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Tiivistelmä: Tutkimuksessa arvioidaan lyhytkestoisten työsuhteiden eli ns. pät-
kätyösuhteiden, työvoimapoliittisten toimenpiteiden, kotitalouden työttömyysai-
kaisten tulojen sekä asuinalueen vaikutusta työttömien työllistymiseen avoimille
työmarkkinoille. Työllistyminen jaetaan pysyvään yli vuoden kestävään työllis-
tymiseen ja tilapäiseen alle vuoden kestävään työllistymiseen. Työmarkkinasiir-
tymiä mallinnetaan multinominaalisen logit -mallin avulla. Tulosten mukaan
pätkätyöjaksot parantavat työttömien mahdollisuuksia työllistyä pysyvästi. Tuki-
työn havaittiin parantavan etekin nuorten työllistymismahdollisuuksia. Myös työ-
voimakoulutuksella havaittiin olevan positiivisia vaikutuksia. Kotitalouden
työttömyysaikana käytettävissä olevien tulojen lisääntyminen puolestaan vähen-
tää työllistymistä avoimille työmarkkinoille ja lisää osallistumista työvoimapo-
liittisille toimenpiteille.
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Abstract:  This study deals with the effects of short term jobs, labour market
policies, disposable income of household during the period of unemployment and
place of the residence on labour market transitions. Especially, we try to model
the job finding probability of unemployed individuals. The jobs are divided into
two parts. If the duration of employment is longer than a year, it is called perma-
nent employment. If duration of the employment is less than a year, it is called
temporary employment. The labour market transitions are modelled with the
multinomial logit model. According to the results, the short term jobs have posi-
tive effect on permanent employment. The labour market policies and the dispos-
able income during the period of unemployment have positive effects on the job
finding probability, especially with young individuals.

Key words: Short term job, labour market policies, duration of employment
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Yhteenveto

Tutkimuksessa selvitetään avoimille työmarkkinoille työllistyneiden henkilöiden
työsuhteiden kestoon vaikuttavia tekijöitä. Työsuhteet jaetaan kahteen osaan sen
mukaan, onko työsuhde kestänyt yli vai alle vuoden. Yli vuodeksi työllistyneet
määritellään pysyvästi työllistyneiksi ja alle vuodeksi työllistyneet tilapäisesti
työllistyneiksi. Tämän jälkeen ekonometristen mallien avulla tutkitaan otoshen-
kilöiden pysyvään työllistymiseen ja muihin työmarkkinasiirtymiin vaikuttaneita
tekijöitä. Työllistymiseen vaikuttavista tekijöistä tutkitaan erityisesti henkilön
työmarkkinahistoriaa ja hänen kotitaloutensa työttömyysaikaisia käytettävissä
olevia tuloja.

Empiirisissä tarkasteluissa käytettävä havaintoaineisto koostuu vuonna 1994
työttömyytensä päättäneistä henkilöistä, joista on seurantatiedot vuosilta 1987-
1995. Koska otos perustuu vuoden aikana päättyneisiin työttömyysjaksoihin, siitä
puuttuvat yksilöt, jotka ovat tarkasteluvuoden lopussa edelleen työttömiä. Koska
tulovirta ja lähtövirta työttömyydestä ovat lähes yhtä suuret, ei otantamenetel-
mällä ole merkittävää vaikutusta tutkimustuloksiin.

Tutkimuksessa mallitetaan työmarkkinasiirtymien todennäköisyyksiä multinomi-
naalisen logit -mallin avulla. Mallin avulla tutkitaan työttömän todennäköisyyttä
siirtyä johonkin toiseen työmarkkinatilaan. Tilat ovat toisensa poissulkevia. Mah-
dollisia työmarkkinasiirtymiä olivat  pysyvä- ja tilapäinen työllistyminen sekä
työvoimapoliittisille toimenpiteille siirtyminen ja työvoimasta poistuminen. Tar-
koituksena on tutkia mm. työvoimapoliittisten toimenpiteiden, pätkätöiden
(työsuhteen kesto alle 20 päivää), kotitalouden työttömyysaikaisten tulojen sekä
asuinalueen vaikutusta työmarkkinasiirtymiin. Tärkeimpien selittäjien vaikutusta
havainnollistetaan lisäksi vakioimalla muut selittävät tekijät keskiarvoihinsa.

Tulosten mukaan pätkätöitä tehneet henkilöt olivat työllistyneet muita paremmin
sekä pysyviin että tilapäisiin työsuhteisiin. Eri ikäryhmien välillä ei havaittu mer-
kittäviä eroja, vaan pätkätyöjaksot olivat nostaneet työllistymistodennäköisyyttä
kaikissa ikäluokissa samalla tavalla. Yksilöiden välisiä eroja on pyritty kontrol-
loimaan lisäämällä malliin yksilöiden ominaisuuksia kuvaavia taustamuuttujia.
Nämä eivät kata asenteita ja vastaavia, joten pätkätöitä tehneet saattavat olla
muita aktiivisempia ja siten myös työllistyvyydeltään parempia henkilöitä.

Työnhaun aikana vastaanotettu tukityöjakso nostaa lähinnä nuorimpien työttömi-
en todennäköisyyttä työllistyä pysyvästi avoimille työmarkkinoille. Useammassa
kuin yhdessä tukityöpaikassa olleiden työttömien nuorten todennäköisyys työl-
listyä pysyvästi oli 0.32. Sen sijaan niillä nuorilla, joilla ei ollut yhtään tukityö-
jaksoa, todennäköisyys työllistyä pysyvästi oli ainoastaan 0.05.  Vanhimmissa
ikäluokissa  tukityöjaksot olivat alentaneet työllistymistodennäköisyyttä. Tuki-



työjaksojen kohdentaminen ikääntyneemmille työttömille on siten avoimille työ-
markkinoille ohjaamisen näkökulmasta tehotonta.

Työvoimapoliittisilla koulutusjaksoilla oli positiivinen vaikutus pysyvään työl-
listymiseen kaikissa ikäluokissa. Koulutusjaksot nostivat työllistymistoden-
näköisyyttä eri ikäryhmissä saman verran. Ilmeisesti ikääntyneille työttömille
kannattaakin tukityön sijasta tarjota työvoimakoulutusta, kun tavoitteena on paluu
normaaleille työmarkkinoille.

Työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikutusten tulkintaa saattaa vaikeuttaa se,
että toimenpiteille valikoituu työllistyvyydeltään erilaisia ihmisiä. Työvoimapo-
liittisille toimenpiteille asetetut tavoitteet ja säädökset vaikuttavat siihen millaisia
yksilöitä työvoimapoliittisten toimenpiteiden piiriin valikoituu. Eräs keskeinen
tavoite on sellaisten työttömien tukeminen, joille työllistyminen on erityisen vai-
keaa. Kohdennettuja toimenpiteitä on perusteltu sosiaalisen oikeudenmukaisuu-
den lisäksi sillä, että niiden avulla voidaan vähentää toimenpiteiden kielteisiä
ulkoisvaikutuksia. Kun toimenpiteet kohdennetaan ns. syrjäytyneille työttömille,
vähenee turhan toimenpiteen vaara (ns. dead weight tappio). Erityisryhmistä tär-
keimpinä on pidetty pitkäaikaistyöttömiä sekä nuoria.

Työvoimakoulutukseen valikoituneet henkilöt ovat yleensä muita aktiivisempia.
Mahdollisuus, että valikointi suosii kyvykkäimpiä tai aktiivisimpia henkilöitä
kasvoi, kun työvoimahallinnon toimenpiteissä siirryttiin osallistujien harkinnan-
varaiseen valintaan vuonna 1993. Valikoituminen on pyritty tässä tutkimuksessa
ottamaan huomioon lisäämällä malliin selittäjiä, jotka korreloivat ei-havaittujen
ominaisuuksien kanssa. Tällaisia ovat mm. työttömäksi tulon taustaan liittyvät
muuttujat kuten toiminta ennen työnhaun aloittamista.

Kotitalouden korkeat työttömyysaikaiset tulot pienensivät todennäköisyyttä työl-
listyä pysyvästi avoimille työmarkkinoille. Sen sijaan korkeat tulot työttömyysai-
kana lisäsivät kaikkein suurituloisimpia ryhmiä lukuun ottamatta todennäköi-
syyttä siirtyä työvoimapoliittisten toimenpiteiden piiriin. Tämä viittaa siihen, että
monilla ansiosidonnaista työttömyysturvaa nauttivilla henkilöillä on ollut suuri
alttius siirtyä toimenpiteiden piiriin jatkaakseen ansiosidonnaisen työttömyystur-
van kestoa myös 500 päivän jälkeen. Toisaalta ne yksilöt, joiden tulot työttö-
myysaikana olivat pieniä poistuivat muita useammin työvoimasta.

Kotitalouden työttömyysaikaiset käytettävissä olevat tulot vaikuttavat hiukan eri
tavalla miehiin ja naisiin. Kaikkein suurituloisimmissa ryhmissä naisten todennä-
köisyys työllistyä pysyvästi oli pienempi kuin miesten. Keskimääräistä pienem-
millä tulotasoilla tätä eroa ei ole. Naisilla alttius etsiä vakituista työpaikkaa
näyttää siis laskevan, jos kotitalouden käytettävissä olevat tulot työttömyysaikana
antavat mahdollisuuden kotiin jäämiseen. Toisaalta voitiin kuitenkin osoittaa, että
naisten todennäköisyys työllistyä tilapäisesti oli kaikilla tulotasoilla suurempaa.
Naiset päätyvät siten miehiä useammin määräaikaisiin työsuhteisiin.



Alueellinen tarkastelu osoittaa, että Uudellamaalla mahdollisuudet pysyvään
työllistymiseen ovat muuta maata paremmat ja Pohjois- ja Väli-Suomessa pysy-
vät työsuhteet ovat epätodennäköisimpiä. Näillä alueilla todennäköisyys työllis-
tyä pysyvästi oli alle 0.1:n. Sen sijaan Pohjois- ja Väli-Suomessa työttömillä on
suurempi todennäköisyys päätyä työvoimapoliittisten toimenpiteiden piiriin kuin
muualla maassa. Uudellamaalla työttömät eivät puolestaan näytä yhtä helposti
vetäytyvän työvoimasta kuin muualla maassa.
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1 Johdanto

Pysyvien ja kokoaikaisten työsuhteiden väheneminen ja työttömyyden pitkittymi-
nen ovat olleet suomalaisten työmarkkinoiden keskeisiä piirteitä 1990-luvulla.
Toisin kuin 1980-luvulla työmarkkinat eivät enää välttämättä tarjoa vakaata työ-
uraa. Tämä näkyy sekä laajentuneena työttömyytenä että uudentyyppisen jousta-
van tai epätyypillisen työvoiman käyttönä.

