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Tiivistelmä: Tutkimus käsittelee aktiivisen työvoimapolitiikan sekä erityisesti työvoi-
makoulutuksen vaikutuksia työttömän yksilön mahdollisuuksiin löytää työpaikka avoi-
milta työmarkkinoilta. Tarkoituksena oli selvittää, miten työvoimakoulutus vaikuttaa
työttömien todennäköisyyteen työllistyä avoimilta työmarkkinoilta, eli kuinka monta
prosenttia työttömän todennäköisyys työllistyä olisi ollut suurempi, jos työtön olisi
osallistunut työvoimakoulutukseen. Työvoimakoulutuksen vaikutusta mitattiin työttö-
män todennäköisyydellä olla työllisenä noin puoli vuotta koulutusjakson jälkeen ja toi-
saalta koulutuksen jälkeisillä työttömyysjaksojen kestoilla. Empiirinen osuus perustui
vuodet 1987–1998 kattavaan yksilötason paneeliaineistoon. Työvoimakoulutuksen vai-
kutusten arvioinnissa käytettiin sekä diskreetin valinnan malleja että elinaika-analyysiä.

Valikoituminen koulutukseen ei ole satunnaista; yksilölliset tekijät vaikuttavat sekä
työllistymiseen että koulutukseen osallistumiseen. Myös havaitsemattomat taustatekijät
kuten motivaatio vaikuttavat sekä työllistymiseen että koulutukseen valikoitumiseen.
Motivoituneemmat työntekijät saattavat hakeutua muita innokkaammin työvoimakou-
lutukseen. Toisaalta he myös työllistyvät muita helpommin. Tällöin työvoimakoulutuk-
sen vaikutukset voidaan mallien avulla arvioida liian suuriksi. Myös hallinnollisilla
käytännöillä on vaikutusta toimenpiteiden piiriin valikoitumiseen; monet toimenpiteet
on suunnattu vaikeasti työllistyville pitkäaikaistyöttömille. Kontrolloimattomina nämä
tekijät vaikeuttavat työvoimakoulutuksen työllisyysvaikutusten arviointia.

Tulosten mukaan työvoimakoulutus edistää jonkin verran työttömien mahdollisuuksia
työllistyä avoimille työmarkkinoille. Vaikutukset vaihtelevat kuitenkin eri osallistuja-
ryhmissä. Työvoimakoulutus hyödyttää enemmän paremmin koulutettuja yksilöitä kuin
pelkän perusasteen suorittaneita.

Asiasanat: työvoimakoulutus, diskreetin valinnan mallit, elinaika-analyysi

Abstract: This study examines the effects of the active labour market programmes on
participants’ probability to find work. The effectiveness criteria of these training pro-
grammes is evaluated by participants’ and reference group members’ later success on
labour market. Programme participants’ labour market statuses are compared about six
months after their completing the training period. Also post programme unemployment
durations were evaluated. Empirical analysis is based on micro-level panel data cover-
ing the period 1987–1998. Selection for training programmes is not random, because
decision to apply for training is based on individual characteristics. Individuals who
have good motivation apply for training, while others may avoid training. Also admin-
istrative regulations have effect on the selection process: training programmes are usu-
ally allocated for displaced or long-term unemployed individuals. Unless controlled
these facts affect labour market transitions and thereby cause selection bias. Therefore
selecting a proper statistical model is important. In this study different types of discrete
choice models and survival analysis are used. According to the findings labour market
training has some positive effect on employment probability. However, effects vary in
different groups. For example, individuals with basic education benefit less from train-
ing programmes than those with higher education.

Key words: labour market training, discrete choice models, duration models





Esipuhe

Suomen talous kasvoi 1990-luvun jälkipuoliskolla nopeasti. Vaikka uusia työ-
paikkoja on syntynyt runsaasti, on työttömyys silti pysynyt huomattavan korke-
alla tasolla. Erityisesti pitkäaikaistyöttömien ja työmarkkinoilta syrjäytyneiden
asema on vaikea. Aktiivisen työvoimapolitiikan merkitys onkin korostunut enti-
sestään ja sen merkityksestä ja vaikuttavuudesta on käyty laajaa keskustelua.
Tässä työssä esitellään menetelmiä, joilla voidaan arvioida erityisesti työvoima-
koulutuksen vaikutuksia työttömien työllistymiseen avoimille työmarkkinoille.

