PALKANSAAJIEN

TUTKIMUSLAITOS

Lehdistötiedote
Julkaisuvapaa 16.1.2006 klo 14.00

Brittiprofessori: Suomen työttömyyden
alentamiseksi löytyy yhä keinoja
Suomen 1990-luvun laman jälkeen ainoa merkittävä työllisyyspoliittinen muutos on
ollut työhön kohdistuvan verotuksen tuntuva alentaminen, joka riittää painamaan keskimääräisen, suhdanteista riippumattoman työttömien määrän vielä alle 200 000:n ja
vastaavan tasapainotyöttömyysasteen noin 7,4 prosenttiin. Jotta tämän jälkeen inflaation kiihtyminen ei nakertaisi hintakilpailukykyä ja siten pysäyttäisi myönteistä työllisyyskehitystä, on kannustettava ikääntyneitä pysymään työelämässä ja aktiivisella työvoimapolitiikalla vähennettävä erityisesti miehillä yleisiä sairauden ja vajaakuntoisuuden tuottamia esteitä työllistyä. Lisäksi palvelusektorin sääntelyä tulisi edelleen purkaa, koska kaikissa kehittyneissä maissa nykyisin työllisyys kasvaa juuri siellä.

Näin totesi englantilainen professori Stephen Nickell

(Bank of England) esitelmöidessään maanantaina
Palkansaajien tutkimuslaitoksen järjestämässä suomalaista työttömyyttä käsitelleessä seminaarissa
Helsingissä. Professori Nickell on Euroopan tunnetuimpia työmarkkinatutkijoita. Viime vuosina hänen tärkeimpiä tutkimuskohteitaan ovat olleet mm.
työmarkkinainstituutioiden ja verotuksen vaikutus
työllisyyteen ja työttömyyteen. Hän tutki suomalaisen työttömyyden erityispiirteitä jo 1990-luvulla ja
palasi nyt aiheeseen.
Professori Nickell kiinnitti huomiota siihen, että
muihin Pohjoismaihin verrattuna Suomessa työttömyys on edelleen laajaa ja työllisyysaste alhainen. Erityisesti nuorisotyöttömyys on korkea ja työikäisten
miesten työllisyys on matala. Viime vuosina muutokset työmarkkinoiden instituutioissa ovat olleet melko
mitättömiä työllisyyden kannalta lukuun ottamatta
verokiilaa. Verokiilan vaikutukset ovat sinänsä pieniä,
mutta verotusta on kevennetty melko paljon.
Professori Nickell korosti esitelmässään, että kaikki rahalliset kannustimet varhaiseen eläkkeelle siirtymiseen ovat täysin järjettömiä, koska odotettavissa
oleva elinikä nousee koko ajan ja tiedetään, ettei työt-

tömyyttä kannata pyrkiä alentamaan rajoittamalla
työvoiman tarjontaa. Tuotanto ja työllisyys vain alenisivat samalla kun julkisen sektorin rahoitusasema
heikkenisi.
Niin Suomessa kuin Englannissakin vaikean ongelman muodostaa niiden miesten suuri määrä, jotka ovat jääneet työllistymättä sairauden tai vajaakuntoisuuden vuoksi. Professori Nickell kertoi Englannissa käyttöön otetusta aktiivisesta työvoimapolitiikasta, jolla on saavutettu menestystä tällaisten miesten työllistämisessä. Siihen sisältyy työnvälitysapua,
työvoimakoulutusta, kuntoutusta ja rahallisia kannustimia palata työelämään. Se on pintapuolisesti
katsottuna kallista politiikkaa, mutta se maksaa itsensä takaisin enemmän kuin sataprosenttisesti.n
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