Yhä useammat uudet työsuhteet ovat ns. pätkätyösuhteita. Pätkätyön käsitettä ei
kuitenkaan ole kovin tarkasti määritelty. Yleensä pätkätyö ymmärretään tilapäi-
seksi enintään muutaman kymmenen päivän mittaiseksi työsuhteeksi. Pätkätöiden
yleistyminen on herättänyt julkisuudessa vilkasta keskustelua. Niiden yleisty-
mistä on usein pidetty negatiivisena ilmiönä. Kuitenkin tilapäiset työsuhteet ovat
tosiasia, johon työnhakijoiden on nyt ja tulevaisuudessa sopeuduttava. Kannat-
taako työnhakijan sitten vastaanottaa tilapäisiä työsuhteita? Ns. kannustinloukku-
keskustelussa tuli esiin, että pätkätöiden tekijät saattavat taloudellisessa mielessä
jopa hävitä ottaessaan lyhytkestoista työtä vastaan. Saattaa kuitenkin olla, että
pätkätöitä tekemällä työtön säilyttää työmarkkinakelpoisuutensa ja pystyy tule-
vaisuudessa työllistymään helpommin. Tarkoituksena on selvittää muodostaako
pätkätyö ”portin” pysyvään työllistymiseen tulevaisuudessa.

Myös työvoimapoliittiset toimenpiteet ovat työllistymisen kannalta tärkeitä teki-
jöitä. Työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikutuksesta on tehty enemmän tut-
kimuksia. Useissa tutkimuksissa toimenpiteillä on todettu olevan myönteisiä
vaikutuksia työttömien työllistymiseen. Nyt selvitetään, miten toimenpiteet vai-
kuttavat työllistymisen pysyvyyteen. Tarkoituksena on tutkia, kuinka työvoima-
poliittiset toimenpiteet vaikuttavat työllistyneiden työsuhteiden kestoon.

1.1 Tutkimustehtävä

Tutkimuksessa selvitetään, mitkä tekijät vaikuttavat avoimille työmarkkinoille
työllistyneiden henkilöiden työsuhteiden kestoihin. Ensiksi tarkastellaan otoshen-
kilöiden työsuhteiden keston jakaumaa. Toiseksi halutaan tietää millainen vaiku-
tus henkilön työmarkkinahistorialla on työllistymiseen ja työsuhteiden kestoon.
Millainen on esimerkiksi työnhaun aikaisten lyhyiden työsuhteiden tai työvoima-
poliittisten toimenpiteiden vaikutus  työllistymisen kestoon? Kolmanneksi selvi-
tetään, miten kotitalouden työttömyysaikana käytettävissä olevat tulot ja asuin-
alue vaikuttavat työsuhteen kestoon.

Työnsuhteiden kestoja voitaisiin lähteä mallintamaan yksinkertaisesti lineaarisen
regressiomallin avulla. Koska työsuhteen kesto on latentti muuttuja, joka havai-
taan vain, jos työllistyminen tapahtuu, ei lineaarinen regressiomalli kuitenkaan
välttämättä ole järkevä lähestymistapa. Työsuhteen kestoa voitaisiin mallintaa
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myös tobit-mallin avulla, jolloin työsuhteen kestoa tarkastellaan yhdessä työllis-
tymisyhtälön kanssa (katso esim. Holm ja Kyyrä, 1997). Jos työllistymisen kestoa
tutkittaisin  jatkuvana muuttuja, duraatio-analyysi olisi ehkä järkevin lähestymis-
tapa (katso esim. Kiefer, 1988). Tässä tutkimuksessa työllistyneet tullaan kuiten-
kin jakamaan toisensa poissulkeviin luokkiin, jotka on saatu työsuhteen keston
perusteella. Tällöin voidaan käyttää multinominaalista logit -mallia, jonka avulla
tutkitaan otosyksilöiden todennäköisyyksiä päätyä määrättyihin työmarkkinatiloi-
hin. Koska mielenkiinnon kohteena on avoimille työmarkkinoille työllistyneiden
otoshenkilöiden työsuhteen kesto, tullaan työllistyminen jakamaan tilapäiseen ja
pysyvään työllistymiseen. Erityisesti tutkimuksessa tullaan selvittämään pysy-
vään työllistymiseen vaikuttavia tekijöitä.

1.2 Tutkimusaineisto

Empiirisissä tarkasteluissa käytettävä havaintoaineisto koostuu vuodet 1987-1995
kattavasta paneeliaineistosta, joka on saatu poimimalla otos henkilöistä, joilla on
ainakin yksi päättynyt työttömyysjakso vuonna 1994.1 Otosyksilöillä on siis
saattanut olla useampia vuonna 1994 päättyneitä työttömyysjaksoja.2 Otoshenki-
löiden seurantatiedot vuosilta 1987-1994 koostuvat työministeriön työnhakijare-
kisteristä ja Tilastokeskuksen työssäkäyntirekisterissä olevista taustatiedoista.3

Käytettävissä oli tietoja mm. otoshenkilöiden työmarkkina-asemista sekä demo-
grafisista tekijöistä. Lisäksi sekä otoshenkilöiden että heidän avo- tai aviopuoli-
soidensa tuloista, veroista ja tulonsiirroista oli saatavissa tietoja. Puolisoiden
tiedot olivat kuitenkin käytettävissä ainoastaan vuosilta 1990-1994 (katso lähem-
min Holm, Pyy ja Rantala, 1996).

Koko otoksessa oli alunperin 6295 havaintoa. Otosta jouduttiin kuitenkin supis-
tamaan 4992 havaintoon. Suuri kato johtuu siitä, että otoksesta poistettiin henki-
löitä, joiden taustatiedoissa oli merkittäviä puutteita tai joiden ei tosiasiallisesti
voitu katsoa kuuluvan otokseen.4

                                           
1 Keskittymällä vuoden aikana työttömyytensä päättäneisiin henkilöihin haluttiin varmistaa, että otok-
siin tulee riittävästi työmarkkinasiirtymiä. Jos yksilöllä on useita vuoden aikana päättyneitä työttömyys-
jaksoja, tarkastelun kohteena on vuoden viimeinen työttömyysjakso.
2 Kuitenkin otosyksilöistä vain 2,9 %:lla oli enemmän kuin neljä vuonna 1994 päättynyttä työttömyys-
jaksoa. Sen sijaan 44,7 %:lla oli kaksi ja 11,6 %:lla kolme päättynyttä työttömyysjaksoa tarkasteluvuon-
na.
3 Lisäksi käytettävissä oli ennakkotietoja vuodelta 1995.
4 Tilastokeskuksen tekemien tutkimusasetelmasta poikkeavien määritelmien vuoksi otoksesta poistettiin
mm. henkilöitä, joilla ei ollut yhtään aidosti päättynyttä työttömyysjaksoa vuonna 1994. Esimerkiksi
henkilöä, jolle on rekisteröity yksi työttömyyden päättymispäivämäärä vuonna 1994 mutta jonka seuraa-
va vuodelle 1995 jatkunut työttömyysjakso on alkanut heti seuraavana päivänä, ei voida pitää aidosti
työttömyytensä päättäneenä. Lisäksi otoksesta poistettiin henkilöitä joiden taustatiedoissa oli selviä vir-
heitä.
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Liitteessä 1 (kuva L1) on esitetty työttömien työnhakijoiden työttömyyden keston
mukaiset frekvenssit vuosina 1986-1995. Koska otos perustuu vuoden aikana
päättyneisiin työttömyysjaksoihin, siitä puuttuvat yksilöt, jotka ovat olleet tar-
kasteluvuoden alusta loppuun yhtäjaksoisesti työttömiä (liitteen 1 kuvassa L1 yli
52 viikkoa työttömänä olleet). Tämä saattaa aiheuttaa tulkintaongelmia työllisty-
mistodennäköisyyttä mallinnetaessa. Koska työvoimapoliittisia toimenpiteitä,
jotka katkaisevat työttömyysjaksoja suunnataan paljolti myös vaikeasti työllisty-
viin ja pitkäaikaistyöttömiin, tulee otokseen runsaasti myös vaikeasti työllistyviä.
Lisäksi tulovirta ja lähtövirta työttömyydestä ovat lähes yhtä suuret ja yli vuoden
työttömänä olleiden määrä on suhteellisen pieni, joten otannalla ei ole merkittä-
vää vaikutusta tutkimustuloksiin. Vaihtoehtoisia otantamenetelmiä olisivat olleet
ns. tulovirtaotanta ja varantovirtaotanta. Varantovirtaotannassa pitkäaikaistyöttö-
millä olisi ollut yliedustus. Tulovirta- ja poistumavirtaotanta vastaavat läheisesti
toisiaan, kuten liitteessä 1 osoitetaan (kuva L2).

Jos työvoimapoliittisille toimenpiteille osallistuneet henkilöt olisivat tavallista
aktiivisempia, eivät toimenpiteille valikoituneet olisi ”tyypillisiä” työttömiä vaan
otokseen olisi valikoitunut tavallista aktiivisempia työttömiä. Sen sijaan mikäli
vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleet ja työvoimapoliittisille toimenpiteille
osallistuneet työttömät olisivat keskenään samankaltaisia, ei otannan perustumi-
nen päättyneisiin työttömyysjaksoihin aiheuttaisi ongelmia. Vaikka työvoimapo-
liittisille koulutusjaksoille osallistuneet työttömät olisivatkin tavallista aktiivi-
sempia, pitää aineisto sisällään myös huonosti työllistyviä yksilöitä, koska pitkä-
aikaistyöttömille suunnatut tukitoimenpiteet katkaisevat säännöllisesti myös hei-
dän työttömyysjaksonsa.5 Näin ollen otanta-asetelma tuskin vaikeuttaa estimointi-
tulosten tulkintaa.

Liitteessä 1 on havainnollistettu otanta-asetelmaa kolmessa eri  tapauksessa (kuva
L3). Esimerkin 1 henkilö on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työvoima-
toimistoon vuonna 1993. Hän on kuitenkin työllistynyt avoimille työmarkkinoille
ennen vuoden 1994 loppua ja tullut tällä perusteella valituksi otokseen. Otosyk-
silö on siis saattanut jäädä vuoden 1994 lopussa uudelleen työttömäksi, mutta
työttömyys on tällöin jatkunut vuoden 1995 puolelle. Toisaalta otosyksilöllä on
saattanut olla useita vuonna 1994 päättyneitä työttömyysjaksoja kuten esimerkis-
sä 2. Tällöin henkilö on  ilmoittautunut työttömäksi  vuonna 1993 (tai aikaisem-
min). Työttömyysjakson jälkeen hän on siirtynyt työvoimapoliittisten
toimenpiteiden piiriin (esimerkiksi tukitöihin), jonka jälkeen hänellä on ollut ly-
hyt työsuhde ja työttömyysjakso. Ennen vuoden loppua 1994 loppua hän on kui-
tenkin päässyt työvoimapoliittisten toimenpiteiden piiriin ja tullut näinollen
valituksi otokseen. Esimerkin 3 tapauksessa henkilö on poistettu otoksesta, koska
hänen työttömyytensä on kestänyt yli vuoden.