Tutkimus kuuluu Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ”Verotus, sosiaalitur-
va ja työmarkkinat” -projektikokonaisuuteen. Projektikokonaisuudessa pyritään
mm. muodostamaan kokonaiskuva työvoima- ja eläkepolitiikan vaikutuksista
työikäisen väestön työmarkkina-asemiin.

Helsingissä 7. maaliskuuta

Reino Hjerppe





Saatteeksi

Tämä tutkimus liittyy Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen työvoimakoulu-
tuksen vaikutuksia selvittäneeseen projektiin. Tutkimushanke tuotti myös lisensi-
aatintutkimuksen, jonka ohjaajana Helsingin yliopistossa toimi professori Yrjö
Vartia. Hänelle ja professori Mika Lindenille haluan esittää lämpimät kiitokseni.
Heidän kommenttinsa olivat tutkimuksen rakenteen kannalta ratkaisevia.

Valtion taloudellista tutkimuskeskusta haluan kiittää tutkimushankkeen mahdol-
listamisesta. Haluan kiittää kaikkia niitä, jotka ovat eri seminaareissa kommen-
toineet työtäni. Kiitokset myös kaikille muille, jotka ovat neuvoillaan ja tuellaan
edesauttaneet työn valmistumista. Kaikista tässä tutkimuksessa mahdollisesti
esiintyvistä virheistä ja virhepäätelmistä vastaan luonnollisesti itse.

Juha Tuomala





Yhteenveto

Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään aktiivisen työvoimapolitiikan sekä
erityisesti työvoimakoulutuksen vaikutuksia työttömän yksilön mahdollisuuksiin
löytää työpaikkaa avoimilta työmarkkinoilta. Työvoimakoulutuksen työllisyys-
vaikutusten arvioiminen ei ole suoraviivaista. Monet tekniset ja käytännön on-
gelmat vaikeuttavat arviointitehtävää. Tämän takia työvoimakoulutuksen
työllisyysvaikutuksia pyritään arvioimaan erilaisten tutkimusmenetelmien avulla.

Tutkimusongelma voidaan lausua seuraavasti: miten työvoimakoulutus vaikuttaa
työttömien todennäköisyyteen löytää työpaikka avoimilta työmarkkinoilta, eli
kuinka monta prosenttia työttömän todennäköisyys työllistyä olisi ollut suurempi,
jos työtön olisi osallistunut koulutukseen. Työvoimakoulutuksen vaikutusta mi-
tattiin työttömän todennäköisyydellä olla työllisenä noin puoli vuotta koulutus-
jakson jälkeen ja toisaalta koulutuksen jälkeisillä työttömyysjaksojen kestoilla.
Käytettävissä oleva tutkimusaineisto oli muodostettu ei-kokeellisin menetelmin.
Tämä vaikeutti johtopäätösten tekoa. Ei-kokeellisen aineiston tapauksessa on-
gelmat johtuvat siitä, että tutkittavaan muuttujaan vaikuttavat useat kontrolloi-
mattomat tekijät. Ei-kokeellisen havaintoaineiston perusteella yritetään päätellä,
mitä olisi tapahtunut vastaavassa kontrolloidussa kokeessa. Toimenpiteiden vai-
kutusten arvioinnissa käytettiin sekä diskreetin valinnan malleja että elinaika-
analyysiä.

Diskreetin valinnan mallien avulla tutkittiin, nostaako työvoimakoulutus työttö-
mien todennäköisyyttä työllistyä. Tutkimuksessa seurattiin vuoden 1997 lopussa
työttömänä olleita henkilöitä vuoden 1998 loppuun asti. Henkilöt, jotka osallistu-
vat työvoimakoulutukseen vuoden 1998 kahden ensimmäisen neljänneksen aika-
na, muodostivat koeryhmän. Vertailuryhmät muodostettiin työttömistä, jotka
eivät olleet koulutuksessa vuoden 1998 kahden ensimmäisen neljänneksen aika-
na. Työvoimakukoulutuksen vaikutuksia tutkittiin erilaisten probit-mallien avul-
la. Työvoimakoulutuksella oli positiivinen vaikutus työttömien työllistymis-
todennäköisyyteen. Työvoimakoulutus nosti todennäköisyyttä olla työllinen kes-
kimäärin 6,5 prosenttiyksiköllä noin puoli vuotta koulutuksen jälkeen.

