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1. JOHDANTO 

Tämä kandidaatintutkielma keskittyy ammattiliittojen makrotaloudellisiin vaikutuksiin 

tietyissä OECD-maissa, ja se on työn päätutkimusongelma. Tätä aihetta lähestytään 

mm. seuraavilla, tarkentavilla tutkimuskysymyksillä: 

 

 Ovatko ammattiliitot talouskasvua ja -kehitystä voimistava vai rasittava tekijä? 

 Mihin makrotaloudellisiin ilmiöihin ammattiliitot vaikuttavat? 

 Antavatko erityyppiset liittojärjestelmät samanlaisia vai erilaisia lopputuloksia? 

 

Johdantoa seuraa katsaus aiemmin kirjoitettuihin artikkeleihin ja tutkimuksiin. 

Artikkeleita käydään kriittisesti läpi ja niiden tuloksia esitellään ja vertaillaan 

keskenään, jotta aiheesta saadaan kattava kuva. Näistä tutkimuksista voidaan myös 

ottaa vaikutteita käytettäviä menetelmiä, aineistoja ja johtopäätöksiä silmällä pitäen. 

Myös ilmenneet ongelmat ja sudenkuopat voidaan välttää perehtymällä aiempiin 

töihin. 

 

Keskeisimmät teoriat esitellään varsin suppeasti kolmannessa vaiheessa. 

Oletuksena on, että lukijalla on jo jonkin verran aiempaa tietämystä makrotalouden 

ilmiöistä sekä niiden mekanismeista. Kaikki käytettävä teoria ei kuitenkaan ole 

pelkästään alkeistasoa ja kaikille tuttua, vaan tätä työtä tukevia, varsin uusiakin, 

teorioita ja aineistopohjaisia havaintoja käydään läpi. 

 

Empiirinen osuus sisältää aineiston, käytettävän mittariston ja analyysimenetelmien 

perustelun sekä esittelyn. Näiden lisäksi raportoidaan ja tulkitaan analyysin tuloksia. 

Tämän tutkimuksen empiiristä osuutta varten on kerätty paneeliaikasarja-aineisto. 

Datan lähteinä on käytetty OECD:n ja Datamonitorin valmiita tietopankkeja vuosilta 

1990–2010. Aineiston analyysi on suoritettu SAS EG -ohjelmistolla, jolla on suoritettu 

sarja paneeliregressioanalyyseja. Näiden analyysien pohjalta tehdään johtopäätöksiä 

siten miten tulosten laajuus ja kattavuus antaa myöten. 
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Viimeisessä varsinaisessa osuudessa, johtopäätöksissä, työn tulokset ynnätään 

tulkintoineen ja näiden pohjalta käydään läpi normatiivisia ehdotuksia sovellettavaksi 

käytäntöön. 

 

Maantieteellisesti tämä tutkielma rajoittuu OECD:n jäsenmaihin. OECD kattaa 34 

jäsenmaata, joista vain 20 on valittu tähän tutkielmaan (liite 1), sekä tarjoaa 

luotettavaa tilastomateriaalia jäsenmaistaan. Lisäksi OECD:n jäsenet ovat 

heterogeenisiä ammattiliittojensa osalta: vahvojen ja heikkojen 

ammattiyhdistyskulttuurien lisäksi liitot harjoittavat hyvin erilaisia käytäntöjä johtuen 

niiden erilaisista yhteiskunnallisista asemistaan. 

 

Teoriassa ammattiliittojen voidaan olettaa olevan kykeneviä vaikuttamaan talouden 

kehitykseen. Yksi ehto on tällöin liittojen vahvuus, joka vaihtelee maittain 

huomattavissa määrin. Esimerkiksi vuonna 2008 Suomessa työvoimasta yli 67 % 

kuului ammattiliittoihin, kun taas Ranskassa liitot kattoivat alle 8 % koko työvoimasta 

(OECD, 2011). Toinen tekijä on palkkaneuvottelujen keskittymisaste (mm. Dittrich & 

Schirwitz, 2011). Suomen kaltaisissa voimakkaan järjestäytymisasteen maissa liitot 

ovat niin vahvoja, että niiden kokonaisvaikutusta talouteen on tarpeellista tutkia. 

 

Ammattiliittojen asema on ollut erityisesti Suomessa huomion alla, kun 

tulopoliittisesta kokonaisratkaisumallista (TUPO) luovuttiin vuonna 2008 

Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) aloitteesta. EK halusi muuttaa vuosikymmenien 

aikana muodostuneita vanhanaikaisia rakenteita.  Samalla siirryttiin liittokohtaiseen 

(toimialakohtaiseen) palkkasopimusjärjestelmään. Vuodesta 1968 tehtyjen TUPOjen 

aika oli ohi. (Pohjanpalo, 2008) TUPOon verrattuna uusi järjestelmä heikentää 

ammattiliittojen asemaa neuvottelupöydissä. 

 

TUPO voidaan pitää varsin kankeana järjestelmänä, sillä sama sopimus kattaa 

satojatuhansia palkansaajia ja kymmeniä aloja. Liittokohtainen sopimusjärjestelmä 

on hieman joustavampi, mutta vaarana ovat palkankorotuskierteet (Pohjanpalo, 

2008). Miten tämä on vaikuttanut suomalaiseen työmarkkinajärjestelmään 

makrotalouden näkökulmasta, on liian aikaista sanoa. Merkittävä murros on 

eittämättä tapahtunut.   
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2. KIRJALLISUUSKATSAUS JA TRENDIT 

Taloustieteellisessä kirjallisuudessa ei ole selvästi nähtävää konsensusta 

ammattiliittojen asemasta tai niiden vaikutuksesta talouden kentässä. Siinä missä 

yhdet näkevät liitot taloudellisen kehityksen rasitteena, toiset puolustavat niiden 

olemassaoloa vedoten järjestäytymisen tuomiin etuihin. Ajallisesti nämä näkemykset 

asettuvat niin, että mitä vanhempaa kirjallisuus on, sitä negatiivisemmassa valossa 

se näkee liittojen toiminnan. Tutkimusten taustalla voivat vaikuttaa myös poliittiset 

motiivit, kuten kommunismin uhka sekä Kylmä sota. Ammattiyhdistysliikkeen juuret 

ovat kuitenkin sosialistisissa työväenliikkeissä. 

 

Ammattiliittojen toimia on pitkään peilattu mikroteoreettisten näkemysten kautta. 

Viime vuosikymmeninä tarkastelun painopiste on muuttunut kohti makroteoriaa, 

jonka on huomattu antavan hyvin erilaisen kuvan liittojen vaikutuksesta talouteen. 

Keskustelua kuitenkin käydään edelleen molemmista näkökulmista. 

Mikroteoreettista, yhden maan aineistolla tehtyä tutkimusta edustaa esim. Chen et al. 

(2011). Miten mikro- ja makroteoria poikkeavat tässä suhteessa toisistaan, on 

kuvattu seuraavissa osuuksissa. 

 

2.1 Mikroteoreettinen kirjallisuus 

Ammattiliittojen toiminta on vanhemmassa kirjallisuudessa nähty kiinnostavana vain 

mikrotasolla, lähinnä miten ne vaikuttavat yritysten kustannuksiin ja kilpailukykyyn. 

Griswold (2010) esittää yhdysvaltalaiset ammattiliitot merkittävänä rasitteena maansa 

kansainväliselle kilpailukyvylle, jota on alentanut 70-luvulla alkanut ammattiliittojen 

aggressiivinen globaalin kaupan rajoitteiden purkamisen vastustaminen. 