                                           
5 Ns. kohdennetut toimenpiteet suunnataan tavallista huonommin työllistyville työttömille.
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Työnhaun todellinen kesto saadaan ketjuttamalla päättyneeseen työttömyysjak-
soon sitä edeltäneet työttömyys-, tukityö ja työvoimakoulutusjaksot, mikäli ne
ovat ajallisesti lähellä toisiaan. Ketjutuskriteerinä on käytetty sitä, että tukityö-,
työvoimakoulutus- ja työttömyysjaksojen väliin jää alle 20 päivää. Tällöin myös
eri jaksojen väliin jäävät lyhyet yleensä muutamien päivien työsuhteet eli ns.
pätkätyöjaksot pystytään löytämään. Työnhaun katsotaan alkaneen joko pysy-
vämmän työsuhteen päättymisestä tai ilmoittautumisesta työttömäksi työnhakijak-
si työvoiman ulkopuolelta.

Koska ketjutus on  voitu tehdä useasti, ovat työnhaun kestot saattaneet muodos-
tua melko pitkiksi. Pelkkien työttömyysjaksojen keskimääräinen pituus oli otok-
sessa n. 285 päivää, mutta kun siirryttiin tarkastelemaan työnhaun kestoja, saatiin
todellisen työttömyysajan keskimääräiseksi kestoksi peräti 400 päivää. Työnhaku
laajemmin ymmärrettynä ei pääty kuin osalta otosyksilöistä, sillä suuri osa työt-
tömyytensä vuonna 1994 päättäneistä siirtyy työvoimapoliittisille toimenpiteille.6

1.3 Pysyvästi ja tilapäisesti työllistyneet

Otannan perustana oleva vuonna 1994 päättynyt työttömyysjakso on voinut
päättyä useista eri syistä (kuva 1): otosyksilö on voinut siirtyä työvoiman ulko-
puolelle, työvoimaviranomaisten järjestämälle koulutusjaksolle, työsuhteeseen
tuetuille työmarkkinoille (tukityöllistetty) tai yksilö on voinut työllistyä aidosti
vapaille työmarkkinoille. Lisäksi avoimille työmarkkinoille työllistyneet jaetaan
pysyvästi ja tilapäisesti työllistyneisiin. Jako on tehty luokittelemalla henkilöt,
joiden työsuhde on kestänyt yli vuoden, ”pysyvästi työllistyneiksi”. Vastaavasti
alle vuodeksi työllistyneet on määritelty ”tilapäisesti työllistyneiksi”.7 Tilapäi-
nen työsuhde on kuitenkin pidempi kuin 20 päivää, sillä lyhyemmät työsuhteet
määriteltiin pätkätyöjaksoiksi. Henkilöt, joiden työsuhde on kestänyt alle 20 päi-
vää, eivät ole tosiasiallisesti työllistyneet.

Jotta voitaisiin tehdä luokittelu pysyvään ja tilapäiseen työllistymiseen, on selvi-
tettävä otosyksilöiden työsuhteiden kestot. Työllistyneiden työsuhteiden kestoa
on puutteellisista tiedoista johtuen jouduttu etsimään monella eri tavalla. Ensisi-
jaisesti avoimille työmarkkinoille työllistyneiden työsuhteen kesto pyritään las-
kemaan työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärän perusteella. Työsuhteen
kesto saadaan selville myös vertaamalla seuraavan alkaneen työttömyysjakson
alkamispäivämäärää työttömyyden päättymispäivämäärään. Samalla tavoin työ-
suhteen kesto voidaan laskea seuraavasta tukityö- tai työvoimakoulutusjaksosta.
Työsuhteen kesto pyritään siis laskemaan seuraavan tilastoidun työmarkkinata-

                                           
6 Työnhakujaksoa ei ole ketjutettu eteenpäin.
7 Myös muut työmarkkinatilat olisi mahdollista jakaa tarkempiin luokkiin. Esimerkiksi työvoiman ulko-
puolelle siirtyneet voitaisiin jakaa eläkkeelle siirtyneisiin ja muista syistä työvoimasta poistuneisiin.



5

pahtuman perusteella. Lisäksi hyödynnetään tietoa yksilöiden pääasiallisesta
työmarkkina-asemasta.

Kuva 1. Työttömyytensä päättäneiden työmarkkina-asemat

 Yli vuodeksi työllistyneet
("pysyvästi työllistyneet")

Alle vuodeksi työllistyneet
("tilapäisesti työllistyneet")

Avoimille työmarkkinoille
työllistyneet

Työmarkkinoilta poistuneet

Tuetuille työmarkkinoille
siirtyneet

Työvoimapoliittisille koulutusjaksoille
siirtyneet

Aktiivisille työvoimapoliittisille toimenpiteille
siirtyneet

Työttömyytensä päättäneet

Avoimille työmarkkinoille työllistyneitä on yhteensä 2211. Näistä 1345:lle on-
nistuttiin laskemaan työsuhteen kesto vuorokauden tarkkuudella. Loput jouduttiin
jakamaan karkeasti yli ja alle vuodeksi työllistyneiksi.  Tämä tapahtui tutkimalla
yksilöiden työmarkkinatilaa vuosien 1994 ja 1995 lopussa ja selvittämällä onko
heillä  työllistymisen jälkeen ollut tukityö- tai työvoimakoulutusjaksoja. 822:ssa
havainnossa ei kuitenkaan varmasti pystytty päättelemään, onko yksilö vuonna
1995 vaihtanut työpaikkaa tai poistunut välillä työvoimasta ilmoittautumatta työ-
voimatoimistoon työnhakijaksi. Työpaikkaansa vaihtaneita voidaan pitää pysy-
västi työllistyneinä. Potentiaalisen työsuhteen keston luokitteluun liittyvän
ongelmaryhmän muodostavat henkilöt, jotka tulevat työvoiman ulkopuolelta ly-
hytaikaisiin työsuhteisiin vuoden lopulla. Tällaisia henkilöitä ovat varsinkin kau-
pan alalla vuoden vaihteessa toimivat opiskelijat. Verrattaessa yli vuodeksi ja alle
vuodeksi työllistyneitä (liite 3) ei kuitenkaan voida havaita systemaattista tekijää,
joka osoittaisi työllisyysjaksojen määrittelyn harhaisuutta.
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2 Työsuhteen keston kuvaileva analyysi

Työllistyneiden työttömien työsuhteiden kestoja hieman tarkemmin jakamalla
avoimille työmarkkinoille siirtyneet kolmeen luokkaan: yli vuodeksi työllistyneet,
puolesta vuodesta vuoteen työllistyneet sekä alle puoleksi vuodeksi työllistyneet.
Taulukosta 2.1 nähdään, että työnhaun pitkittyessä lyhytkestoisten työsuhteiden
osuus kasvaa.

Taulukko 1. Avoimille työmarkkinoille siirtyneiden työsuhteen keston
 jakauma (%)

Työllistymisen kesto Koko otos Yli 2 vuotta työtä hakeneet
Alle puoli vuotta* 36.0 45.9
Puoli vuotta - vuosi 20.4 16.5
Yli vuoden 43.6 37.6

*  Työllistyminen ollut kuitenkin pidempi kestoinen kuin 20 päivää.

Tarkastellaan seuraavaksi avoimille työmarkkinoille työllistyneiden henkilöiden
osuuksia eri muuttujien suhteen. Ikäluokittainen tarkastelu osoittaa, että aivan
nuorimmilla sekä kaikkein vanhimmilla ikäluokilla on pienempi osuus yli vuoden
kestoisia työllistymisiä kuin muilla (kuva 2). Tämä viittaa siihen, että työttömien
nuorten on vaikea saada pysyvää työpaikkaa. Toisaalta myöskään kaikkein iäk-
käämmät työttömät eivät enää työllisty kovin hyvin. Kuitenkin kaikissa ikäluokis-
sa on huomattava määrä henkilöitä, joiden työsuhde on kestänyt alle vuoden.

Kuva 2. Työllistyneiden työsuhteiden keston prosenttijakauma ikäluokit-
tain
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Matalan koulutustason omaavat henkilöt ovat työllistyneet useammin lyhyisiin
alle puolen vuoden työsuhteisiin (kuva 3). Näyttää kuitenkin siltä, että lyhyet työ-
suhteet ovat melko yleisiä myös hyvin koulutetuilla henkilöillä. Ainoastaan kor-
kea-asteen suorittaneilla on hiukan enemmän yli kuin alle vuoden mittaisia
työsuhteita.

Kuva 3. Työllistyneiden työsuhteiden keston prosenttijakauma koulutus-
asteittain
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Alueellinen tarkastelu osoittaa, että ainoastaan Uudellamaalla työllistyneillä on
enemmän yli kuin alle vuoden kestäneitä työsuhteita (kuva 4). Sen sijaan muualla
maassa on enemmän alle vuodeksi työllistyneitä.

Pysyvä ja tilapäinen työllistyminen on järkevää jakaa siten, että yhdistetään luo-
kat alle puoli vuotta ja puolesta vuodesta vuoteen, koska puolesta vuodesta vuo-
teen kestäneitä työsuhteita on melko vähän. Liitteessä 3 (taulukko L2) tutkitaan
työllistymisen kestoa eräiden taustamuuttujien suhteen. Sukupuolella ei ole ko-
vinkaan paljon vaikutusta työsuhteen kestoon. Myöskään ansiosidonnaista työt-
tömyysturvaa nauttivissa työttömissä ei ole kovin suurta ero peruspäivärahan
saajiin. Sen sijaan yli 60 % yksilöistä, jotka eivät olleet oikeutettuja työttömyys-
turvaan, on onnistunut työllistymään yli vuodeksi. On kuitenkin muistettava, että
ryhmä on melko pieni ja koostuu lähinnä juuri opiskelunsa päättäneistä hyvin
koulutetuista nuorista.
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Kuva 4. Työllistyneiden työsuhteiden keston prosenttijakauma alueittain8
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Pätkätöiden tekeminen lisää mahdollisuutta työllistyä pysyvämmin tulevaisuudes-
sa. Yli 50 % useammin kuin kerran lyhytaikaisia töitä työnhakunsa aikana vas-
taanottanneista on onnistunut työllistymään yli vuodeksi. Myös työvoimakoulu-
tuksessa olleilla työsuhteiden kestot ovat pidempiä kuin muilla, mutta vaikutus ei
ole niin selvä kuin lyhytaikaisten työsuhteiden tapauksessa. Yhdelle koulutusjak-
solle osallistumisella on kuitenkin myönteisempiä vaikutuksia useammalle kou-
lutusjaksolle osallistumisella. Toisaalta tukityöhön osallistumisella näyttää olevan
päinvastaisia vaikutuksia. Useasti tukityössä henkilöt ovat työllistyneet yli vuo-
deksi selvästi harvemmin kuin muut. Työkokemus ammatissa nostaa myös sel-
västi yli vuoden työssä olleiden osuutta. Lisäksi taulukosta ilmenee, että pitkään
työtä hakeneilla mahdollisuudet työllistyä pysyvästi ovat heikommat kuin nope-
asti työnhakunsa päättäneillä. Pitkäaikaistyöttömillä on siis ilmeisesti ominai-
suuksia, jotka haittaavat heidän mahdollisuuksiaan työllistyä pysyvästi.

