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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa pohditaan, miten työttömyysturvan olemassaolo ja sen erilaiset rakenteet vaikuttavat työnetsinnän kannustavuuteen. Tutkielman
läpivalaiseva teema ja avainsana on kannustavuus. Tutkielmassa halutaan löytää sellainen työttömyysturvan rakenne, joka kannustaisi työttömiä
etsimään ja vastaanottamaan työtä mahdollisimman nopeasti. Käytännön näkökulman vuoksi lopuksi käsitellään Suomen
työttömyysturvajärjestelmää kannustavuuden näkökulmasta.
Aihetta lähestytään mallien pohjalta, joista esitellään tarkemmin Dale T. Mortensenin klassikkomalli työnetsinnästä vuodelta 1977. Muut
uudemmat työnetsintää ja kannustavuutta koskevat mallit pohjautuvat pitkälti tähän työhön. Toinen tarkemmin esiteltävä malli on Boonen ja Van
Oursin uusi malli vuodelta 2005. Siinä teemana ovat työttömän valvonta ja sanktiot.
Osa työttömyysturvan tutkimuksen tuloksista on mallikohtaisia ja siksi niitä on vaikea vertailla. Kuitenkin joistain näkökulmista ollaan
yksimielisiä. Vahvin konsensus on sen suhteen, että tukien tulisi laskea työttömyyden jatkuessa. Tämä lisää kannustavuutta etsiä työtä ja laskee
reservaatiopalkkaa. Työttömiä tulisi myös valvoa sen suhteen, miten tehokkaasti nämä etsivät uutta työtä ja millaisiin töihin nämä kykenevät.
Valvonta on eräänlaista painostusta, joka tekee työttömänä olon epämukavaksi ja silloin tämä on valmiimpi ottamaan työtarjouksia vastaan.
Työtöntä tulisi uhata jonkinlaisella sanktiolla, ellei tämä etsi uutta työtä tarpeeksi intensiivisesti. Pelkkä sanktion uhka voi vaikuttaa työn
etsinnän kannustavuuteen yhtä paljon kuin itse sanktio. Työntekijöistä tulisi koota jonkinlainen työkokemusrekisteri, jonka perusteella
työttömyystuen määrä olisi jokaiselle yksilöllinen. Tällä tavoin voitaisiin hallita paremmin epäsymmetrisen informaation ongelmia ja ottaa
huomioon yksilöiden eroavaisuuksia.
Suomi noudattaa varsin tunnollisesti modernin talousteorian oppeja työttömyysturvan rakenteen laatimisessa. Kuitenkin työttömyys ja varsinkin
pitkäaikaistyöttömyys ovat olleet pitkään ongelmia. Muutokset tapahtuvat hitaasti, mutta suunta on jatkuvasti parempaan päin.
Näyttäisi siltä, että kannustavan työttömyysturvan rakenteen laatimisessa täytyy ottaa yhä enemmän huomioon yksilöiden eroavaisuuksia, sillä
kannustavuusongelmat lopulta johtuvat yksilöiden henkilökohtaisista piirteistä. Kuitenkin perimmäisenä tavoitteena on yhteisön etu ja joskus se
menee yksilön etujen edelle. Tämän vuoksi jotkut työttömät joutuvat kokemaan työttömyysturvan rankaisevana ja epäoikeudenmukaisena.
Tutkielmassa käytetyt tärkeimmät lähteet ovat:
Boone, J. – Van Ours , J. (2005): Modeling Financial Incentives to Get Unemployment Back to Work. Journal of Institutional and Theoretical
Economics, tulossa julkaistavaksi.
Mortensen, D. (1977): Unemployment Insurance and Job Search Decisions. Industrial and Labor Relations Review 30, 505-517.
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