 

Mikroteoriaa painottavat tutkimukset ovat varsin yhdenmukaisia siitä, että 

ammattiliitoista on enemmän haittaa kuin hyötyä. Eräitä liittojen aiheuttamia ongelmia 

ovat yritysten joustavuuden väheneminen sekä pääoman kallistuminen (Chen et al., 

2011), vähenevät voitot ja investoinnit (Griswold, 2010), yritysten vähentyneet T&K-

panostukset (Lingens, 2007), sekä tietysti kohonneet työvoimakustannukset ja 

lakkoilu. Samoin Asteriou & Monastiriotis (2004) huomauttavat mikroteoriapohjaisten 
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tutkimusten päätyvän usein järjestäytymisen negatiivisiin vaikutuksiin 

tuottavuudessa, mutta poikkeuksiakin esiintyy, missä korrelaatio on positiivista. 

 

Miksi ammattiliittoja tutkittiin vanhassa kirjallisuudessa lähes pelkästään 

mikroteoreettisista lähtökohdista? Selittäviä tekijöitä voi olla monia, joista yksi on 

amerikkalaisten voimaton ammattiyhdistyskenttä, joka ei ole päässyt merkittävästi 

vaikuttamaan talouden kehitykseen. Toisen maailmansodan jälkeen osassa 

Euroopan maista, kuten Suomessa, kommunistiliikkeet saivat taivuteltua valtiot 

keskitettyyn palkkaneuvottelujärjestelmään jolloin ammattiliitot pääsivät käyttämään 

voimaansa tehokkaammin, mutta näin ei kuitenkaan tapahtunut esim. Yhdysvalloissa 

(Alvarez et al., 1991). Tällöin tapahtuneet muutokset ovat edelleen vahvasti vallalla ja 

vaikuttavat olevan hyvin linjassa myöhemmin tässä tutkimuksessa käytettävän 

tutkimusmaiden ryhmäjaottelun perusteena (ks. luku 4.1.2). 

 

2.2 Kritiikki mikroteoreettista kirjallisuutta kohtaan 

Vanhan kirjallisuuden tutkimusaineisto on todella keskittynyt englanninkielisiin 

maihin, eritoten Yhdysvaltoihin sekä Iso-Britanniaan. Manner-Eurooppaan näissä 

tutkimuksissa ei juurikaan kajota. Tutkimuksen kannalta on kuitenkin ongelmallista, 

jos aineistoa ei saada kattavasti eri maista. Pienestä aineistosta saaduista tuloksista 

on hankala saada yleistettäviä, universaaleja sääntöjä. 

 

Koska aineisto on ollut suppeaa, on sitä voinut käsitellä homogeenisena massana 

eikä eri maiden liitoille ole ollut tarvetta tehdä jaottelua. Aineiston yksisilmäisyyttä 

korostaa myös se, ettei käytettyjä englanninkielisiä maita ole vain lukumääräisesti 

vähän, vaan ne ovat myös yhteiskunnallisilta järjestelmiltään ja kulttuureiltaan varsin 

samanlaisia. 

 

Mikroteoreettista näkemystä voidaan pitää liian yksinkertaistavana ammattiliittojen 

motiiveista, sillä se ei ota huomioon eri liittojen erilaisia tavoitteita; kaikki liitot eivät 

hae jäsenilleen mahdollisimman korkeaa palkkaa. Todellisia tavoitteita ohjaavat liiton 

sisäiset ristiriidat, vallalla oleva johtamistapa sekä jäsenten preferenssit. Ammattiliitot 

voidaan jaotella kahteen eri tyyppiin: palkka- sekä työllisyysorientoituneeseen. Näistä 
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vain palkkaorientoitunut pyrkii maksimoimaan jäsentensä palkkatason, kun taas 

työllisyysorientoitunut keskittyy laajentamaan jäsenpohjaansa parantamalla 

työllisyystilannetta esim. maltillisilla palkkavaatimuksilla. (Pemberton, 1988; Chang et 

al., 2007) 

 

2.3 Makroteoreettinen kirjallisuus 

Liittotoiminnan tarkastelu makrotalouden kautta antaa ehkä paremman kuvan 

ammattiyhdistystoiminnan todellisesta merkityksestä, sillä nämä organisaatiot 

kattavat suuria ihmismassoja ja täten ovat kykeneviä vaikuttamaan talouden 

kokonaiskehitykseen – toisin kuin valtaosa yrityksistä. Maakohtaiset erot ovat huimia, 

mutta kiistatta ammattiliitoilla on edes vähän painoarvoa kaikkialla, missä ne ovat 

sallittuja.  Mikroteoriapohjaisesta kirjallisuudesta poiketen työmarkkinajärjestelmää ei 

käsitellä eksogeenisena toimijana, joka on riippumaton kulloisestakin 

työmarkkinoiden tilasta, vaan markkinoiden epäonnistumista ehkäisevänä 

työmarkkinoiden sisäisenä instituutiona (Checchi & Nunziata, 2011). 

 

Uusi kirjallisuus kattaa huomattavasti suuremman otoksen maita, mikä on omiaan 

antamaan luotettavamman kuvan tutkimustulosten yleistettävyydestä. Tavallisin 

käytetty joukko ovat valikoidut OECD-maat (esim. Blanchflower & Freeman, 1992; 

Goerke & Madsen, 2003; Bowdler & Nunziata, 2007a). Entisiä sosialistimaita, kuten 

Puolaa tai Unkaria, ei näissä tutkimuksissa juurikaan käytetä, vaikka niistä moni 

onkin OECD:n jäsenmaita. 

 

Koska uudessa kirjallisuudessa tutkittavia valtioita on runsaanlaisesti ja erilaisista 

kulttuureista, ei näistä saatua dataa ole voinut käsitellä homogeenisena massana. 

Jaotteluperusteena on käytetty yleisesti työmarkkinakoordinaatiota, joka sisältää 

palkkaneuvottelu- ja työttömyysvakuutusjärjestelmän (esim. Goerke & Madsen, 

2003) sekä mahdollisesti muita maakohtaisia järjestelmiä. Tällä saadaan valitut 

OECD-maat jaettua kahdesta neljään (2-4) varsin tasakokoiseen, 

työmarkkinakulttuurillisesti yhtenäiseen ryhmään (jaottelusta tarkemmin luvussa 

4.1.2). 

 



6 
 

Työmarkkina- ja palkkakoordinaatio pelkästään eivät tee järjestelmää autuaaksi, 

vaan yhteiskunnallisena instituutiona se on monimutkainen, monine liikkuvine 

osineen. 

 

2.4 Yleinen keskustelu ja trendit 

1970- ja 1980-luvuilla taloudellinen ja poliittinen ilmapiiri koki suuria muutoksia, jotka 

asettivat ammattiliitot kovimpaan paineeseen sitten 1930-luvun laman. Syitä oli 

useita. 1970-luvulla maailmantalous alkoi hiipua sekä inflaatio kasvoi öljykriisien 

myötä. Samalla teollisuusmaiden elinkeinorakenteen muutos teollisesta 

valmistuksesta kohti palvelutaloutta eteni voimakkaasti. Perinteisesti teollisilla aloilla 

liitoilla oli vankka jalansija, mutta uudet ”valkokaulustyöntekijät” eivät kokeneet 

ammattiyhdistysliikettä omakseen, mikä johti pieneviin jäsenmääriin. 1980-luvulla 

sosialistiset ideologiat menettivät kannatustaan kommunistisen maailman sortuessa, 

jolloin markkinaideologia sai tilaa kasvaa, samalla kun Thatcher sekä Reagan 

harjoittivat aggressiivista ammattiliittojen vastaista politiikkaa. (Blanchflower & 

Freeman, 1992) 

 

2000-luvulla kiihtyvä globalisaatio on ollut merkittävin haaste ammattiliitoille. Näitä 

haasteita ovat mm. avautuneet pääoma- ja työvoimamarkkinat (Scruggs & Lange, 

2002) sekä kansallisen protektionismin väheneminen (Griswold, 2010). Lisäksi 

Euroopassa suosittuihin pidempiin työehtosopimuksiin on kohdistunut kritiikkiä ja 

näiden sopimuskausien voidaan olettaa lyhenevän tulevaisuudessa (Chatterji, 2008). 