                                           
8 Aluejako tehty työvoimapiireittäin. Uusimaa: Uudenmaan läänin tvp;  Etelä-Suomi: Turun, Hämeen ja
Kymen tvp; Väli-Suomi: Mikkelin, Vaasan, Keski-Suomen, Kuopion, Satakunnan ja Pohjois-Karjalan
tvp; Pohjois-Suomi: Oulun tvp, Lapin tvp (huom. läänijako vanhentunut).
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3 Multinominaalinen logit -malli

Tutkittaessa työttömien todennäköisyyttä työllistyä tai siirtyä johonkin muuhun
työmarkkinatilaan yksi vaihtoehto olisi käyttää duraatio-malleja. Tällöin työllis-
tymistodennäköisyyttä voitaisiin arvioida työnhaun eri vaiheissa (Lancaster,
1990).9 Duraatio-analyysissä pystyttäisiin siis paremmin huomioimaan  työllis-
tymistodennäköisyyden riippuvuus työttömyyden kestosta.10

Koska tässä tutkimuksessa tutkitaan työsuhteiden kestoon vaikuttavia tekijöitä,
työmarkkinasiirtymiä mallitetaan multinominaalisen logit -mallin avulla. Olete-
taan aluksi, että otosyksilöillä on mahdollisuus valita pysyvän työllistymisen,
tilapäisen työllistymisen, työvoimapoliittisten toimenpiteiden tai työvoimasta
poistumisen välillä. Mallissa yksilö voi siis itse päättää työsuhteensa kestosta.
Tällöin yksilön saamaa hyötyä tietyn tilan valinnasta voidaan kuvata lineaarisen
regressiomallin mallin avulla seuraavasti

(3.1 a) U i  (tila 0: pysyvä työllistyminen) =                       ββ 0
' x i + ε i 0

(3.1 b) U i  (tila 1: tilapäinen työllistyminen) =                   ββ1
'x i + ε i 1

(3.1 c) U i  (tila 2: työvoimapoliittiset toimenpiteet) =        ββ 2
' x i + ε i 2

(3.1 d) U i  (tila 3: ulos työvoimasta) =                               ββ 3
' x i + ε i 3 ,

jossa i = 1,…,n  kuvaa otosyksilöjä ja j = 0,1,2,3 mahdollisia työmarkkinasiirty-
miä. Termit ββ ββ ββ ββ0 1 3,  ,  ja  2  ovat (p x 1) parametrivektoreita ja x i on selittävien

muuttujien  (p x 1)-vektori. Virhetermit ε ε ε εi i i i,  0 1 2 3, ja  ovat riippumattomia ja
kuvaavat mallin avulla selittämätöntä satunnaisvaihtelua. Yksilö i valitsee tilan j,
jos siitä saatava hyöty on suurempi kuin tilasta k saatava hyöty:

havaittu y i  =  valinta j,  jos U i (tila j)  > U i (tila k ) ∀   k ≠  j.

                                           
9 Tarkastelujakso jaettaisiin useisiin osaperiodeihin, jonka jälkeen voitaisiin mallintaa työttömän toden-
näköisyyttä siirtyä tiettyyn työmarkkinatilaan osaperiodilla t ehdolla, ettei hän ole siirtynyt ennen osape-
riodin t alkua.
10 Rantala (1998) on tutkinut työttömien työllistymistä vuosien 1988, 1990 ja 1992 aineistoilla. Rantalan
mukaan työttömien työllistymistodennäköisyys pienenee työttömyyden pitkittyessä. Duraatioriippuvuus
ei kuitenkaan ollut tilastollisesti kovinkaan merkittävää. Koska tarkasteluvuonna 1994 lama oli syvim-
millään on luultavaa, että myös duraatioriippuvuus on jonkin verran voimakkaampaa kuin aikaisemmin.
Duraatioriippuvuuden tarkastelu jätetään kuitenkin tässä tutkimuksessa sivuun ja keskitytään selvittä-
mään muita yksilöllisiä taustaominaisuuksia, jotka vaikuttavat työttömien työllistymiseen.
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Hyödyn sijasta havaitaan työmarkkinatilan valintaa kuvaava indikaattorimuuttuja,
joka voidaan määritellä seuraavasti:

(3.2) y
jos U tila j U tila k k j

muulloin
i

i i

(tila j) =
> ∀ ≠






1

0

, ( ) ( )

, .

Indikaattorimuuttuja saa arvon 1 mikäli henkilö i siirtyy tilaan j, mutta jos yksilö i
valitsee jonkin muun tilan saa  indikaattorimuuttuja arvon 0.

Jos virhetermit ovat riippumattomia ja logistisesti jakautuneita, tilapäisen työllis-
tymisen todennäköisyys henkilölle i  voidaan kirjoittaa muotoon

(3.3 a) Pi

k i
k

(
exp( )'

työllistyy pysyvästi) =
+

=
∑

1

1
1

3

β x
.

Muihin tiloihin siirtymisen todennäköisyydet ovat puolestaan

(3.3 b) Pi
j i

k i
k

(
exp( )

exp( )

'

'

tila j) =
+

=
∑

β

β

x

x1
1

3  ,  (j = 1,2).   

Tätä mallia kutsutaan multinominaaliseksi logit -malliksi. Se kertoo todennäköi-
syydet sille, että henkilö i valitsee jonkin kolmesta mahdollisesta tilasta. Pysyvä
työllistyminen toimii mallissa referenssitilana, johon muita tiloja verrataan. Mal-
lissa on siis tehty normalisointi ββ 0 = 0 , joka identifioi mallin.

Koska työllistyminen toimii referenssitilana, parametriestimaatit eivät kerro sitä,
miten selittäjien muutokset vaikuttavat tietyn tilan todennäköisyyteen. Paramet-
riestimaateista nähdään ainoastaan, miten selittävä muuttuja vaikuttaa tiettyyn
työmarkkinatilaan siirtymiseen verrattaessa sitä referenssitilaan. Tämä voidaan
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osoittaa laskemalla rajavaikutukset eli todennäköisyyksien osittaisderivaatat se-
littävien muuttujien xk  suhteen. Työmarkkinatilojen todennäköisyyksien osittais-
derivaatat  yksilölle i  ovat

(3.4)
∂

∂
β β

P
x

P P
k

j k q k
q

i

(
( ) (

t i l a  j )
t i l a  j t i l a  q )

x x=

= −








∑ ,

jossa βqk  on k:nnen muuttujan kerroin tilassa q. Varsinaisia työmarkkinatilojen

todennäköisyyksien muutoksia voidaan arvioida laskemalla osittaisderivaatat yk-
silöiden asemasta ”keskivertoyksilölle”, joka on saatu korvaamalla yksilöllinen

selittäjävektori x i  keskiarvovektorilla x
_

. (Katso Greene 1993, 664-669.)

Yhtälöstä (3.4) nähdään, ettei regressiokertoimista β jk  pystytä päättelemään edes

selittäjän k vaikutuksen suuntaa tilassa j. Jos esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyyttä
kuvaavan indikaattorin kerroin on positiivinen työvoimasta poistumisyhtälössä, ei
työttömyyden pitkittyminen välttämättä lisää työvoimasta poistumista. Työllisty-
misen toimiessa referenssitilana työttömyyden pitkittyminen voi vähentää sekä
työvoimasta poistumista että työllistymistä. Jos työttömyyden keston vaikutus
työllistymistodennäköisyyteen on suurempi kuin työvoimasta poistumisen toden-
näköisyyteen, työttömyyden pitkittymisen kerroin on jälkimmäisessä yhtälössä
positiivinen. Tästä huolimatta työttömyyden pitkittymisen absoluuttinen vaikutus
työvoimasta poistumiseen on negatiivinen. Johtopäätöksiä muuttujien vaikutuk-
sesta työmarkkinatilojen todennäköisyyksiin voidaan tehdä vasta laskemalla yh-
tälön (3.4) mukaiset osittaisderivaatat.

Indikaattorimuuttujien tapauksessa on esitetty vaihtoehtoisia tapoja selvittää tie-
tyn selittäjän vaikutus työmarkkinatilojen todennäköisyyksiin. Muut selittävät
tekijät voidaan vakioida keskiarvoihinsa ja laskea tilan j todennäköisyys, kun in-
dikaattori xk = 1 ja silloin kun xk = 0. Näitä kutsutaan myös puhdistetuiksi toden-
näköisyyksiksi, koska niistä puhdistetaan muiden selittävien tekijöiden vaikutus.
Tämän jälkeen todennäköisyyksille voidaan laskea erotus

(3.5)  ∆ j k j k j kx P x P x( ) ( ) ( )= = − =1 0 ,

joka ilmaisee indikaattorin xk  vaikutuksen tilan j todennäköisyyteen. Myös yh-
tälön (3.4) mukaiset osittaisderivaatat antavat indikaattorimuuttujien tapauksessa
approksimaatiot  todennäköisyyksien muutoksille, kun muiden selittäjien vaikutus
oletetaan keskimääräiseksi (Greene 1993, 641).
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Multinominaalisessa logit -mallissa on lisäksi otettava huomioon, että kahden
tilan (j ja k) välisen todennäköisyyksien suhteen P Pj k/  (odds) on pysyttävä sa-

mana riippumatta muista tiloista tai niiden olemassaolosta (independence off ir-
relevant alternatives, IIA). Tämä johtuu siitä, että virhetermien oletettiin olevan
riippumattomia. Jos malliin lisätään uusi tila, on alkuperäisten tilojen todennäköi-
syyksien pienennyttävä samassa suhteessa. Käytännössä tätä voidaan testata si-
ten, että yhdistellään selitettäviä tiloja eri tavalla ja tutkitaan vaikuttaako tämän
mallin tuloksiin  (katso Haskel, Kerrsley ja Martin 1997, 370).11

                                           
11 Mallit estimoitiin useilla eri luokituksilla. Tämä ei kuitenkaan vaikuttanut merkittävästi tuloksiin. Eli
IIA olettamus näyttäisi olevan voimassa.
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4 Työmarkkina-asemiin vaikuttavia tekijöitä

Tässä luvussa käsitellään luvussa kolme esiteltyjen todennäköisyysmallien esti-
mointituloksia.12 Aluksi kappaleessa 4.1 selvitetään taustaoletuksia. Kappaleessa
4.2 tutkitaan multinominaalisen logit -mallin avulla työmarkkinasiirtymiin vai-
kuttavia tekijöitä sekä erityisesti työvoimapoliittisten toimenpiteiden ja pätkätyö-
jaksojen vaikutusta pysyvään ja tilapäiseen työllistymiseen.

4.1 Työmarkkinatilasiirtymien  mallintamisesta

Multinominaalisen logit -mallin avulla selvitetään niitä yksilöllisiä ja työmarkki-
noista riippuvia taustatekijöitä, jotka vaikuttavat työmarkkinakokemuksiin. Mah-
dollisia työmarkkinasiirtymiä ovat yli vuoden työllistyminen, yli 20 arkipäivästä
alle vuoden työllistymiseen, työvoimapoliittisille toimenpiteille siirtyminen sekä
poistuminen työvoimasta.