Tuloksia tulkittaessa on huomattava, että toimenpiteiden vaikutukset ovat keski-
määräisiä, eivätkä vaikutukset vaihtele eri yksilöiden välillä. Aktiiviset toimen-
piteet vaikuttavat kuitenkin erilaisiin ihmisiin eri tavalla. Tämän takia estimoitiin
myös koulutusasteittaiset mallit. Työvoimakoulutukseen osallistuminen hyödytti
paremmin koulutettuja työttömiä enemmän kuin heikosti koulutettuja. Työvoi-
makoulutus auttoi matalasti koulutettuja työttömiä vain vähän. Osallistuminen
työvoimakoulutukseen nosti perusasteen suorittaneiden työllistymistodennäköi-
syyttä keskimäärin 3,9 prosenttiyksiköllä. Sen sijaan keski- ja korkea-asteen suo-
rittaneiden työllistymistodennäköisyyttä työvoimakoulutus nosti keskimäärin 7,9
prosenttiyksiköllä.



Työllistymisen lisäksi selvitettiin myös toimenpiteen vaikutusta työttömyysjak-
sojen kestoihin. Elinaikamallien avulla tutkittiin, miten työvoimapoliittiset kou-
lutusjaksot vaikuttavat tulevien työttömyysjaksojen kestoihin. Koeryhmään
valittiin ne otoksen työttömät, jotka olivat työvoimakoulutuksessa ennen työttö-
mäksi joutumistaan. Vertailuryhmän muodostivat ne työttömät, jotka eivät olleet
työvoimakoulutuksessa ennen työttömyyden alkua. Coxin mallin avulla tutkittiin,
miten työvoimapoliittiset toimenpiteet vaikuttavat vuonna 1997 työttömäksi
joutuneiden henkilöiden työttömyysjaksojen kestoihin. Työttömiä seurattiin vuo-
den 1998 loppuun asti. Havainnot luokiteltiin työttömyyden päättymissyyn mu-
kaan. Työttömyys voi päättyä työllistymisen lisäksi aktiivisten toimenpiteiden
piiriin siirtymiseen tai työvoimasta poistumiseen. Vuoden 1998 puolelle jatku-
neet työttömyysjaksot sensuroitiin. Työvoimakoulutuksessa olleiden työllisty-
mistodennäköisyys oli 14 % suurempi kuin muuten samanlaisilla henkilöillä,
jotka eivät ole osallistuneet työvoimakoulutukseen. Sen sijaan esimerkiksi tuki-
työssä olleiden työllistymistodennäköisyys oli 15 % pienempi kuin muuten sa-
manlaisilla henkilöillä, jotka eivät olleet tukityössä.

Eri toimenpiteet on suunnattu erilaisille yksilöille ja niillä on erilaisia vaikutuksia
eri kohderyhmiin. Tähän tulisi kiinnittää enemmän huomiota ohjelmien vaiku-
tuksia arvioitaessa. Myös tutkimusajankohtaan kannattaa kiinnittää huomiota.
Lisäksi on havaittu, että toimenpiteillä on taipumus menettää tehoaan, kun niiden
käyttö laajenee. Tämä koskee niin koulutus- kuin työllistämistoimiakin. Tehok-
kaankin koulutusmuodon vaikutus voi heikentyä, jos sen käyttöä laajennetaan
liian paljon. Toimenpiteiden entistä selvempi kohdentaminen niitä tarvitseville
erityisryhmille on myös useiden muiden tutkimusten valossa suositeltavaa. Toi-
menpiteiden huolellisen kohdentamisen avulla ehkäistään myös turhat toimenpi-
teet ja työmarkkinavuodot.