Myös meillä Suomessa on koettu valtava muutos työmarkkinoilla, kun TUPO:sta 

luovuttiin 2008 (Pohjanpalo, 2008). 

 

Siinä missä globalisaatio näivettää ammattiliittoja, voi se myös olla niiden pelastus: 

nopeasti vaihtelevat ja ailahtelevat markkinavoimat luovat epävarmuutta 

työntekijöiden keskuuteen. Tällöin liitto voi näyttäytyä turvapaikalta, suojaten 

työttömyydeltä ja markkinavoimilta. Toinen mahdollisuus piilee erikoistumisessa, 

mikäli talouden avautuminen tapahtuu aloilla, joissa liitoilla on vahva asema. 

(Scruggs & Lange, 2002) Britannialaisen tutkimusaineiston pohjalta tehdyn 
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tutkimuksen (Tailby & Pollert, 2011) mukaan nuoret ovat marginaalisesti 

ammattiliittomyönteisempiä kuin vanhat työntekijät. 

 

Järjestäytymisasteiden kehitystä viimeisen kahden vuosikymmenen aikana on 

kuvattu liitteessä 2. 

 

2.5 Aiemmat tutkimukset ja tulokset 

Calmfors & Driffill (1988) tutkivat palkkaneuvottelujärjestelmän keskittyneisyyttä, joka 

on tässäkin tutkielmassa avainasemassa. Hajautetussa 

palkkaneuvottelujärjestelmässä liitot neuvottelevat palkkatasosta suoraan 

elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. Tällöin liitoilla ei ole varsinaista markkinavoimaa 

eivätkä ne ota huomioon makroekonomisia seurauksia. Etunsa maksimoivat liitot 

ovat yleisiä mm. Japanissa sekä englanninkielisissä maissa. Pohjoismaissa sekä 

osissa Keski-Eurooppaa, missä palkkaneuvottelut ovat olleet hyvin koordinoituja, 

tilanne on pitkään ollut päinvastainen: asemansa tunnistavat voimakkaat 

keskusjärjestöt ottavat vastuuta makrotalousilmiöistä, sillä esim. inflaation ja 

työttömyyden kurissapitäminen palvelee liittojen jäsenten etua paremmin kuin hiukan 

korkeampi palkkataso. Tuloksien mukaan (ääri)päissä toimivat järjestelmät ovat 

tehokkaimmillaan, välimalleissa tehottomimmillaan. 

 

Koordinoitujen palkkaneuvottelujen vaikutuksen inflaation hillitsemiseen havaitsivat 

myös Bowdler & Nunziata (2007a, 2007b). Liittojen voimakkuudella 

(järjestäytymisasteen korkeus) on todisteiden valossa inflatorisia vaikutuksia. Näiden 

hillitsemiseen voidaan vaikuttaa, ja vaikutetaankin, korkean koordinaation 

järjestelmissä. Toisaalta hyvin korkea järjestäytymisaste saattaa vahvistaa talouden 

shokkien inflatorisia vaikutuksia, jotka kestävät vuosien päähän. 

 

Järjestäytymisen vaikutuksista työttömyyteen kirjoittivat Checchi & Nunziata (2011). 

Heidän tutkimuksissaan ammattiliitot eivät yksiselitteisesti kasvattaneet työttömyyttä 

eikä työttömyys välttämättä aiheuta jäsenpakoa liitoista. Miten ammattiliitot sitten 

vaikuttavat näihin asioihin, on riippuvainen työttömyyskorvausjärjestelmästä. 

Järjestelmissä, joissa liitot vastaavat työttömyyskorvauksista ja -vakuutuksista sekä 
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osallistuvat palkkaneuvotteluihin, on mahdollista saavuttaa menestystä taloudellisen 

kasvun ja työllisyyden paranemisen saralla. (Checchi & Nunziata, 2011) 

Työttömyyskorvausjärjestelmää tutkimuksessaan painottavat Goerke & Madsen 

(2003) päätyivät samaan lopputulokseen. Chang et al. (2007) väittävät liittojen 

sisäisten valta-asetelmien määrittävän lopullisen vaikutuksen työttömyyteen sekä 

kasvuun ja hyvinvointiin. 

 

Asteriou & Monastiriotis (2004) raportoivat työntekijän järjestäytymisen positiivisesta 

vaikutuksesta tuottavuuteen. Tästä he myös päättelivät kokonaistasolla 

järjestäytymisasteen parantavan työvoiman tuottavuutta, vaikkakin keskitetty 

palkkaneuvottelujärjestelmä syö osan tuottavuuden kasvusta. Järjestäytymisen 

positiivisista vaikutuksista tuottavuuteen ovat saaneet myös Wilson & Cable (1991), 

mutta vain tiettyjen ehtojen täyttyessä. Addison & Hirsch (1989) eivät allekirjoita 

edellisten tapaan ko. positiivisia vaikutuksia kuin harvoissa yksittäistapauksissa. 

Tässä tutkimuksessa tosin ammattiliitto nähtiin maksimivoittoa tavoittelevana eikä 

erilaisten palkkaneuvottelujärjestelmien kohdalla tehty eroa. Lingens (2007) painottaa 

tutkimuksessaan palkanasetantajärjestelmää ammattiliittojen kasvuvaikutuksia 

arvioidessa.  

 

Globalisoitumisen ja sen myötä tapahtuvan pääoman, kaupan ja suorien 

investointien vapautumisen vaikutuksia järjestäytymisasteeseen tutki Scruggs & 

Lange (2002). Heidän työnsä ei päätynyt aukottomiin todistuksiin, mutta pientä 

viitettä järjestäytymisasteiden yleiseen konvergoitumiseen globaalista löytyi. 

Esimerkiksi Suomen kohdalla se ennakoisi pienevää järjestäytymistiheyttä. Mutta 

kuten monessa muussakin tässä esitellyssä tutkimuksessa, tulokset olivat hyvin 

riippuvaisia maiden sisäisistä järjestelyistä.  
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3. TEORIAKEHYS 

Tavallisin yhteys, jossa kansantaloustieteilijä tai aihetta opiskeleva törmää 

ammattiliittoihin, on mikroteoria. Mikroteoria ei tee eroa ammattiliittojen tai muiden 

talouden toimijoiden välille, vaan kohtelee sitä hyötynsä maksimoivana yksilönä – 

kuten mitä tahansa kotitaloutta tai yritystä. Monesti tämä haettu hyödyn maksimointi 

on mahdollisimman korkea palkka. Oppikirjojen voidaan katsoa olevan tässä asiassa 

hieman jäljessä muuta kirjallisuutta, sillä ne esittelevät usein vain tämän 

mikrotalouden näkökulman. 

 

Yrityksille ammattiliittojen toiminta on taloudellisesti haitallista ja ilmenee erilaisten 

kustannusten nousuna, kuten kohonneina palkkoina, sosiaalimaksuina tai 

työsuojeluna. Lakkoilu ja muu vastaava toiminta vahingoittavat yritysten kykyä pitää 

yllä saavutettuja markkinaosuuksia (Griswold, 2010). Täten yritysten vihamielinen 

asenne liittoja kohtaan on ymmärrettävää ja luonnollista. 