Vaikka suurin osa mallin selittäjistä on 0 - 1 indikaattorimuuttujia, selittävien
muuttujien joukossa on myös muutama jatkuva muuttuja kuten kotitalouden
työttömyysaikaiset käytettävissä olevat tulot, avoimien työpaikkojen ja työttömi-
en ammattiryhmittäinen13 suhde (uv-suhde) sekä asuinalueen ja toimialan työttö-
myysaste. Uv-suhteen avulla kontrolloidaan ammatin vaikutusta
työmarkkinatilojen todennäköisyyksiin. Vaihtoehtoinen tapa olisi antaa indikaat-
tori jokaiselle toimialalle tai ammattiryhmälle. Tästä kuitenkin luovuttiin, ettei
malliin tulisi liikaa selittäjiä, joita ei edes saataisi merkitseviksi. Työttömyysas-
teen vaikutusta työmarkkinatilojen todennäköisyyksiin on kuvattu sekä asuinalu-
een että työnhakijan edellisen työsuhteen toimialan työttömyysasteella.14

Koska multinominaalisen logit -mallin parametriestimaattien tulkinta on melko
hankalaa. raportoidaan ns. rajavaikutukset, jotka voidaan tulkita tietyn selittäjän
vaikutukseksi työmarkkinatilan todennäköisyyteen. Lisäksi muuttujien kertoimia
tulkittaessa on otettava huomioon niiden mahdollinen keskinäinen riippuvuus,
joka saattaa aiheuttaa multikollineaarisuusongelman (ks. esim. Lilja ja Vartia,
107-112). Esimerkiksi nuorten ja vanhempien luona asuvien tai naisten ja yksin-
huoltajien välillä on riippuvuutta. Samaten kotitalouden työttömyysaikaisten
käytettävissä olevien tulojen ja työttömyyskorvauksen välillä on riippuvuutta.

                                           
12 Muuttujien muodostaminen on tehty SAS-ohjelmistolla, mutta ekonometriset mallit on estimoitu
LIMDEP-ohjelmistolla, joka sisältää valmiit proseduurit käytetyille ekonometrisille malleille.
13 Ks. työministeriön ammattiluokitus 1982.
14 Työttömän toimiala on määritelty hänen työttömyyttä edeltäneen toimialansa toimialakoodin perus-
teella, jonka avulla hänet liitettiin yhteen seitsemästä päätoimialasta. Päätoimialat ovat maa- ja metsä-
talous (01-04), teollisuus (06-09, 11-29, 31-34), rakennustoiminta (35-38), kauppa (41-48), liikenne (51-
58), rahoitus- ja vakuutustoiminta (61-77), sekä palvelut (81-98), kun suluissa on ilmoitettu toimiala-
koodien (TOL 1988) pääluokkia vastaavat kaksi ensimmäistä numeroa.
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Koska kotitalouden työttömyysaikaisten käytettävissä olevat tulot muodostuvat
monesta eri tekijästä, ei selittäjien välillä kuitenkaan välttämättä ole kovinkaan
voimakasta korrelaatiota johtuen puolison tuloista ja kotitalouden tulonsiirroista.
Vaikka mahdollinen multikollineaarisuus saattaakin hankaloittaa kertoimien tul-
kintaa, se ei vaikuta laskettaessa työllistymistodennäköisyyksiä (Wonnacott ja
Wonnacott 1979, 80).

Mallin avulla kontrolloidaan yksilön taustaominaisuuksia kuten ikää, sukupuolta,
koulutusastetta, perheasemaa ja työmarkkinahistoriaa, kun pyritään saamaan sel-
ville jonkin selittäjän erillisvaikutus työmarkkinasiirtymien todennäköisyyksiin.
Saatuja kertoimia ei kuitenkaan voida tulkita tiettyjen selittäjien vaikutuksiksi
työmarkkinatilojen todennäköisyyksiin, jollei mallissa ole kaikkia työmarkkina-
kokemusten kannalta tärkeitä selittäjiä. Muuten on mahdollista, että jotkut ei-
havaitut tekijät vääristävät tuloksia. Tämän takia malliin on pyritty lisäämään se-
littäjiä, jotka korreloivat ei-havaittujen ominaisuuksien kanssa. Tällaisia muuttu-
jia ovat esimerkiksi tietyt työttömäksitulon taustaan liittyvät muuttujat kuten
alkutila ennen työnhaun aloittamista ja edellisen työsuhteen päättymisen syy. Li-
säksi työttömät ovat heterogeeninen ryhmä, sillä pitkäaikaistyöttömiksi on vali-
koitunut työllistyvyydeltään heikompia yksilöitä. Tämän takia selittäjänä
käytetään myös työnhaun kestoa.

Esimerkiksi työttömien valikoituminen toimenpiteille saattaa tehdä kertoimet
harhaisiksi. Työvoimapoliittisille toimenpiteille asetetut tavoitteet ja säädökset
vaikuttavat siihen millaisia yksilöitä työvoimapoliittisten toimenpiteiden piiriin
valikoituu. Lisäksi toimenpiteille valikoituminen riippuu suhdannetilanteesta,
sillä työllisyystilanne vaikuttaa suoraan työvoimahallinnon kykyyn kohdentaa
toimenpiteitä ja työttömän valintamahdollisuuksiin.15

Eräs keskeinen tavoite on sellaisten työttömien tukeminen, joille avoimille työ-
markkinoille työllistyminen on erityisen vaikeaa. Yleisin ns. kohdennettujen toi-
menpiteiden muoto on ollut kuntien järjestämä tukityö. Kohdennettuja toimen-
piteitä on perusteltu sosiaalisen oikeudenmukaisuuden lisäksi sillä, että niiden
avulla voidaan vähentää toimenpiteiden kielteisiä ulkoisvaikutuksia. Kun toimen-
piteet kohdennetaan ns. syrjäytyneille työttömille, vähenee turhan toimenpiteen
vaara. Erityisryhmistä tärkeimpinä on pidetty pitkäaikaistyöttömiä ja nuoria.16

Toisaalta työvoimakoulutukseen valikoituneet henkilöt ovat yleensä muita aktii-
visempia ja siten myös työllistyvyydeltään parempia yksilöitä.17

                                           
15 Koska tarkasteluvuonna 1994 työllisyystilanne oli poikkeuksellisen heikko on luultavaa, että toimen-
piteille useasti osallistuneiden lukumäärä kasvoi.
16 Pitkäaikaistyöttömillä on ollut oikeus päästä toimenpiteiden piiriin  yli vuoden työttömyyden jälkeen.
17 Etenkin kun työvoimahallinnon toimenpiteissä siirryttiin osallistujien harkinnanvaraiseen valintaan
vuonna 1993, riski sille, että valikointi suosii kyvykkäimpiä tai aktiivisimpia henkilöitä kasvoi, joilla on
myös muita työttömiä paremmat mahdollisuudet työllistyä.
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4.2 Työmarkkinasiirtymiin vaikuttavia tekijöitä

Taulukossa 2 esitellään multinominaalisen logit -mallin avulla lasketut työmark-
kinatilojen todennäköisyyksien osittaisderivaatat selittävän muuttujan suhteen eli
ns. rajavaikutukset, kun muut tekijät on vakioitu keskiarvoihinsa. Kaikista työ-
markkinasiirtymistä pystyttiin mallin avulla ennustamaan oikein 50.2  % . Vaikka
mallin ennustavuus onkin melko matala, se vastaa kuitenkin muissa tutkimuksissa
yleensä saatuja arvoja (esim. Ilmakunnas, 1997.)

Tarkasteltaessa työmarkkinahistorian vaikutuksia pysyvään ja tilapäiseen työllis-
tymiseen avoimille työmarkkinoille havaitaan, että pätkätöitä tehneet henkilöt
työllistyvät muita paremmin sekä pysyviin että tilapäisiin työsuhteisiin. Sen si-
jaan eri ikäryhmien välillä ei havaittu merkittäviä eroja, vaan pätkätyöjaksot nos-
tivat työllistymistodennäköisyyttä kaikissa ikäluokissa samalla tavalla.

Tukityöhön osallistumisella on merkitystä ainakin nuorimmassa ikäluokassa.18

Tukityöhön osallistuneet nuoret ovat työllistyneet pysyviin työsuhteisiin parem-
min kuin vertailuryhmiin kuuluvat työttömät. Sen sijaan vanhimmassa ikäryhmäs-
sä tukityöhön osallistuneet ovat työllistyneet muita heikommin, sillä vanhimman
ikäluokan ja tukityön välinen interaktiomuuttuja sai negatiivisen kertoimen tila-
päisen työllistymisen tapauksessa. Tukityöjaksoilla ei kuitenkaan ole merkitystä
yli 51-vuotiaiden pysyvään työllistymiseen. Tämä viittaa siihen, ettei tukityöjak-
sojen kohdentaminen ikääntyneemmille työttömille ole välttämättä mielekästä.

Työvoimapoliittisilla koulutusjaksoilla oli positiivinen vaikutus pysyvään työl-
listymiseen kaikissa ikäluokissa. Ikäryhmittäiset vaikutukset eivät juurikaan poi-
kenneet toisistaan, vaan koulutusjaksot nostivat työllistymistodennäköisyyttä eri
ikäryhmissä saman verran. Ilmeisesti ikääntyneille työttömille kannattaakin tuki-
työjaksojen sijasta kohdentaa työvoimakoulutusta.

Pätkätyöjaksot vähentävät toimenpiteille joutumisen todennäköisyyttä. Pätkätöitä
tehneet henkilöt ovat työllistyvyydeltään muita parempia henkilöitä, jotka har-
vemmin päätyvät toimenpiteiden piiriin. Tämä viittaa siihen, että pätkätyö saattaa
säilyttää työttömän työmarkkinakelpoisuuden ja muodostaa ”portin” pysyvään
työllistymiseen tulevaisuudessa. Työvoimasta poistumiseen työmarkkinahistori-
alla ei ole juurikaan merkitystä. Työkokemuksen puute kuitenkin vähentää pysy-
vän ja tilapäisen työllistymisen todennäköisyyttä ja lisää työvoimasta poistumisen
todennäköisyyttä.