Työvoimakoulutuksella on tulevaisuudessa keskeinen rooli etenkin rakenteellisen
työttömyyden ehkäisyssä. Työvoimakoulutuksen rakennepoliittinen tehtävä liit-
tyy työmarkkinaliikkuvuuden edistämiseen ja  työvoiman kysynnän ja tarjonnan
laadullisen yhteensopivuuden parantamiseen. Työmarkkinoiden kohtaanto-
ongelmien vuoksi tämä tehtävä on keskeinen myös tulevina vuosina. Tämä yllä-
pitää työvoimakoulutuksen tarvetta laajana myös tulevaisuudessa.
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1 Johdanto

Tämän työn tarkoituksena on selvittää, miten työvoimakoulutus vaikuttaa työt-
tömien työllistymismahdollisuuksiin. Työvoimakoulutuksen vaikutusta työttö-
män työllistymismahdollisuuksiin voidaan selvittää tutkimalla, miten
työvoimakoulutus vaikuttaa työttömien todennäköisyyteen työllistyä avoimille
työmarkkinoille koulutusjakson jälkeen. Tämä on tutkimusongelma, jossa pyri-
tään arvioimaan työvoimakoulutuksen ja työllisyyden välistä syy-seuraus- suh-
detta. Käytännössä tutkimusongelma voidaan lausua seuraavasti: kuinka monta
prosenttia työttömän todennäköisyys työllistyä olisi ollut suurempi, jos työtön
olisi osallistunut koulutukseen, ceteris paribus. Tavoitteeseen pääsemiseksi käy-
tetään eri tutkimusmenetelmiä.

Käytettävissä oleva tutkimusaineisto on muodostettu ei-kokeellisin menetelmin.
Tämä vaikeuttaa toimenpiteiden vaikutuksia koskevaa johtopäätösten tekoa enti-
sestään. Ei-kokeellisen aineiston tapauksessa ongelmat johtuvat siitä, että tutkit-
tavaan muuttujaan vaikuttavat useat kontrolloimattomat tekijät. Tätä ongelmaa ei
voida ratkaista suurentamalla havaintoaineistoa tai vetoamalla talousteoriaan. Ei-
kokeellisissa tutkimuksissa harvoin käsitellään näitä vaikeuksia. Tutkimuson-
gelmaan on kuitenkin esitetty ratkaisuksi strategiaa, jossa ei-kokeellisen havain-
toaineiston perusteella yritetään päätellä, mitä olisi tapahtunut vastaavassa
kontrolloidussa kokeessa (Lilja ja Vartia 1980).

Esimerkkinä työvoimakoulutuksesta käytetään työnhakukoulutusta, jota alettiin
järjestää vuonna 1998 toteutetun työvoimapoliittisen järjestelmän uudistuksen
yhteydessä. Tutkittujen työnhakukoulutusjaksojen yhteydessä järjestettiin kui-
tenkin myös muuta työvoimakoulutusta. Työnhakukoulutuksella tarkoitetaan ly-
hytkestoisia, kuitenkin vähintään viiden päivän kursseja, joita järjestetään
työttömille työnhakijoille. Vuonna 1998 miltei jokaisen työvoimakoulutusjakson
yhteydessä järjestettiin viikon mittainen työnhakukoulutusjakso. Lisäksi työvoi-
matoimistot järjestivät erillisenä ryhmäpalveluna työnhakukoulutusta työttömille
työnhakijoille. Ryhmäpalvelukurssit eivät sisältäneet muuta yleissivistävää tai
ammatillista koulutusta. Työvoimatoimistojen järjestämän ryhmäpalvelukoulu-
tuksen vaikutusten arvioinnista luovutaan useasta eri syystä. Ensinnäkin ryhmä-
palvelun vaikutuksia selvitettiin aikaisemmassa tutkimuksessa (Tuomala 2000).
Ryhmäpalveluun osallistumisen mallintaminen osoittautui tällöin hankalaksi.
Ryhmäpalvelukoulutukseen osallistumiselle ei ole helppo löytää selkeitä selittä-
jiä, sillä eri työvoimatoimistot kohdensivat ryhmäpalvelukoulutusta useiden toi-
sistaan poikkeavien kriteerien perusteella. Useissa työvoimatoimistoissa
työnhakijat olivat ilmaisseet määräaikaishaastatteluissa kiinnostuksensa osallis-
tua koulutukseen. Vapaaehtoisuuden lisäksi muita perusteita olivat mm. työttö-
män ikä, työttömyyden kesto, työttömän työnhakuvalmius ja ammatti. Jossain
määrin työnhakukoulutusta pyrittiin kohdentamaan myös maahanmuuttajille.
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Työvoimatoimistoista 54 % ilmoitti käyttävänsä jotain kriteereistä ryhmäpalve-
lun kohdentamisessa.