 

Uudempaa tutkimuskirjallisuutta mukaillen tämä työ tehdään makroteoreettisesta 

näkökulmasta. Makroteoria kykenee selittämään mikroteoriaa paremmin 

ammattiliittojen toiminnan seurauksia suuressa kaavassa, sillä voimakkaina 

(enemmän tai vähemmän, maasta riippuen) järjestöinä niillä on todellista merkitystä 

kansantaloudelle. Miten liitot vaikuttavat reaalitalouteen, on hyvin riippuvainen 

työmarkkinajärjestelmästä, jossa ne ovat mukana, sekä omista voimista ja 

motiiveista. Tämä näkyy hyvin ristiriitaisina tutkimustuloksina, joissa ammattiliitot 

voivat vaikuttaa mm. työttömyyteen, inflaatioon tai tuottavuuteen joko negatiivisesti 

tai positiivisesti. 

 

Esimerkiksi Ruotsin, Norjan sekä Itävallan korkeita työllisyysasteita on pidetty 

keskitetyn neuvottelujärjestelmän ansiona juuri siitä syystä, että keskitetty ratkaisu on 

ottanut huomioon muun talouden toiminnan. Vastaavasti hajautettu järjestelmä on 

ollut syynä Iso-Britanniassa, Ranskassa ja Kanadassa vallinneeseen työttömyyteen. 

Kuitenkin hajautetusta neuvottelujärjestelmästä johtuva palkkajoustavuus on 

alentanut työttömyyttä Sveitsissä ja Japanissa. Samoin Yhdysvaltojen taloudellista 

menestystä on selitetty työllisyyskasvua kannustavalla, joustavalla ja hajautetulla 

palkkaneuvottelujärjestelmällä. (Calmfors & Driffill, 1988) 
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Työttömyyden syntyä perustellaan neuvotteluvoiman käytöllä palkkaratkaisuissa: 

pieneenkin neuvotteluasemaan pääsevä ammattiliitto pyrkii käyttämään 

neuvotteluvoimaansa parantaakseen jäseniensä etuja. Oli saavutettu etu kuinka 

suuri tai pieni tahansa, poikkeaa se täydellisen kilpailun kautta muodostuvasta 

tasapainotilanteesta. Tällöin ammattiliiton aiheuttama epätasapaino luo 

työmarkkinoilla tilanteen, jossa työn kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Kun työvoimaa 

on markkinoilla enemmän kuin sille on tarvetta, syntyy työttömyyttä.  

 

 

Kuva 1: Markkinatasapainon ylittävä palkkataso ja työttömyys. Täydellisen 

kilpailun vallitessa työvoiman kysyntä (D) sekä tarjonta (S) ovat tasapainossa ja 

työvoimalle E1 maksetaan palkkaa W1, jolloin vallitsee täystyöllisyys. Ammattiliittojen 

käyttämän neuvotteluvoiman myötä uusi palkkataso W2 ylittää markkinahinnan. Tällä 

hinnalla työvoimaa kysytään vain E2 verran, vaikka tarjontaa olisi E3 verran. Täten 

taloudessa esiintyy työttömyyttä E3-E2 verran. 

 

Yli markkinatasapainon asetetut palkat kiihdyttävät kysyntäinflaatiota, joka heikentää 

rahan arvoa. Tällöin neuvottelutuloksena saavutettu palkka on aina todellisuudessa 

pienempi ostovoiman heiketessä. Varsinkin nyt suosiossa olevan monetaristisen 

taloustieteiden aikakautena inflaation merkitys talouden hallinnassa on korostunut ja 

se on yksi paljon käytetty lyömäase ammattiliittojen negatiivisista vaikutuksista 

puhuttaessa. 
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Mikäli ammattiliitot tavoittelee parasta mahdollista etua jäsenilleen, on niiden otettava 

huomioon myös epäsuorasti palkkaan vaikuttavat tekijät (kuten edellä mainitut 

inflaatio sekä työttömyys). Tekemällä maltillisia palkkaratkaisuja muiden 

työmarkkinaosapuolien kanssa, ja täten hilliten negatiivisia makroekonomisia ilmiöitä, 

liiton jäsenten kokonaisetu voi olla suurempi kuin pelkästään mahdollisimman kovaa 

palkkaa hakiessa. Maltillisia palkkaratkaisuja voi syntyä vain, jos työmarkkina- ja 

palkkakoordinaatio on korkea. (Bowdler & Nunziata, 2007a) Tällaisia maita ovat 

pitkään olleet esimerkiksi Suomi ja Ruotsi.  
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4. EMPIRIA 

Tämä tutkielman aineisto keskittyy 20:en merkittävimpään OECD-maahan (ks. liite 

1). Kyseisistä maista on kerätty tilastotietoa keskeisimmistä makrotaloudellisista 

tunnusluvuista vuosilta 1990–2010 yhdeksi paneeliaineistoksi. Tätä aineistoa 

analysoidaan kahdella paneeliaineistoregressiomenetelmällä: kiinteiden vaikutusten 

mallilla ja satunnaisvaikutusten mallilla. 

 

Vaikka OECD kattaa tätä nykyä jo 34 itsenäistä valtiota, ei paneeliaineiston 

kasvattamiseen 20 maasta ollut hyvää, perusteltavaa syytä. Uusimpiin jäsenmaihin 

liittyy myös monia aineistollisia ongelmia, joista osa johtuu historiasta, osa tämän 

tutkielman suppeudesta. Erityisesti monien Itä-Euroopan maiden (entiset neuvosto- 

tai sosialistitasavallat) tiedot talouden suorituskyvystä puuttuvat 90-luvun alusta 

johtuen ”rautaesiriipusta” sekä kommunistivallan romahtamista seuranneista 

kaoottisista oloista. Näin ollen osa näistä talousluvuista voisi johtaa vääristyneisiin 

tuloksiin, kuten yli 500 prosentin inflaatio Puolassa vuonna 1990. Näiden maiden 

sijoittaminen palkkaneuvottelukoordinaatioluokkiin voi epäonnistua, mikä taas johtaisi 

tulosten vääristymiseen entisestään. 

 

Israelin kohdalta ei järjestäytymisastetta ollut saatavilla ja maa olisi pitänyt 

viimeistään tämän takia jättää tarkastelun ulkopuolelle. Slovenialla oli vastaavassa 

tilastossa aivan liian suuria aukkoja, sillä arvoja oli saatavilla vain muutamalta 

hajanaiselta vuodelta. 

 

4.1 Tutkimusaineisto 

Paneeliaineisto on kerätty eri lähteistä, kuten OECD:n, ILO:n sekä Datamonitorin 

tilastopankeista sekä –arkistoista. Koska aineistolähteitä on useita, voi datassa 

ilmetä epäjohdonmukaisuutta tai suoranaisia virheitä, mikäli tilastoja on rakennettu 

eri menetelmin tai kriteerein. 
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4.1.1 Mittaristo 

Tämän tutkielman mittarit ovat makrotaloudellisia mittareita. Keskeinen idea on 

yrittää selittää järjestäytymisasteella, jolla tässä kuvataan ammattiliiton voimaa 

(suurempi järjestäytymisaste tarkoittaa vahvempaa neuvotteluasemaa), 

inflaatioasteen, työttömyysasteen sekä työn tuottavuusasteen muutoksia kussakin 

maaryhmässä. 