                                           
18 Työvoimahallinnon järjestämän tukityön kohdalla ei aluksi saatu merkitseviä kertoimia työllistymi-
selle. Tämän jälkeen mallia pyrittiin parantamaan lisäämällä siihen tukityöhön ja ikäluokan välisiä
interaktiomuuttujia.
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Taulukko 2. Multinominaalisen logit -mallin avulla lasketut työmarkkinatilo-
jen todennäköisyyksien osittaisderivaatat selittävän muuttujan
suhteen (= rajavaikutukset), kun muut tekijät on vakioitu keski-
arvoihinsa  (N = 4889)

TILA 0
Työllistyä
pysyvästi

TILA 1
Työllistyä
tilapäisesti

TILA 2
Toimenpiteet

TILA 3
Ulos

työvoimasta
Selittäjät (indikaattorimuuttujien
referenssiryhmät sulkeissaa)

rajavaikutus rajavaikutus rajavaikutus rajavaikutus

Nainen  (mies) 0.001 0.194** 0.019** 0.367**

Alueb (muu Etelä-Suomi):
Uusimaa 0.046*** -0.012 -0.091*** -0.056*
Väli-Suomi -0.053*** 0.003 0.023 0.026
Pohjois-Suomi -0.433*** -0.017 0.054*** 0.006

Ikä (23-34):
15-22 -0.061*** -0.053*** 0.097*** 0.017
35-50 -0.027*** 0.005 0.021 0.001
yli 51 -0.089*** -0.011 -0.182*** 0.280***

Koulutus (perusaste):
Keskiaste 0.046*** 0.003 0.018 -0.063**
Korkea-aste 0.098*** 0.028** -0.063*** -0.083**

Työnhaun kesto päivinä -0.001*** -0.001*** 0.001*** -0.001

Kotitalouden tulot työttömyys-
aikana/1000c

-0.022*** 0.029*** 0.074*** -0.081**

(Kotitalouden tulot työttömyys-
aikana/1000)ˆ2

0.001*** -0.003*** -0.022* -0.004

Nainen * (kotitalouden tulot työttömyys-
aikana/1000)

-0.012 -0.069*** -0.047* 0.129**

Nainen * (kotitalouden tulot työttömyys-
aikana/1000)ˆ2

0.001 0.004*** -0.002 -0.008**

15-22 * ollut kerran tukityössä 0.052*** 0.016 -0.131*** 0.062
15-22 * ollut useasti tukityössä 0.152*** -0.062 -0.154* 0.063
yli 51 * ollut kerran tukityössä 0.197 -0.135*** 0.114 0.001

Työttömyysaste:
log(toimialan työttömyysaste) -0.043*** 0.060** -0.262*** 0.341***
log (asuinalueen työttömyysaste) -0.137*** 0.058*** 0.007 0.111

Työmarkkinakokemukset työnhaun
aikana (ei ole ollut):
Ollut kerran pätkätyössä 0.028** 0.070*** -0.097*** 0.002
Ollut useasti pätkätyössä 0.076*** 0.088*** -0.172*** 0.006
Ollut kerran tukityössä 0.018** 0.037** -0.079*** 0.022
Ollut useasti tukityössä 0.022 0.015*** -0.182*** 0.015
Ollut kerran työvoimakoulutuksessa 0.057*** 0.057** -0.024 -0.090**
Ollut useasti työvoimakoulutuksessa 0.067*** 0.011** -0.139** -0.047

Perheasema (muu):
Avioliitto/avoliitto 0.036*** 0.003 -0.017 -0.022
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Työkokemus  (on työkokemusta):
Ei  työkokemusta -0.030*** -0.046*** 0.015 0.061**

Edellisen työsuhteen päättymissyy
(muu syy):
Määräaikainen työsuhde
päättyi

-0.064*** 0.027*** 0.105*** -0.069***

Alkutila ennen työnhaun aloittamista
(muu):
Tullut työvoiman ulkopuolelta -0.088*** -0.133*** 0.112*** 0.109***

vajaakuntoinend (ei vajaakuntoinen) -0.144*** -0.052 0.104* 0.093

Uv-suhdee -0.195 1.081*** -0.017* -0.122

Maahanmuuttaja (muu) -0.083*** -0.174*** 0.244*** 0.041

log-likelihood  -5538.752
ennustettu oikein 2456 (50.2 %)f

Pseudo R
2

= 0.145835

*** Tilastollisesti merkitsevä 1 %:n riskitasolla .
** Tilastollisesti merkitsevä 5 %:n riskitasolla.
* Tilastollisesti merkitsevä 10 %:n riskitasolla.
a  Kaikki indikaattorit ovat 0 - 1 muuttujia.
b  Aluejako tehty työvoimapiireittäin. Uusimaa: Uudenmaan läänin tvp; Etelä-Suomi: Turun, Hämeen ja
Kymen tvp;  Väli-Suomi: Mikkelin, Vaasan, Keski-Suomen, Kuopion, Satakunnan ja Pohjois-Karjalan
läänin tvp;  Pohjois-Suomi: Oulun läänin tvp ja Lapin läänin tvp (huom. vanha läänijako).
c  Ks. Liite 4 sekä Holm , Pyy ja  Rantala (1996) sekä liite 2.
d  Uv-suhde = avoimet työpaikat ammattiryhmässä/työttömät työnhakijat ammattiryhmässä.
e  Fyysinen tai psyykkinen vajaakuntoisuus.
f  Prosentuaalinen osuus oikein ennustetuille työmarkkinatiloille.

Tutkitaan vielä muita työttömien työmarkkinasiirtymiin vaikuttavia tekijöitä tau-
lukosta 2. Naiset työllistyvät miehiä useammin tilapäisiin työsuhteisiin, poistuvat
työvoimasta tai hakeutuvat työvoimapoliittisille toimenpiteille. Alueittainen tar-
kastelu puolestaan osoittaa, että Uudellamaalla mahdollisuudet pysyvään työllis-
tymiseen ovat muuta maata paremmat. Tilapäisen työllistymisen tapauksessa
mikään aluemuuttuja ei saa merkitseviä kertoimia. Sen sijaan Pohjois-Suomessa
työttömillä on suurempi todennäköisyys päätyä työvoimapoliittisten toimenpitei-
den piiriin kuin muualla maassa. Uudellamaalla työttömät eivät kuitenkaan yhtä
helposti vetäydy työvoimasta kuin muualla maassa. Korkea koulutustaso vähen-
tää työvoimapoliittisille toimenpiteille joutumisen ja työvoimasta poistumisen
todennäköisyyttä.

Nuorimmassa (15 - 22-vuotiaat) ja vanhimmissa  (yli 51-vuotiaat) ikäluokassa
työllistyminen on epätodennäköisempää kuin vertailuryhmässä (23 - 34-vuotiaat).
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Nuorimpaan ikäluokkaan kuuluminen näyttäisi pienentävän todennäköisyyttä
päätyä tilapäiseen työsuhteeseen.19 Lisäksi nuorimpaan ikäluokkaan kuuluminen
nostaa toimenpiteille joutumisen todennäköisyyttä, kun taas vanhimmassa ikä-
ryhmässä (yli 51-vuotiaat) sekä toimenpiteille siirtyminen työvoimasta poistumi-
nen on todennäköisempää kuin referenssiryhmässä. Korkea työttömyysaste
toimialalla ja asuinalueella näyttää puolestaan pienentävän yksilöiden mahdolli-
suuksia työllistyä pysyvästi. Tilapäinen työllistyminen taas on todennäköisempää
korkean työttömyysasteen alueilla ja toimialoilla. Pitkäaikaistyöttömillä on vai-
keuksia työllistyä sekä pysyvästi että tilapäisesti. Sen sijaan pitkäaikastyöttömät
joutuvat työvoimapoliittisten toimenpiteiden piiriin tai poistuvat työvoimasta.

Kotitalouden työttömyysaikaisten käytettävissä olevien tulojen vaikutus sekä py-
syvään että tilapäiseen työllistymiseen on epälineaarista. Lisäksi  tulojen vaikutus
vaihtelee sukupuolittain. Tämän takia työttömyysaikaisten tulojen vaikutusta tut-
kitaan tarkemmin seuraavassa luvussa, jossa lasketaan taustatekijöillä kiinnitetyt
työllistymistodennäköisyydet eri tulotasoilla miehille ja naisille.

Tulojen ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikutuksista työllistymiseen on
Suomen aineistolla tehty myös muita tutkimuksia. Rantala (1998) tutki työttömi-
en työllistymistä vuosina 1988, 1990 ja 1992. Tutkimuksen mukaan työllistymi-
sen todennäköisyys nousi, jos työttömyysajan tulo laski tai työllistymisestä
saatava (välitön) tulo kasvoi. Tulokäsitteenä käytettiin kotitalouskohtaisia käy-
tettävissä olevia tuloja. Työssä havaittiin myös, että vuonna 1992 aktiivisista työ-
voimapoliittisista toimenpiteistä saatavat taloudelliset etuudet saattoivat hidastaa
työllistymistä, kun odotettavissa oleva ajankohta toimenpiteiden piiriin siirtymi-
selle lähestyi.

Työvoimapoliittisten toimenpiteiden työllisyysvaikutukset riippuivat toimenpi-
teen tyypistä, suhdannetilanteesta ja siitä keitä toimenpiteille valikoituu (tai vali-
koidaan). Vuosina 1988 ja 1990 koulutuksessa olleet työttömät työllistyivät
nopeammin ja tukityössä olleet työttömät yhtä nopeasti kuin työvoiman ulko-
puolelta työttömiksi tulleet henkilöt. Vuoden 1992 suurtyöttömyyden aikana ti-
lanne muuttui ja etenkin tukitöissä olleiden työllistyminen suhteessa työvoiman
ulkopuolelta työttömiksi tulleisiin heikkeni selvästi. Toimenpiteille osallistumisen
toistuvuuden havaittiin kuitenkin vaikuttavan selvästi työllistymiseen. Vuonna
1992, jolloin toimenpiteille osallistuneiden määrä oli vuoteen 1990 verrattuna
kaksinkertaistunut, ensimmäistä kertaa toimenpiteelle osallistuneet työllistyivät
muita toimenpiteillä olleita selvästi paremmin. Tulokset erityisesti ensimmäistä
kertaa koulutuksessa olleiden työttömien työllistymisistä olivat myönteiset, sillä
he työllistyivät yhtä hyvin kuin työvoiman ulkopuolelta työttömiksi tulleetkin.

                                           
19 Tämä ei vastaa käsitystä nuorten työmarkkinakokemuksista, sillä nuoret työllistyvät usein tilapäisiin
työsuhteisiin. On kuitenkin muistettava, että kyseessä on päättyneisiin työttömyysjaksoihin perustuva
otanta-asetelma, jolloin otoksesta puuttuvat nuoret, jotka eivät ole olleet työttöminä.
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Rantala ei kuitenkaan tarkastellut sitä, miten toimenpiteiden vaikutukset poikkea-
vat eri ikäluokissa.

Hämäläinen (1998) on tutkinut vuoden 1989 aineistolla työllistyneiden riskiä
joutua uudelleen työttömäksi. Hämäläinen selvitti työllistyneiden todennäköi-
syyttä päätyä uudelleen työttömäksi tai siirtyä työvoiman ulkopuolelle 12 kuu-
kauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Erityisesti tutkimuksessa selvitettiin
työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikutusta työttömyyden uusiutumiseen. Tu-
losten mukaan toimenpiteet vähentävät työttömien riskiä joutua uudelleen työt-
tömiksi. Toimenpiteet olivat erityisen hyödyllisiä henkilöille, jotka ovat työmark-
kinaominaisuuksiltaan muita huonompia. Toimenpiteet vähensivät heidän riski-
ään joutua uudelleen työttömäksi 7 - 11 prosenttiyksiköllä. Eri ryhmien välillä oli
kuitenkin eroja. Esimerkiksi henkilöt, jotka olivat työmarkkinaominaisuuksiltaan
muita parempia, eivät hyötyneet merkittävästi työvoimapoliittisista toimenpiteis-
tä.

