo, kuinka monta prosenttiyksikköä työttömyysaste 

muuttuu, kun tuottavuuden kasvu on annettu ja kun on otettu huomioon työmarkkinoiden hidas 

sopeutuminen. 

Kaava:  0.5  (Y – 0.015) = DU       Y = kysynnän kasvu ja DU = työttömyysasteen muutos, %-yksikköä.  

 

Lasketaan, mikä on pitää työllisyysasteen muutoksen olla, jotta työllisyysaste muuttuisi 73 %:sta 

vaadittuun 75 %:in. Minulle on epäselvää, mistä 75 % on revitty. Mutta olkoon. 

 

0.5(Y – 2 %) = DU 

Vaatimus: Työllisyysaste kolmessa vuodessa  73 %:sta 75 %:iin. Vaatii työttömien muuntautumista 

työllisiksi kolmessa vuodessa 60 000 eli 20 000 vuodessa.  

Työttömyysaste on nyt 6 %, joka vastaa 160 000 työtöntä. Työttömien määrän pitäisi laskea 20 000 

joka vuosi kolmen vuoden ajan  



Tavoite työttömyysaste on 100 000/2 662 000 = 0.038  (3.8 %) 

Nyt työttömyysaste on 6 %, joten kolmen vuoden aikana sen pitäisi laske 2.2 %-yksikköä. Vuodessa 

vaatimus on noin 0.7 %-yksikköä. 

Mikä on vaadittu kysynnän kasvu?  0.5(Y-2 %) = 0. 7 %  => Y on 3.4 % eli kysynnän pitäisi kasvaa 3.4 % 

vuodessa. Aikamoinen vaatimus nykytilanteessa. 

 

Ongelmia. 

On oletettu, että työvoima ei muutu. Aikoinaan Lipposen hallituksen työllisyystavoite ei toteutunut, 

koska työvoimaan virtasi sen ulkopuolella aikaisemmin olleita. Ilman tätä tavoite olisi toteutunut.  

Käytetyssä yhtälössä edessä oleva kerroin voi olla välillä 0.5 – 0.6. 

Laskelmien jälkeen tulee palkkapolitiikan vaikutus kilpailukykyyn. Voimmeko palkkapolitiikalla nostaa 

vientiä, jotta vaadittu kokonaiskysyntä (ei ainoastaan vientikysyntä) saadaan vaaditulle tasolle? 

Annan muiden laskea näitä lukuja. 

Vaikeudet eivät lopu tähän. Pitäisi laske, mikä on budjetin alijäämän jako rakenteelliseen osaan ja 

suhdanneosaan. Suhdanneosalle emme voi paljoakaan avoimena viennistä riippuvana maana. 

Rakenteelliseen osaan voidaan vaikuttaa sosiaalipolitiikalla (eläkeikä, työttömyysturva jne) ja ehkä 

joillakin muilla tempuilla.  Annan muiden pohtia ja laskea vaaditut luvut. 

Toivottavasti en ole tehnyt pahempia laskuvirheitä. Päättely on aukotonta. 

 

Nyt vaikeroidaan työvoiman puutetta. Houkutellaan ulkoa AMMATTITAITOISIA työntekijöitä. Minun 

perheessäni vähän laajemman perhekäsityksen mukaan on tullut korkeapalkkaisia ulkomailta. Ja yksi 

perheen jäsen on mennyt Ranskaan töihin parempien lihapatojen ääreen. Että näin. 

 

 

 

 

 