Tässä työssä arvioidaan työvoimakoulutusta, jonka yhteydessä on ollut työnha-
kukoulutusperiodi. Työnhaku- ja työvoimakoulutukseen osallistuminen voi pa-
rantaa työttömän työllistymisedellytyksiä eri mekanismien kautta. Yhtäältä
tarkoituksena on lisätä osallistujien inhimillistä pääomaa ja näin tehdä heidät
houkuttelevammiksi työnantajille. Toisaalta toimenpiteisiin osallistuminen voi
myös nostaa odotettavissa olevaa tulevaa palkkatasoa. Lisäksi saatu hyöty voi
olla muuta kuin rahassa mitattavaa. Toimenpiteiden kautta työnhakijat saavat
mahdollisesti uusia kontakteja työnantajiin. Työ on jaettu seuraavasti:

Luvussa 2 käsitellään koulutuksen vaikutusten tutkimista yleisellä tasolla. Aluksi
käydään lyhyesti läpi suomalaisen työvoimapolitiikan historia ja selvitetään, mitä
työvoimakoulutuksella ja aktiivisella työvoimapolitiikalla tarkoitetaan. Tämän
jälkeen määritellään tutkimusasetelma tarkemmin ja selvitetään, miten koe- ja
vertailuryhmät sekä itse tutkimusaineisto on muodostettu. Lisäksi luvussa käsi-
tellään valikoitumisharhan käsitettä ja aikaisempia toimenpiteiden vaikutuksia
selvittäneitä tutkimuksia.

Luvussa 3 siirrytään diskreetin valinnan mallien esittelyyn. Luvussa selvitetään
kuinka kahden yhtälön probit-mallilla voidaan tutkia työvoimakoulutuksen vai-
kutuksia yksilöön todennäköisyyteen löytää työpaikka avoimilta työmarkkinoilta.
Lisäksi selvitetään, miten valikoitumisharha ja heteroskedastisuus voidaan ottaa
huomioon probit-malleissa. Luvun lopussa raportoidaan estimoitujen mallien
antamat tulokset.

Luvussa 4 käsitellään työttömyys- ja työllisyysjaksojen kestojen mallintamista
duraatio- eli elinaikamalleilla. Duraatiomallien taustalla olevaa työnetsintäteoriaa
ei käsitellä tämän esityksen puitteissa. Tutkimusasetelma poikkeaa jonkin verran
luvun 3 asetelmasta. Lopuksi luvussa 5 tehdään lyhyt yhteenveto.
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2 Työvoimakoulutuksen vaikutusten arvioiminen

Luku 2 on jaettu siten, että aluksi luvussa 2.1 esitellään työvoimakoulutuksen ja
muun suomalaisen työvoimapolitiikan historiaa. Luvussa 2.2 käsitellään työvoi-
mapolitiikan tavoitteita ja lähtökohtia. Luvussa 2.3 vastataan siihen, miten toi-
menpiteiden vaikutusten arvioiminen pitäisi suorittaa. Luku 2.4 käsittelee
lyhyesti vaikutusten arvioimista hankaloittavaa ilmiötä eli valikoitumisharhaa.
Tähän kysymykseen palataan tarkemmin luvussa 3 esiteltävien ekonometristen
mallien yhteydessä. Luvussa 2.5 käsitellään tutkimusaineiston muodostamista.
Luvussa 2.6 esitellään aikaisempia työvoimakoulutuksen ja muiden toimenpitei-
den vaikutuksia selvittäneitä tutkimuksia.

2.1 Työvoimapolitiikan historiaa

Työvoimapolitiikan lähtökohdat ja tavoitteet ovat vaihdelleet eri aikoina. Tämä
heijastuu myös toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointiin. Seuraava työvoima-
politiikan historiakatsaus pohjautuu lähinnä Kalelan (1989) ja Skogin ja Räisäsen
(1997) julkaisuihin, jotka käsittelivät laajasti aktiivisen työvoimapolitiikan histo-
riaa Suomessa.