 

Ammattiliittojen voimaa on vaikea kuvata yhdellä ja yksiselitteisellä tavalla, toisin kuin 

muita tässä käytettäviä muuttujia. Sullivan (2010) suhtautuu järjestäytymisasteen 

käyttöön tässä kriittisesti ja huomauttaakin, ettei liittojen todellinen voima näy 

pelkässä prosenttiluvussa. Tästä hän antaa esimerkin Ranskasta, jossa 

ammattiliitoilla on huomattavasti enemmän valtaa kuin mitä pelkän 7,6 prosentin 

(OECD, 2008) perusteella voisi luulla. Tämä johtuu erilaisesta 

ammattiliittokulttuurista, joka Ranskassa on hyvin aktiivista ja aggressiivista, kun taas 

esimerkiksi Yhdysvalloissa liiton jäsenet ovat hyvin passiivisia käyttämään 

joukkovoimaansa. 

 

Inflaatio- ja työttömyysaste ovat hyvin yksiselitteisiä ja varmasti yksiä käytetyimmistä 

makrotaloutta kuvaavista muuttujista. Näiden sisällyttäminen tähän työhön on 

itsestäänselvyys, etenkin kun mittaristo on todella suppea. Etenkin 

työttömyysasteella on tärkeä rooli selitettäessä ammattiliittojen vaikutuksia muuhun 

talouteen. Työmarkkinainstituutiot ovat suurin selittäjä viime vuosikymmenten aikana 

tapahtuneelle työttömyyden nousulle ja ne ovat peitonneet jopa 90-luvun alun 

maailmanlaajuisen laman (Nickell et al., 2005). 

 

Aiemmissa aihetta käsittelevissä tutkimuksissa erilaisia muuttujia on käytetty 

laajemmin, mutta tähän valitut ovat niistä yksiselitteisimpiä ja yleisimmin esiintyneitä. 

Näistä tuottavuuden prosentuaalinen kasvu on ehkä merkillisin valinta. Syy tähän on 

Asterioun & Monastiriotis’n (2004) (myös Chatterji, 2008) artikkeli, jossa tuottavuuden 

väitettiin olevan suurempi järjestäytyneen työväen piirissä. Toisaalta samassa 

tutkimuksessa kerrottiin, ettei kirjallisuudessa ole asiasta yhteisymmärrystä, sillä 

mikroteoreettiset tutkimukset painottavat asian olevan päinvastoin. 
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Väite tuottavuuden kasvusta on kaksipiippuinen; ensimmäiseksi voidaan ajatella, että 

turvatummassa asemassa (ammattiliiton tuki takana) olevalla työvoimalla ei ole 

samanlaisia kannustimia yrittää parastaan, mutta toisaalta korkeampi palkka sekä 

paremmat työolosuhteet ovat motivoivia voimia. Mahdollisesti kyseessä on trade-off-

tilanne, missä jälkimmäiset peittoavat ensimmäisen. Tästä herännyt henkilökohtainen 

mielenkiinto vaikutti siihen, että tuottavuuden kasvu otettiin mukaan mittaristoon. 

 

Mittaristo on varsin suppea ja monissa vastaavissa tutkimuksissa muuttujia saattaa 

olla moninkertaisesti. Mutta koska tämän työn tarkoitus ei ole tehdä tyhjentävää 

tutkimusta vaan lähinnä harjoitella tieteellistä tutkimusta, on mittareita valittu tieten 

tahtoen vain ne harvat mainitut. Suppea mittaristo itsessään vähentää tulosten 

selitysvoimaa, mutta on kuitenkin riittävä antamaan oikeansuuntaisia vastauksia. 

 

4.1.2 Palkkaneuvottelukoordinaation merkitys 

Aikaisemmissa tutkimuksissa (esim. Checchi & Nunziata, 2011) on todettu 

käytännölliseksi jakaa tutkimuksessa mukana olevat OECD-maat useampaan 

ryhmään kussakin maassa vallitsevan palkkaneuvottelukoordinaation ja 

työttömyysvakuutusjärjestelmän mukaan. Vaikka tämä tutkielma ei 

työttömyyskorvausjärjestelmää käsittele, on käytetty jaottelu silti sopiva tähän 

tarkoitukseen.  

 

Lajitteluperusteita on useita, mutta tässä tutkielmassa käytetään Checchin & 

Nunziatan (2011) 20 maan jakoa neljään ryhmään: Ghent-maat (Belgia, Norja, 

Ruotsi, Suomi ja Tanska), Keski-Euroopan maat (Alankomaat, Itävalta, Saksa, 

Sveitsi), Välimeren maat (Espanja, Italia, Portugali, Ranska) sekä englanninkieliset 

maat (Australia, Irlanti, Iso-Britannia, Kanada, Uusi-Seelanti, Yhdysvallat), joiden 

joukkoon lasketaan myös Japani. Luetellut ryhmät ovat järjestyksessä korkeimmasta 

(keskitetyimmästä) palkkaneuvottelukoordinaatiosta matalimpaan (hajautetuimpaan). 

Maat löytyvät aakkosjärjestyksessä liitteestä 1. 

 

Checchi & Nunizata (2011) toteavat, että yhtä ja ainoata oikeaa jaotteluperustetta ei 

ole vaan niitä on tarpeen muuttaa tutkittavan asian mukaisesti. Tällöin lähes jokainen 

ryhmittelytapa on uniikki. 
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4.2 Menetelmät 

Analysointityökaluksi on valittu paneeliaineistoregressiomenetelmä. Käytetyssä 

paneeliaineistossa aikamuuttujia on T=21 ja poikkileikkauksellisia muuttujia on N=4. 

Tällöin aineisto on pitkä ja kapea (T>N). Täten tutkimusmenetelmäksi on valittu 

kiinteiden vaikutusten malli, joka soveltuu aineistotyyppeihin, jotka eivät ole lyhyitä ja 

laajoja (T<N). Kiinteiden vaikutusten mallissa oletetaan, että kaikilla yksittäisillä 

muuttujilla on samat kertoimet, jolloin eri aikamuuttujissa tapahtuvat satunnaiset 

muutokset eivät korreloi keskenään. Tällöin tilastollinen päättely kohdistuu 

ainoastaan niihin yksiköihin, joista on dataa saatavilla. Kiinteiden vaikutusten 

menetelmän malli on muotoa 

yit =   1i +   2ix2it +   3ix3it + eit 

jossa  k on parametrimuuttujaa, xk on selittävä muuttuja, i edustaa i:tä yksikköä, t 

edustaa t:tä ajanjaksoa ja e on yleinen regression satunnaisvirhe. Koska 

aikahavaintoja on T kappaletta ja yksiköitä N kappaletta, ovat i ja t muotoa i=1,2,…,N 

ja t=1,2,…,T, jolloin kokonaishavaintojen määrä on NT. (Hill, 2011) 

 

Kiinteiden vaikutusten mallin rinnalla käytetään satunnaisten vaikuttajien 

menetelmää, joka eroaa kiinteiden vaikutusten mallista siten, että yksittäisillä 

muuttujilla ei ole samoja kertoimia ja yksittäisiä eroja kohdellaan satunnaisina 

kiinteiden muutosten sijaan. Satunnaisvaikuttajien malli eroaa hiukan edellä 

mainitusta ja on muotoa 

yit =  
 

 1 +   2x2it +   3x3it + (eit + ui) 

jossa  
 

 1 on populaation keskiarvosta johdettu parametrimuuttuja ja ui edustaa 

satunnaista yksilöllistä vaikutusta. (Hill, 2011) 

 

4.3 Tulokset 

Saadut tulokset ovat tilastotieteellisesti päteviä ja kaikissa tehdyissä testeissä 

tilastollista merkitsevyyttä löytyi, ts. todennäköisyysarvot (p-arvot) olivat 



16 
 

hyväksyttäviä, vaikkakin Keski-Euroopan maiden kohdalla tuottavuuden kasvun 

korrelaatiotestissä kiinteiden vaikutusten mallissa p-arvoa indikoiva F-testi ei antanut 

tilastollista merkitsevyyttä muuttujien vaihtelussa. Vastaavan testin tulokset tosin 

olivat merkitseviä. 