Korkeat työttömyysaikaiset tulot lisäävät Hämäläisen mukaan uudelleen työttö-
mäksi joutumisen riskiä. Sen sijaan työtulojen kasvu vähentää uudelleen työttö-
mäksi joutumisen riskiä. Lisäksi työttömyysaikaiset tulot vaikuttivat negatiivisesti
toimenpiteille osallistumiseen. Tämä on kuitenkin ristiriidassa nyt saatujen tu-
losten kanssa, joiden mukaan työttömyysaikaiset tulot lisäävät toimenpiteille
joutumisen todennäköisyyttä. Tulos saattaa kuitenkin johtua siitä, että Hämäläi-
sen tutkimuksessa tarkasteltiin vuotta 1989, jolloin oli nousukausi ja työttömyys
väheni.

Lisäksi Hämäläinen selvitti tutkimuksessaan työsuhteiden kestoon vaikuttavia
tekijöitä vuosina 1989 ja 1992. Työvoimapoliittiset toimenpiteillä on Hämäläisen
mukaan ollut positiivisia vaikutuksia työsuhteen kestoon lukuun ottamatta vuonna
1987 toimeenpantua pakollista työhönsijoitusta. Käytetystä tilastollisesta mallista
tai sen spesifikaatiosta riippumatta tutkimuksessa saatiin tuloksia, joiden mukaan
työvoimapoliittisille toimenpiteille osallistuminen oli hyödyllistä. Työvoimapo-
liittisten toimenpiteiden vaikutukset olivat kuitenkin melkein samoja vuosina
1989 ja 1992 huolimatta työttömyysasteen nopeasta kasvusta vuosikymmenen
alussa. Lisäksi työttömyysaikaiset käytettävissä olevat tulot lyhentävät työsuhteen
kestoa.

Tässä tutkimuksessa käsittellään työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikutuksia
pysyvään ja tilapäiseen työllistymiseen lamavuonna 1994, jolloin työttömyysaste
oli korkeimmillaan. Tutkimuksessa osoitettiin, että työvoimapoliittisilla toimen-
piteillä on sekä pysyvän että tilapäisen työllistymisen todennäköisyyttä nostava
vaikutus. Tukityön osalta tulokset kuitenkin vaihtelivat ikäluokittain.
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5 Taustatekijöillä vakioidut työllistymistoden-
näköisyydet

Tärkeimmille muuttujille lasketaan taustatekijöillä vakioidut työllistymistodennä-
köisyydet ja esitetään tulokset graafisesti. Näin saadaan selville tietyn selittäjien
vaikutus työllistymiseen, kun mallista puhdistetaan muiden selittäjien vaikutuk-
set. Näitä todennäköisyyksiä kutsutaan myös puhdistetuiksi todennäköisyyksiksi.

Puhdistetut todennäköisyydet saadaan selville asettamalla muut työllistymistä
kuvaavat muuttujat keskimääräisiksi  ja vaihtelemalla mielenkiinnon kohteena
olevia selittäjää. Jos esimerkiksi halutaan selvittää iän vaikutus ”keskiverto-
ihmisen” todennäköisyyteen työllistyä pysyvästi, lasketaan todennäköisyys työl-
listyä pysyvästi, kun ikäryhmään 15 - 22 viittaava indikaattori saa arvon 1 ja
muut selittäjät on vakioitu keskiarvoihinsa. Muiden ikäluokkien vaikutus pysy-
vään työllistymiseen saadaan selville vaihtamalla ikäluokkaa osoittavaa indikaat-
toria.

5.1 Työmarkkinakokemusten ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden
vaikutus työllistymiseen

Tässä kappaleessa havainnollistetaan työmarkkinakokemusten ja aktiivisten työ-
voimapoliittisten toimenpiteiden vaikutusta pysyvään ja tilapäiseen työllistymi-
seen. Yleisesti voidaan sanoa, että työttömien todennäköisyydet työllistyä
pysyvästi ovat selvästi pienempiä kuin tilapäisen työllistymisen todennäköisyy-
det. Lisäksi ikäluokkien välillä on selviä eroja työllistymistodennäköisyydessä.
Kuvat olisi voitu esittää myös sukupuolittain. Tästä kuitenkin luovuttiin, sillä
työmarkkinakokemusten ja toimenpiteiden vaikutuksissa ei ollut merkittäviä eroja
sukupuolten välisiä eroja.

Kuvissa 5 ja 6 on aluksi tutkittu pätkätyöjaksojen vaikutusta työllistymistodennä-
köisyyteen. Henkilöt, joilla on ollut lyhyitä työjaksoja työnhaun aikana omaavat
suuremman todennäköisyyden työllistyä sekä pysyvästi että tilapäisesti kuin ne,
joilla niitä ei ole ollut. Useat pätkätyöjaksot nostavat entisestään työllistymisto-
dennäköisyyttä. Ikäluokassa 23 -34 pysyvän työllistymisen todennäköisyydet ovat
kaikkein korkeimmat. Henkilöillä, jotka eivät ole tehneet pätkätöitä todennäköi-
syys työllistyä pysyvästi on yli 0.1:n, kun taas useasti pätkätöitä tehneillä toden-
näköisyys työllistyä pysyvästi on noussut 0.2:een.

Kuvissa 7 ja 8 havainnollistetaan tukityöhön osallistuneiden työllistymistodennä-
köisyyksiä eri ikäluokissa. Kuvasta 7 nähdään, että nuorimmassa ikäluokassa (15-
22) tukityöhön osallistumisella on selvästi positiivinen vaikutus pysyvään työl-
listymiseen. Useammalla kuin yhdellä tukityöjaksoilla olleiden työttömien nuor-
ten todennäköisyys työllistyä pysyvästi oli 0.32. Sen sijaan niillä nuorilla, joilla
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ei ollut yhtään tukityöjaksoa, todennäköisyys työllistyä pysyvästi oli ainoastaan
0.08. Tukityöjaksot nostavat tilapäisen työllistymisen lukuun ottamatta vanhinta
ikäluokkaa, jossa tukityöjaksot näyttäisivät alentavan tilapäisen työllistymisen
todennäköisyyttä (kuva 8).20

Työvoimakoulutukseen osallistuneilla on muita korkeammat todennäköisyydet
työllistyä sekä pysyvästi että tilapäisesti (kuvat 9 ja 10). Eri ikäluokkien välillä ei
kuitenkaan ole eroa, vaan työvoimakoulutus nostaa työllistymistodennäköisyyttä
kaikissa ikäluokissa. Kaikkein pienin pysyvän työllistymisen todennäköisyys (alle
0.1:n) on ikäluokkaan yli 51-vuotiaat kuuluvilla työttömillä, jotka eivät ole osal-
listuneet työvoimakoulutukseen. Ikäluokassa 23 - 34 työvoimakoulutus nostaa
pysyvän työllistymisen todennäköisyyden  yli 0.2:n.

Kuva 5. Todennäköisyys työllistyä avoimille työmarkkinoille pysyvästi
iän ja pätkätyöjaksojen lukumäärän mukaan
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20 Useamman tukityöjakson ja ikäluokan yli 51-vuotta interaktiokerroin oli negatiivinen. Se ei kuiten-
kaan tullut merkitseväksi, joten se jätettiin mallista pois. Tästä johtuen kuva 8 antaa hämäävän kuvan
vanhimman ikäluokan ja useamman tukityöjakson tapauksessa. Eli useasti tukityötä tehneillä yli 51-
vuotiailla ei ole yhtä suuri todennäköisyys työllistyä tilapäisesti kuin kuva 8 antaa ymmärtää.
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Kuva 6. Todennäköisyys työllistyä avoimille työmarkkinoille tilapäisesti
iän ja pätkätyöjaksojen lukumäärän mukaan
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Kuva 7. Todennäköisyys työllistyä pysyvästi avoimille työmarkkinoille
tukityöhön osallistumisen ja iän mukaan
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Kuva 8. Todennäköisyys työllistyä tilapäisesti avoimille työmarkkinoille
tukityöhön osallistumisen ja iän mukaan
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Kuva 9. Todennäköisyys työllistyä pysyvästi avoimille työmarkkinoille
iän ja työvoimakoulutusjaksojen lukumäärän mukaan
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Kuva 10. Todennäköisyys työllistyä tilapäisesti avoimille työmarkkinoille
iän ja työvoimakoulutusjaksojen lukumäärän mukaan
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5.2 Kotitalouden työttömyysaikana käytettävissä olevien tulojen
vaikutus työllistymiseen

Kotitalouden työttömyysaikaisten käytettävissä olevien tulojen vaikutusta työl-
listymiseen tarkastellaan sukupuolittain, sillä tulojen vaikutus työllistymiseen
vaihtelee sukupuolen mukaa. Kuvasta 11 nähdään, että tulojen lisäys laskee py-
syvän työllistymisen todennäköisyyttä kaikkein suurituloisimpia lukuun ottamat-
ta. Suurituloisimmassa ryhmässä naisten todennäköisyys työllistyä pysyvästi on
selvästi pienempi kuin miehillä. Kuitenkin vähän keskimääräistä pienemmillä
tulotasoilla miehet ja naiset työllistyvät suunnilleen samalla tavalla. Tämä viittaa
siihen, että työttömien naisten työnhakualttius saattaa laskea, jos perheen tulot
ovat suuret. Kaikkein pienimmillä tulotasoilla työllistymistodennäköisyys on
molemmilla sukupuolilla n. 0.14. Miehillä pysyvän työllistymisen todennäköi-
syys laskee matalimmillaan n. 0.08:aan, kun taas naisilla pysyvän työllistymisen
todennäköisyys laskee tätäkin alemmas.

Kuvassa 12 on tarkasteltu tilapäisen työllistymisen todennäköisyyttä eri tulota-
soilla. Näyttää siltä, että naisten todennäköisyys työllistyä tilapäisesti on selvästi
suurempaa kaikilla tulotasoilla. Tämä johtuu luultavasti siitä, että naiset työllisty-
vät miehiä useammin määräaikaisiin työsuhteisiin. Erityisesti jos kotitalouden
työttömyysaikaiset käytettävissä olevat tulot ovat pienet, naiset työllistyvät usein
tilapäisiin työsuhteisiin. Tämä vastaa myös Korven (1994) saamia tuloksia, joi-
den mukaan naiset työllistyvät todennäköisemmin määräaikaisiin työsuhteisiin.
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Kuva 11. Kotitalouden tulojen vaikutus pysyvään (yli vuodeksi) työllisty-
miseen
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Kuva 12. Kotitalouden työttömyysaikaisten tulojen vaikutus tilapäiseen
työllistymiseen (alle vuosi)
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Kotitalouden työttömyysaikaisten käytettävissä olevien tulojen kasvu nostaa työ-
voimapoliittisille toimenpiteille siirtymisen todennäköisyyttä molemmilla suku-
puolilla (kuva 13). Tämä viittaa siihen, että suurituloisten työttömien joukossa on
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paljon ansiosidonnaista työttömyysturvaa nauttivia henkilöitä, joilla on suuri alt-
tius hakeutua toimenpiteiden piiriin. Toisaalta naisilla on kaikilla tulotasoilla suu-
rempi todennäköisyys siirtyä toimenpiteille.

