Vaikutusarviointikehikko
Oheisessa yksinkertaistetussa työllisyysvaikutusten arviointikehikossa voi käydä tarkistuslistan
tapaan läpi erilaisia työllisyysvaikutusten ulottuvuuksia, mutta ne myös summautuvat loogisesti
yhteen. Mallikehikkoon on numeroitu kukin vaikutustyyppi ja sitä on selostettu tarkemmin alla.

Suorat vaikutukset

Työvoiman kysyntävaikutukset
kysynnän määrä tai
1
rakenne muuttuu
Työvoiman tarjontavaikutukset
tarjonnan määrä tai
3
rakenne muuttuu
Työmarkkinoiden tasapainovaikutukset
kysynnän ja tarjonnan
5
yhteensopivuus muuttuu
7 (=1 & 3 & 5)
Työllisyyden
nettovaikutukset

Välilliset vaikutukset (esim.
kerrannais- / käyttäytymistai kasvusysäysvaikutukset)
2

4

6
8 (=2 & 4 & 6)

Kysyntävaikutukset
1) suorat kysyntävaikutukset
-kuvataan suoraan työnantajien työvoiman kysynnässä näkyvät vaikutukset.
Esimerkiksi uusi investointihanke lisää rakennusaikaista työllisyyttä tai
työllisyysohjelma lisää siihen valittavien työllisyyttä.
-kuvataan suoraan työnantajien työvoiman kysynnän rakenteeseen kohdentuvat
vaikutukset. Esimerkiksi johonkin toimialaan kohdentuva investointiohjelma tai
verotuki voi lisätä toimialan työllisyyttä, jos tuotantopanosten hinta alalla muuttuu.
Lopputuloksena kysynnän rakenne muuttuu. Rakenteellinen kysyntävaikutus voi olla
myös työttömyyteen kohdistuva, esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien työllistämistuki
muuttaa työvoiman kysynnän rakennetta.
2) välilliset kysyntävaikutukset
-kuvataan työnantajien työvoiman kysynnässä ilmeneviä välillisiä vaikutuksia.
Esimerkiksi investointihankkeessa ne ovat kasvusysäysvaikutuksia tai toiminnan
aikaisia vaikutuksia investoinnin valmistuttua. Esimerkiksi työnantajien
sosiaaliturvamaksujen alennus voi välillisesti lisätä työpanoksen kysyntää sen hinnan
laskiessa.
-kuvataan välilliset rakenteelliset työnantajien työvoiman kysyntävaikutukset.
Esimerkiksi, mihin kasvusysäysvaikutukset investointihankkeessa kohdistuvat ja
millaista kysynnän rakenteen muutosta tästä voi seurata.
Tarjontavaikutukset
3)suorat tarjontavaikutukset
-kuvataan suorat työntekijöiden työvoiman tarjontaan kohdistuvat vaikutukset.
Esimerkiksi työssä olevien koulutusta lisättäessä, laskee työvoiman tarjonta
välittömästi koulutuksen ajaksi ainakin heidän osaltaan.