 

Satunnaisvaikutusmenetelmässä F-testiä vastaava Hausman-testi oli validi kaikissa 

tapauksissa. Sen avulla voidaan testata, mikäli kiinteiden vaikutusten malli on 

pätevä. Tämä tapahtuu vertaamalla kiinteiden vaikutusten sekä satunnaisvaikutusten 

mallia, jossa oletushypoteesi (nollahypoteesi) on, että ui ei korreloi selittävien 

muuttujien xkit kanssa. Tässä tapauksessa nollahypoteesi kumoutuu p-arvojen 

rikkoutuessa jokaisessa testissä ja molempia malleja voidaan käyttää. (Hill, 2011) 
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Taulukko 1: Kiinteiden ja satunnaisten vaikutusten mallit maaryhmittäin.  
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Testien tulokset on esitetty taulukossa 1. Taulukko on rakennettu niin, että 

maaryhmät on esitetty alkaen heikoimman palkkaneuvottelukoordinaation ryhmästä 

ja päättyen vahvimman koordinaation ryhmään. Tilastolliset merkitsevyydet on 

merkitty joko tähdin tai viivoin. Näiden merkintöjen selitykset löytyvät alla olevasta 

taulukosta (taulukko 2).  

 

Taulukko 2: Merkitsevyysasteiden merkintöjen selitykset kaikkiin käytettyihin 

taulukoihin. 

 

Taulukkoa 1 luetaan siten, että vaakatasoon asetetun muuttujan kasvu yhdellä 

yksiköllä vaikuttaa allekkain olevien muuttujiin esitetyn arvon verran esitetyllä 

merkitsevyydellä, esim. englanninkielisten maiden kiinteiden vaikutusten mallissa 

yhden yksikön lisäys työttömyysasteeseen vähentää inflaatiota 0,440 yksikköä 

korkeimmalla tilastollisen merkitsevyyden tasolla. 

 

4.4.1 Yleispäteviä tuloksia 

Aineistosta oli havaittavissa sekä universaaleja sekä ryhmäkohtaisia 

säännönmukaisuuksia, joista osa noudattaa tuttuja makrotalouden lakeja, osa taas 

yllättää. Etukäteen odotettujen tulosten ja riippuvuuksien ulkopuolelta oli kuitenkin 

havaittavissa muitakin ilmiöitä. Näistä merkittävin ja tutuin oli lyhyen aikavälin 

Phillips-käyrän löytyminen (kuva 2). On myös huomattavaa, että kaikki ilmiöön 

indikoivat tulokset (16 kappaletta) olivat samansuuntaisia, tukien vallalla olevaa 

teoriaa. 



19 
 

 

Kuva 2: Lyhyen aikavälin Phillips-käyrä. Inflaation ja työttömyyden välinen suhde 

lyhyellä aikavälillä. Inflaation kasvaessa työttömyys pienenee sekä työttömyyden 

kasvaessa inflaatio hidastuu. Testiaineisto tuotti tämän käyrän odotettujen tulosten 

lisäksi. 

 

Järjestäytymisaste käyttäytyi myös oletetusti ja myötäili aiempia tutkimustuloksia. 

Järjestäytymisasteen positiivinen vaikutus inflaatioon on tulosten valossa kiistaton. 

Tulos on yleisesti kirjallisuudessa todettu (esim. Bowdler & Nunziata, 2007a, 2007b) 

ja antaa viitettä testin onnistuneisuudesta ainakin tällä saralla. 

 

Vaikka järjestäytyminen lisäsikin inflaatiota, ei sen lisääntyminen jakautunut 

tasaisesti.  Hieman yllätyksellisesti ylivoimaisesti suurin vaikutus ei löytynytkään 

heikoimman koordinaation ryhmästä, kuten olisi saattanut odottaa, vaan Välimeren 

maiden ryhmästä muiden ryhmien vastaavien arvojen jääden kauaksi taakse. Muut 

ryhmät muodostivat varsin tasaisen joukon ilman sen suurempia eroja suuntaan tai 

toiseen. 

 

Syytä voidaan etsiä Calmfors’n & Driffill’n (1988) tutkimuksesta. Tämä tutkimuksen 

tuloksissa he esittävät, että (ääri)päiden koordinaatiojärjestelmät toimivat kaikkein 

tehokkaimmin. Välimeren maiden järjestelmien jäädessä hieman väliinputoajan 

asemaan on oletettavaa että näissä maissa järjestäytyminen ja liitot aiheuttavat 

suurinta haittaa.  
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Keski-Euroopan maiden järjestelmä voidaan myös lukea välimalliksi, joten miksi tämä 

ryhmä ei ole samassa linjassa Välimeren maiden kanssa? Selityksenä on, että tämä 

ryhmä muistuttaa enemmän Ghent-maiden kuin Välimeren maiden järjestelmää. 

Checchin & Nunziatan (2011) ryhmittelyn, jota tässä on käytetty, mukaan 

palkkakoordinaatiota määrittelevä indeksi on Välimeren mailla 2,09, kun Keski-

Euroopan ryhmällä se on 2,36, joka on varsin lähellä Ghent-maiden arvoa 2,45. 

Englanninkielisten maiden vastaava arvo on 1,79. 

 

Tuottavuus oli valittu yhdeksi muuttujaksi, sillä oli oletettavissa että järjestäytymisaste 

vaikuttaa haitallisesti muuhun makrotalouteen (tässä tapauksessa inflaation ja 

työttömyyden kasvuun), mutta myönteisesti tuottavuuteen. Myös tuottavuuden 

kasvun ja järjestäytymisasteen positiivinen korrelaatio oli oletettu tulos (pienin arvo 

Keski-Euroopan satunnaisvaikutusten mallissa; 0,071). Tilastollisesti merkittävät 

tulokset kaikissa ryhmissä ja molemmissa testeissä antaa kuvan universaalista 

säännöstä. 

 

Tuottavuus ei kuitenkaan näytä millään lailla vaikuttavan työttömyyteen. Vaikka 

tuloksista löytyy todisteita toisen suuntaiseen vaikutukseen (Keski-Euroopan maiden 

satunnaismuuttujien mallissa työttömyys vaikuttaa tuottavuuteen), on tämän 

yksittäistapauksen tilastollinen merkitsevyys varsin heikkoa. Tätä esiintyvää 

anomaliaa tuskin löytyisi, mikäli aineistossa olisi käytetty enemmän muuttujia tai 

tarkkuutta muuten lisättäisiin.  

 

4.4.2 Ryhmäkohtaisia tuloksia 

Merkillepantavaa on myös järjestäytymisasteen ja työttömyyden välinen korrelaatio. 