Kuva 13. Kotitalouden työttömyysaikaisten tulojen työvoimapoliittisille
toimenpiteille siirtymiseen
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5.3 Asuinalueen vaikutus työllistymiseen

Kuvassa 14 on vielä lopuksi esitetty työllistymistodennäköisyydet eri alueiden
mukaan luokiteltuina. Uudellamaalla todennäköisyys työllistyä pysyvästi on suu-
rempi kuin muualla maassa. Pohjois ja Väli-Suomessa todennäköisyys työllistyä
pysyvästi on ainoastaan alle 0.1:n. Tämä johtuu ilmeisesti siitä, että työttömien
mahdollisuudet löytää työtä ovat Pohjois-Suomessa vähäisemmät ja toisaalta työ-
voimapoliittisille toimenpiteille siirtyminen on erittäin todennäköistä.
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Kuva 14. Työllistymistodennäköisyydet alueen mukaan
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6 Johtopäätökset

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää työllistyneiden työsuhteiden kestoon vai-
kuttavia tekijöitä. Työsuhteet jaettiin kahteen osaan. Yli vuodeksi työllistyneet
määriteltiin pysyvästi työllistyneiksi ja alle vuodeksi työllistyneet tilapäisesti
työllistyneiksi. Tämän jälkeen multinominaalisen logit -mallin avulla tutkittiin
työttömyytensä päättäneiden otoshenkilöiden työmarkkinasiirtymiin sekä erityi-
sesti pysyvään ja tilapäiseen työllistymiseen vaikuttavia tekijöitä. Mahdollisia
työmarkkinasiirtymiä olivat pysyvä ja tilapäinen työllistyminen sekä työvoima-
poliittisille toimenpiteille siirtyminen ja työvoimasta poistuminen.

Erityisesti keskityttiin tarkastelemaan sitä, miten työvoimapoliittiset toimen-
piteille osallistuminen sekä pätkätöiden tekeminen työnhaun aikana vaikuttavat
työllistymiseen. Tärkeimpien selittäjien vaikutusta selvitettiin laskemalla niille
ns. puhdistetut todennäköisyydet ja esittämällä ne graafisesti. Puhdistetut toden-
näköisyydet laskettiin vaihtelemalla mielenkiinnon kohteena olevaa selittäjää ja
kiinnittämällä muut tekijät keskiarvoihinsa.

Tulosten mukaan pätkätöitä tehneet henkilöt työllistyivät muita paremmin sekä
pysyviin että tilapäisiin työsuhteisiin. Sen sijaan eri ikäryhmien välillä ei havaittu
merkittäviä eroja. Vaikka pätkätöitä tehneet saattavat olla muita aktiivisempia ja
siten myös työllistyvyydeltään parempia henkilöitä, voidaan mallin kertoimet
kuitenkin tulkita vaikutuksiksi, sillä yksilöiden väliset erot on pyritty kontrolloi-
maan lisäämällä malliin yksilöiden ominaisuuksia kuvaavia taustamuuttujia.
Näyttää siis siltä, että pätkätyöjaksot parantavat työttömien työmarkkinaominai-
suuksia ja muodostavat ”portin” pysyvään työllistymiseen tulevaisuudessa.

Myös työvoimapoliittisilla toimenpiteillä havaittiin olevan työttömien työllisty-
misen kannalta myönteisiä ominaisuuksia. Vaikutukset vaihtelevat kuitenkin toi-
menpiteille valikoitumisen ja suhdannetilanteen mukaan. Nyt tarkasteltiin
tilannetta ainoastaan lamavuonna 1994. Toimenpiteille valikoitumisen vaikutus
taas pyrittiin huomioimaan lisäämällä malliin selittäjiä, jotka korreloivat ei-
havaittujen taustamuuttujien kanssa.

Tukityö nostaa lähinnä nuorimpien työttömien todennäköisyyttä työllistyä pysy-
västi. Useammalla kuin yhdellä tukityöjaksoilla olleiden työttömien nuorten to-
dennäköisyys työllistyä pysyvästi oli peräti 0.32. Sen sijaan niillä nuorilla, joilla
ei ollut yhtään tukityöjaksoa, todennäköisyys työllistyä pysyvästi oli ainoastaan
0.05. Vanhimmissa ikäluokissa  tukityöjaksot alensivat työllistymistodennäköi-
syyttä, mikä osoittaa ettei tukityöjaksojen kohdentaminen ikääntyneemmille
työttömille ole välttämättä hyödyllistä.

Työvoimapoliittisilla koulutusjaksoilla oli positiivinen vaikutus pysyvään työl-
listymiseen kaikissa ikäluokissa. Ikäryhmittäiset vaikutukset eivät juurikaan poi-
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kenneet toisistaan, vaan koulutusjaksot nostivat työllistymistodennäköisyyttä eri
ikäryhmissä saman verran. Ilmeisesti ikääntyneille työttömille kannattaakin tuki-
työjaksojen sijasta kohdentaa työvoimakoulutusta.

Kotitalouden työttömyysaikaiset tulot tulojen kasvu pienensi todennäköisyyttä
työllistyä pysyvästi avoimille työmarkkinoille. Sen sijaan korkeat tulot työttö-
myysaikana olivat kaikkein suurituloisimpia ryhmiä lukuun ottamatta lisänneet
todennäköisyyttä siirtyä työvoimapoliittisten toimenpiteiden piiriin. Tämä viittaa
siihen, että monilla ansiosidonnaista työttömyysturvaa nauttivilla henkilöillä on
ollut suuri alttius siirtyä toimenpiteiden piiriin jatkaakseen ansiosidonnaisen
työttömyysturvan kestoa myös 500 päivän jälkeen.

Kotitalouden työttömyysaikaisten käytettävissä olevien tulojen vaikutuksen to-
dettiin vaihtelevan sukupuolittain. Kaikkein suurituloisimmassa ryhmissä  naisten
todennäköisyys työllistyä pysyvästi oli pienempi kuin miesten. Sen sijaan vähän
keskimääräistä pienemmillä tulotasoilla miehet ja naiset työllistyivät pysyvästi
samalla tavalla. Toisaalta naisten todennäköisyys työllistyä tilapäisesti oli kaikilla
tulotasoilla suurempaa.

Alueellinen tarkastelu osoittaa, että Uudellamaalla mahdollisuudet pysyvään
työllistymiseen ovat muuta maata paremmat, kun taas Pohjois- ja Väli-Suomessa
pysyvät työsuhteet ovat epätodennäköisiä. Näillä alueilla todennäköisyys työllis-
tyä pysyvästi oli alle 0.1:n Sen sijaan Pohjois- ja Väli-Suomessa työttömillä on
suurempi todennäköisyys päätyä työvoimapoliittisten toimenpiteiden piiriin kuin
muualla maassa. Uudellamaalla työttömät eivät puolestaan näytä yhtä helposti
vetäytyvän työvoimasta kuin muualla maassa.
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Liite 1: Työttömät työnhakijat työttömyyden keston mukaan, työmarkkina-
virrat ja työnhaun kesto

Kuva L1. Työttömät työnhakijat työttömyyden keston mukaan, kesto viik-
koina
(lähde: Työpoliittinen aikakausikirja 1/1996)
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KuvaL2. Virta työttömyyteen ja työttömyydestä
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Kuva L3.  Otanta-asetelma ja työnhaun kestot
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esimerkki 2
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Liite 2: Kotitalouden työttömyysaikaisen käytettävissä olevan tulon muodos-
taminen

KOTITALOUDEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT KUUKAUSITULOT TYÖT-
TÖMYYSAIKANA

Kotitalouden käytettävissä olevat tulot, kk. = kotitalouden nettotulot + kotitalou-
den tulonsiirrot

KOTITALOUDEN NETTOTULOT TYÖTTÖMYYSAIKANA

Kotitalouden nettotulot, kk. = otoshenkilön nettotulot + 
puolison nettotulot vuodessa 

12

OTOSHENKILÖN NETTOTULOT TYÖTTÖMYYSAIKANA

Yksilön nettotulot, kk. = työttömyysaikaiset bruttotulot - verot

YKSILÖN TYÖTTÖMYYSAIKAISET BRUTTOTULOT JA VEROT

Bruttotulot työttömänä, kk. = 
työttömyysturvaetuudet

työttömyysturvakuukaudet vuodessa

muut tulot vuodessa

12
+

yksilön verot, kk. (arvioidut verot kuukaudessa, jos yksilön työmarkkina-asema ei
verovuoden aikana muutu)

=
valtion tulovero + kunnallisvero + kirkollisvero + sos.  vakuutusmaksu + kansaneläkemaksu

12

TULONSIIRROT

yksilön (”yksinelävän”) tulonsiirrot, kk. = asumistuki + toimeentulotuki21, kk

kotitalouden tulonsiirrot, kk. = asumistuki - päivähoitomaksut + toimeentulotuki,
kk

                                           
21 Ks Viitamäki (1995).
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Liite 3:   Työllistyneiden jakaumat taustamuuttujien suhteen

Taulukko L2. Avoimille työmarkkinoille työllistyneiden (tilapäisesti/pysyvästi
työllistyneet) osuudet eräiden taustamuuttujien suhteen (%)

Taustamuuttuja työllistynyt pysyvästi työllistynyt tilapäisesti
Sukupuoli
Nainen 43.52 56.48
Mies 43.72 56.28

Ikä
15-22 35.5 64.5
23-34 47.3 52.7
35-50 44.4 55.6
51- 33.9 66.1

Työnhaun kesto1

Alle puoli vuotta 44.3 55.7
Puoli vuotta- vuosi 39.3 60.7
1-2 vuotta 48.0 52.0
2-4 vuotta 38.5 61.5
Yli 4 vuotta 20.0 80.0

Työttömyyskorvaus
Ansiosidonnainen 41.3 58.7
Peruspäiväraha 42.9 57.1
Ei saa korvausta 62.2 37.8

Ollut työssä työnhaun aikana
(pätkätyö)2

Ei 43.6 56.4
Kerran 40.7 59.3
Useammin 51.2 48.8

Ollut tukityössä työnhaun
aikana
Ei 44.3 55.7
Kerran 38.2 61.8
Useammin 27.8 72.2

Ollut työvoimakoulutuksessa
työnhaun aikana
Ei 43.2 56.8
Kerran 49.3 50.7
Useammin 47.4 52.6

Työkokemus ammatissa
Ei työkokemusta 40.4 59.6
Jonkin verran työkokemusta 43.2 56.8
Täysi ammattitaito 46.1 53.9
Ei tietoa 24.4 75.6
1 Työttömyys-, tukityö-, työvoimakoulutus- ja pätkätyöjaksot sisältävä laajempi työttömyysjakso.
2  Alle 45 päivää kestänyt lyhyt työjakso.
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