-kuvataan suorat työvoiman tarjonnan rakenteeseen kohdistuvat vaikutukset.
Esimerkiksi teknologia-alan uusi koulutusohjelma voi laskea alan työvoiman tarjontaa
koulutuksen aikana (tosin koulutus voi myös houkutella uutta työvoimaa alalle).
4)välilliset tarjontavaikutukset
-kuvataan välillisesti työvoiman tarjontaan kohdistuvat vaikutukset. Sosiaalietuuksien
tai verotuksen muutos voi vaikuttaa kotitalouksien työvoiman tarjontapäätöksiin joko
lisäämällä työvoimaan osallistumista tai laskemalla sitä. Esimerkiksi alimpien
sosiaalietuuksien verotuksen kiristys voi lisätä työvoiman tarjontaa työnteon
muuttuessa suhteellisesti edullisemmaksi. Esimerkiksi yksinhuoltajien kotihoidon tuen
korotus voi supistaa työvoiman tarjontaa.
-kuvataan välilliset työvoiman tarjonnan rakenteeseen kohdistuvat vaikutukset.
Esimerkiksi matalapalkkaisille suunnattu verotuki voi lisätä näiden työvoimaryhmien
työvoiman tarjontaa.
Tasapainovaikutukset
5) suorat tasapainovaikutukset
-kuvataan suorat työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainoon kohdistuvat
vaikutukset. Nämä vaikutukset eivät ole vain kysyntään tai tarjontaan, vaan niiden
yhteensopivuuteen vallitsevalla kysynnän ja tarjonnan tasolla kohdistuvia. Esimerkiksi
alueellisen tai ammatillisen liikkuvuuden tukeminen (lakimuutos voisi koskea
esimerkiksi liikkuvuustukea tai ammattisuojaa) voi parantaa tasapainoa ja lisätä
työsuhteiden määrää. Tasapainovaikutusten enimmäispotentiaalia voi arvioida
avointen työpaikkojen ja työttömien työnhakijoiden määrien avulla.
6) välilliset tasapainovaikutukset
-kuvataan välilliset työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainoon kohdistuvat
vaikutukset. Nämä vaikutukset eivät ole vain kysyntään tai tarjontaan, vaan niiden
yhteensopivuuteen kohdistuvia. Esimerkiksi työmarkkinainformaation parantuminen
tai työnvälitysteknologian kehittyminen voi välillisesti vaikuttaa kysynnän ja
tarjonnan parempaan tasapainoon. Myös työmarkkinoiden ja koulutuksen ennakoinnin
paraneminen voi johtaa myönteisiin välillisiin tasapainovaikutuksiin.
Nettovaikutukset
7) suorat nettovaikutukset
-suorat työllisyyden nettovaikutukset koostuvat välittömistä vaikutuksista kysynnässä,
tarjonnassa ja tasapainossa. Nettovaikutusten arvioinnissa on otettava huomioon myös
ei-aiottujen sivuvaikutusten laajuus. Sivuvaikutusten päämuodot ovat
työmarkkinavuoto (mitä olisi tapahtunut ilmankin politiikkatoimea),
syrjäyttämisvaikutus (politiikkatoimen kohderyhmään kuuluvat syrjäyttävät esim.
rekrytoinnissa muita) ja korvausvaikutus eli substituutio (kohderyhmään kuuluvat
korvaavat toisia työntekijöitä tai muuta tuotantoa samassa tai kilpailevissa
yrityksissä). Nettovaikutus voidaan pyrkiä arvioimaan määränä ja suhteellisena
vaikutuksena.
8) välilliset nettovaikutukset
-välilliset työllisyyden nettovaikutukset koostuvat välillisistä vaikutuksista
kysynnässä, tarjonnassa ja tasapainossa. Arvioinnissa on otettava huomioon myös eiaiottujen sivuvaikutusten laajuus. Nettovaikutus voidaan pyrkiä arvioimaan määränä
ja suhteellisena vaikutuksena.
Suorien ja välillisten nettovaikutusten summa muodostaa lopulliset työllisyysvaikutukset.

Dynaamiset vaikutukset
Dynaamisilla vaikutuksilla tarkoitetaan erilaisia kannustinvaikutuksia tai muita säädösmuutosten
aiheuttamia käyttäytymismuutoksia, jotka vaikuttavat työvoiman kysyntään tai tarjontaan.
Dynaamiset vaikutukset voivat olla myös erilaisia kerrannaisvaikutuksia ja työllisyysvaikutukset
voivat syntyä pidemmällä aikavälillä talouden dynamiikan ja kasvuvaikutusten kautta.
Vaikutuskehikon esimerkeissä monet välilliset vaikutukset ovat tällaisia. Usein dynaamisten
vaikutusten kvantifiointi on erittäin vaikeaa. Kvantifiointi edellyttää tutkimuksen tekemistä, joka ei
aina ole mahdollista. Tällöinkin kuitenkin vaikutusmekanismien tunnistaminen on usein
mahdollista perustuen talousteoriaan ja aiemmin tehtyyn empiiriseen tutkimukseen.
Markkinatilanteen huomioon ottaminen arvioissa
Markkinatilanteella on paljon merkitystä vaikutusten muodostumisessa. Työllisyysvaikutukset
riippuvat paitsi työmarkkinoiden toiminnasta ja kireydestä, myös kilpailutilanteesta
hyödykemarkkinoilla. Tilanne joillain osamarkkinoilla voi poiketa olennaisesti toisista markkinoista
mm. rahoituksen saatavuuden, työvoiman tarjontatilanteen, kysynnän suhdanneluonteisuuden,
hinnanmuodostuksen erityistekijöiden, harvojen palvelun tuottajien tms. seikkojen vuoksi. Sen takia
eri aloilla laadittuja vaikutusarvioita ei voi sellaisenaan siirtää toisille aloille. Esimerkiksi parturi- ja
kampaamopalveluiden alv-alennus ei mennyt palvelujen hintoihin saakka kuluttajalle.
Ravitsemusalan alv-alennusta taas on perusteltu tämän kokeilun tulosten jälkeen sillä, että
markkinatilanne on toisenlainen kuin parturi- ja kampaamoalalla.