Tässä tapauksessa tulokset poikkesivat ryhmien kesken niin, että englanninkielisissä 

maissa ja Ghent-maissa vallitsi positiivinen ja vahvasti tilastollisesti merkitsevä 

korrelaatio, mutta kahdessa muussa ryhmässä, Välimeren ja Keski-Euroopan maissa 

ei tilastollista merkitsevyyttä löytynyt. Vaikka muuten tulokset ovat olleet hyvin 

samansuuntaisia kaikissa ryhmissä, tässä tapahtunut poikkeavuus on omiaan 

osoittamaan tehdyn ryhmittelyn tarpeellisuuden ja hyödyllisyyden: maiden ja 

järjestelmien välillä on todellakin eroja. Checchi & Nunziata (2011) saivat 

päinvastaisia tuloksia, jossa Ghent- ja englanninkieliset maat ovat peilikuvia 
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toisistaan. Tosin tässä tutkimuksessa oli myös otettu huomioon 

työttömyyskorvausjärjestelmän vaikutukset. 

 

Englanninkielisten maiden kohdalla on havaittavissa oletettu tulos, jossa 

järjestäytyminen lisää työttömyyttä (0,337; 0,326). Tämä on linjassa oletuksen 

kanssa, että tämän ryhmän maissa ammattiliitot eivät ole niissä päättävissä elimissä 

mukana joissa makrotalouden linjoja laaditaan. Näin ollen ne käyttäytyvät kuin mikä 

muu tahansa talouden toimija ja pyrkivät maksimoimaan voittonsa. Hyötyjät ovat 

tällöin liittojen jäsenet, joilla pyritään neuvottelemaan mahdollisimman korkeat edut, 

mikä johtaa suurempiin kustannuksiin ja kasvavaan työttömyyteen (kuva 1). 

 

Kuten todettu aiemmin, Ghent-maissa tulokset ovat samansuuntaisia, vaikka eivät 

kuitenkaan aivan niin voimakkaita. Selitystä tälle ei löytynyt, ja ottaen huomioon 

Checchin & Nunziatan (2011) tutkimuksen, on mahdollista että tulokset ovat 

vääristyneitä.  

 

Ensimmäinen selitysmalli on, että Ghent-maissa tapahtuvat palkkaneuvottelut eivät 

kosketa vain liiton jäseniä, vaan liitot ajavat käytännössä kaikkia koskevia työehtoja 

ja palkkoja. Tällöin kouluttamaton ja koulutettu, jotka lähtökohtaisesti myyvät 

työvoimaansa eri hinnoilla, laitetaan samalle ”lähtöviivalle”. Tällöin työmarkkinat 

vääristyvät, mikä voi olla syynä syntyvään työttömyyteen. 

 

Toiseksi on myös huomattava, että ero Ghent-maiden ja englanninkielisten maiden 

työttömyysvakuutusjärjestelmissä on iso (Checchi & Nunziata, 2011). Uskottavampi 

selitys löytyy varmasti työttömyysvakuutuksista, mutta sitä emme nyt tutki. 

 

Kolmanneksi syytä voi etsiä järjestäytymisasteen määrästä: Belgiassa sekä Norjassa 

ammattiliitot edustavat ainakin puolta ja Tanskassa, Suomessa ja Ruotsissa vielä 

isompaa osaa, pienimmillään n. kahta kolmasosaa työväestöstä. Onko mahdollista, 

että näissä maissa liitot ajavat sittenkin vain etuja jäsenistölleen, joka kuitenkin on 

enemmistö työväestä? Selitys ei vaikuta uskottavalta, mutta olisi tulosten ja 

teorioiden mukainen.  
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Mutta mitä silloin tapahtuisi jos Ghent-maiden ammattiliitot alkaisivat ajaa vain ja 

ainoastaan jäsenistönsä etua? Tällöin järjestäytyneen ja järjestäytymättömän 

työväen välinen palkkaero kasvaisi, mikä johtaisi erisuuruisiin palkkoihin samasta 

työstä. Tämän johdosta syntyisi työttömyyttä ja saadakseen myytyä työpanostaan 

työväen tulisi joissain määrin erota liitosta, mikä taas johtaa pienenevään 

järjestäytymisasteeseen. Tällöin Ghent-maat ja englanninkieliset maat olisivat varsin 

samanlaisessa asemassa työttömyysvakuutuskysymystä lukuun ottamatta. 

 

4.6 Empirian heikkoudet ja vajavaisuudet 

Jo kappaleessa 4.1.1 mainittujen heikkouksien lisäksi tässä tutkielmassa on joukko 

muitakin heikkouksia ja vajavaisuuksia, jotka syövät tulosten uskottavuutta.  

 

Yhdenlaisen testin käyttö analysoimiseen antaa vain yhdenlaisen näkökulman 

tutkimusongelmaan. Käytettäessä useampia testejä voidaan saavuttaa synergiaetuja, 

jolloin testituloksissa esiintyvät anomaliat saadaan karsittua tai selitettyä pois. 

Mahdollisesti myös tulkintojen määrä lisääntyy. 

 

Työttömyysvakuutuksen järjestämistapa on merkittävä selittäjä sille, mikäli työntekijä 

missään vaiheessa liittyy ammattiliittoon. Monissa järjestelmissä ammattiliitot 

maksavat jäsenilleen työttömyyskorvausta, mutta kaikkialla tämä ei päde, kuten 

Yhdysvalloissa. Tilanteissa, joissa liitto ei kompensoi työttömyydestä johtuvaa 

elintason menetystä, on oletettavaa, ettei työntekijä koe ammattiliittoa työn 

menetyksen jälkeen merkitykselliseksi ja eroaa tästä. Suomen kaltaisissa maissa, 

joissa on työttömyyskassa tai vastaava järjestelmä, ei vastaavaa kannustetta ole. 

Tätä ovat tutkineet mm. Dittrich & Schirwitz (2011). Eroamisoletus ei näy ainoastaan 

tilastoissa ”kitkajärjestäytymättömyytenä” vaan tätä on käytetty monissa 

tutkimuksissa pohjalla, esim. Kidd & Oswald (1987). Missä määrin jäsenet todella 

eroavat, on vaikutusta ammattiliiton harjoittamaan strategiaan. 

 

Ryhmäjako on suoritettu valmiilla mallilla, joka ei mene aivan yksi yhteen 

tutkimusongelman kanssa. Parempien tulosten saamiseksi ryhmäjako (tai sen 

jakamatta jättäminen) tulee tehdä tutkimuskysymyksen mukaisesti. Käytännössä 
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tämä tarkoittaa, ettei ryhmäjaottelu ole koskaan samanlainen kuin toisissa 

tutkimuksissa, paitsi sattumalta. Tällöinkin perusteet jaolle ovat mitä luultavimmin 

olleet erilaiset. 

 

Endogeenisyysongelmaa ei ole otettu tässä huomioon. Tämä syntyy, kun mallissa on 

selittäjänä muuttuja, joka on jollakin tavalla mukana selitettävässä muuttujassa. 

Tässä tapauksessa esimerkiksi työttömyydellä voi olla osuutta järjestäytymisasteen 

kehityksessä. Samoin valittuihin muuttujiin voivat vaikuttaa ulkopuoliset tekijät, kuten 

BKT:n kasvu, ilman että niitä on huomioitu mitenkään. 

 

4.7 Ehdotuksia jatkotutkimuksiin 

Suppeudestaan ja koruttomuudestaan huolimatta järjestäytymisasteen vaikutuksista 

saatiin mielekkäitä, vaikkakin karkeita, tuloksia. Ottamalla mukaan 

työttömyysvakuutusjärjestelmän tulokset saisivat enemmän selitysvoimaa ja 

tarkkuutta. Myös minimipalkan – missä sitä esiintyy – vaikutus työttömyyden syntyyn 

on huomionarvoinen asia. 

 

Maiden jakoperusteluksi esitettyä palkkakoordinaation määrää ei tässä tutkittu 

lainkaan, vaikka se on ehdottomasti merkittävä tekijä ammattiliittojen toiminnassa. 

Tämän aspektin ottaminen mukaan tutkimukseen olisi omiaan lisäämään tulosten 

tarkkuutta sekä selitysastetta. Koordinaation määrää on tutkittu ja painotettu useassa 

artikkelissa, jotka on tässäkin jo moneen kertaan mainittu. Samoin 

työttömyysvakuutuksen merkitys on sivuutettu tässä täysin. Aihetta on tutkinut mm. 

Goerke & Madsen (2003). 

 

Toinen mahdollisuus ko. aiheen tutkimuksen laajentamiseen on makrotaloudellisten 

mittarien lisääminen, jopa moninkertaistaminen. Makrotalous on monimutkainen 

järjestelmä eikä sen suunnasta tai voimasta voi saada tarkkaa kuvaa, jos ilmiöitä 

tarkastellaan typistetyllä mittaristolla, kuten tässä tutkielmassa on tehty (vain kolme 

mittaria). 
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Testauksen saralla tämä tutkielma on yksinkertainen, sillä aineistoa on testattu vain 

kahdella eri testillä, jotka liittyvät hyvin läheisesti toisiinsa. Useammilla eri 

testausmenetelmillä voidaan tilkitä huomaamattomia tutkimuksellisia aukkoja sekä 

päästä eroon haitallisista ilmiöistä kuten endogeenisyysongelmista. Aineistoa 

laajentamalla eri kulttuuripiirin maihin, kuten OECD:n uudempiin jäsenmaihin (esim. 

Korean tasavalta, Chile, Meksiko) selitysvoima ilmiöiden takana voi saada uutta 

pontta. 

 

Liittotoiminnan vaikutukset eritoten Suomen talouteen on jätetty tässä tutkielmassa 

tutkimuskysymyksen ulkopuolelle. Suomi tosin löytyy tässä käytetyn Ghent-ryhmän 

joukosta, mutta yksityiskohtaiseen tarkasteluun ei tässä ole mahdollisuutta. Jatkoa 

silmällä pitäen Suomea voisi tutkia saman asian tiimoilta, muista maista erotettuna, 

jollakin paneeliaineistoregressiota hienovaraisemmalla työkalulla. Tällöin 

suomalaiseen talouspoliittiseen elämään kyettäisiin antamaan normatiivisia 

lausuntoja. 

 

Johdannossa esitelty TUPOn purkaminen ja liittokohtaisiin neuvotteluihin siirtyminen 

olisi aiheena hyvin mielenkiintoinen. Tässä murrosvaiheessa päästäisiin hyvin 

peilaamaan talouden kehitystä TUPOn ja liittoratkaisujen välillä, sillä näissä 

ammattiliitoilla on täysin erilainen painoarvo ja vaikutusmahdollisuus lopputulokseen. 

Aiheesta hyvän datan muodostumiseen menee vielä ainakin vuosikymmenen verran 

aikaa, joten tämän aiheen tutkiminen ei ole esitellyistä vaihtoehdoista ajankohtaisin. 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä työssä on arvioitu ammattiliittojen vaikutuksia makrotaloudellisiin ilmiöihin 

tietyissä OECD-maissa. Tutkimusote on ollut empiirinen ja sisältänyt todellisten 

aineistojen analyysia sekä tulkintaa. Näiden paneeliaineistojen ja käytettyjen 

analyysimenetelmien perusteella voidaan todeta, että järjestäytymisasteella, jota 

yleisesti pidetään ammattiliiton voimakkuuden mittarina, on makrotaloudellisia 

vaikutuksia, sekä positiivisia että negatiivisia, mutta tulokset eivät ole yksiselitteisiä. 

Lisäksi maiden sisäisillä työmarkkinajärjestelmillä ja -instituutioilla on merkittävä osa 

lopputuloksen kannalta, jolloin normatiivisten toteamusten tekeminen maaryhmittäin 

on käytännössä mahdotonta. 

 

Yleispätevistä tuloksista, kuten järjestäytymisasteen positiivisesta vaikutuksesta 

inflaatioon, tai ryhmäkohtaisista tuloksista, kuten järjestäytymisasteen lisäämästä 

työttömyydestä englanninkielisissä ja Ghent-maissa, voidaan todeta ammattiliittojen 

olevan makrotaloudellisessa mielessä jokseenkin haitallisia. Taloustieteellisesti 

näihin tuloksiin vedoten voi kritisoida liittotoimintaa täysin aiheellisesti, mutta 

perusteet ovat päteviä tällöin vain talouden näkökulmasta. On tärkeä tunnistaa, että 

ammattiliiton funktio ei ole olla taloutta edistävä instituutio, vaikka ne saattavat olla 

sitäkin. Ammattiyhdistysliikkeet ovat työntekijöiden etujärjestöjä ja etujärjestöillä on 

tapana etsiä edustettavilleen ylimääräisi voittoja. 

 

Koska ammattiliitoilla on yhteiskunnassamme laillinen asema, on niiden pakotettu 

toiminnan muuttaminen (esim. purkaminen) tapahduttava juridiikan kautta. Näistä 

toimenpiteistä, lakimuutoksista, vastaavat demokraattisessa yhteiskunnassa kansan 

valitsema parlamentti, jolloin päätökset ovat myös poliittisia ja koskevat laajemmin 

yhteiskunnallista elämää. Vaikka taloudellisesta näkökulmasta ammattiliitot eivät 

olisikaan mielekkäitä, voidaan niiden olemassaololle ja valta-asemalle löytää 

merkitys muun näkökulman kautta, kuten sosiaalipolitiikan tai kansanterveyden 

muodossa. Vastaavista, makrotalouden ulkopuolisista, vaikutuksista huomauttaa 

esim. Fosten & Ghoshray (2010). Näistä esimerkkejä ovat liittojen aikanaan ajamat 

lait työntekijän irtisanomissuojasta tai työterveyshuoltolaki (SAK, 2011). 
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Liite 1: Tutkimuksessa käytetyt OECD-maat 

Valtio  Lyhenne  Ryhmä 

Alankomaat  NED  Keski-Euroopan maat 

Australia  AUS  Englanninkieliset maat 

Belgia  BEL  Ghent-maat 

Espanja  SPA  Välimeren maat 

Irlanti  IRE  Englanninkieliset maat 

Iso-Britannia UK  Englanninkieliset maat 

Italia  ITA  Välimeren maat 

Itävalta  AUT  Keski-Euroopan maat 

Japani  JAP  Englanninkieliset maat 

Kanada  CAN  Englanninkieliset maat 

Norja  NOR  Ghent-maat 

Portugali  POR  Välimeren maat 

Ranska  FRA  Välimeren maat 

Ruotsi  SWE  Ghent-maat 

Saksa  GER  Keski-Euroopan maat 

Suomi  FIN  Ghent-maat 

Sveitsi  SWI  Keski-Euroopan maat 

Tanska  DEN  Ghent-maat 

Uusi-Seelanti NZL  Englanninkieliset maat  

Yhdysvallat  US  Englanninkieliset maat 

  



 
 

Liite 2: Järjestäytymisasteet maaryhmittäin 

 

 

Liitteessä 1 esitettyjen maiden järjestäytymisasteet (%, pystyakseli) maaryhmittäin 

vuosina 1990-2010 (vaaka-akseli) (järjestyksessä vasemmalta oikealle ja ylhäältä 

alas: englanninkieliset maat, Välimeren maat, Keski-Euroopan maat ja Ghent-maat). 

Kuvaajista on huomattavissa järjestäytymisasteen yleisen laskun trendi. 
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