Aktiivisia työvoimapoliittisia toimenpiteitä ovat nykyisin työvoimakoulutus, jul-
kisen tai yksityisen sektori järjestämä tukityöllistäminen, ammatillinen kuntoutus
ja julkinen työnvälitys. Passiivinen työvoimapolitiikka sisältää puolestaan työt-
tömyysturvan, työmarkkinatuen ja työttömyyseläkkeen. Aktiivista työttömyys-
politiikkaa ei nykymuodossaan ole harjoitettu ennen 1960-lukua. Myös itse
työttömyyden sisältö on aikojen kuluessa muuttunut. Varsinaisesti työttömyys on
teollistumisen ja kaupungistumisen mukanaan tuoma ilmiö, jota tarkasteltiin
aluksi osana työväenkysymystä. Muutto- ja elinkeinovapaus toteutettiin 1860- ja
1870-luvuilla, jolloin muodostuivat edellytykset myös työttömyyden kehittymi-
selle. Aikaisemmin etenkään maaseudulla ei joka talvista työnpuutetta pidetty
työttömyytenä vaan normaaliin elämänmenoon kuuluvana ilmiönä. Kaupunkien
työväestö luopui tästä asenteesta 1930-luvulla ja maaseudun väestö 1950- ja
1960-luvuilla. Työttömyys oli aluksi selkeästi kausiluonteista, joten aktiivisen
työvoimapolitiikan esivaiheita työttömyyden torjunnassa olivat hätäaputyöt, jotka
alkoivat Helsingissä jo 1880-luvulla. Työttömyyden torjuntaan liittyi läheisesti
myös köyhäinhoito. Lisäksi talvityöttömyyden torjumiseksi järjestettiin kursseja
jo vuosisadan alussa. Näin ollen nykyisen muotoisen tukityöllistämisen ja työ-
voimakoulutuksen esiasteet luotiin jo hyvin varhain. Vuosien 1907–1914 valtio-
päivillä kehitettiin pitkälti ne ajatusmuodot, joiden pohjalta työttömyyttä
lähestyttiin aina 1960-luvulle saakka.
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Köyhäinhuolto ja ns. lapiolinja1 pysyivät suomalaisen työvoimapolitiikan vallit-
sevina työkaluina aina 1950-luvun loppuun saakka. 1960-luvulla vallitseva linja
kyseenalaistettiin ja alettiin korostaa ammattitaitoisen työvoiman merkitystä.2

Perinteisen työllistämisen sijaan painotettiin työttömyyskorvausten ja ammatti-
kurssituksen roolia. Työttömyyskorvaus erotettiin köyhäinhoidosta kuitenkin jo
1940-luvulla. 1960-luvulla toteutettiin myös monia muita uudistuksia. 1970-
luvulla ammatillista koulutusta lisättiin ja pyrittiin edelleen pois perinteisestä
työllistämislinjasta. Myös työttömyyskorvauksen ja työnvälityksen keskinäistä
koordinointia pyrittiin parantamaan. Kaiken kaikkiaan erilaisten toimenpiteiden
kirjo kasvoi selvästi.

Saman linjan voidaan katsoa jatkuneen vielä vuoden 1989 työllisyyslaissa, jossa
velvoitetyö ulotettiin entistä laajemmalle. Ns. ammattisuoja ja kotipaikkakunta-
pykälät työttömyysturvassa antoivat työttömille mahdollisuuden odottaa muuta-
mia kuukausia oman alansa työpaikkojen avautumista kotikunnassa.
Työllisyyslain uudistamisen yhteydessä haluttiin yhtäältä tehostaa työnvälitys-
toimintaa, mutta toisaalta vahvistaa työn oikeuden tulkintaa. Viimeksi mainittu
merkitsi sitä, että nuoret olivat kuuden ja aikuiset kahdentoista kuukauden työt-
tömyyden jälkeen oikeutettuja saamaan työpaikan valtion tuella yrityksistä, kun-
nista tai suoraan valtiolta.

Laman iskiessä 1990-luvun alussa velvoitetyöllistäminen tuli nopeasti mahdot-
tomaksi ja siitä jouduttiin luopumaan. Työvoimapoliittisten toimenpiteiden mää-
rää nostettiin, mutta niiden vaikutus näkyi lähinnä työttömyyskausien
keskeytyksinä. Lamaoloissa avoimet työmarkkinat eivät vetäneet. Aktiivisen
työvoimapolitiikan taso nousi ennätyssuureksi.

                                           
1 Työttömät pyrittiin työllistämään erityisille työllisyystyömaille, jotka usein olivat tietyömaita. Tämä
linja oli vallitseva 1960-luvulle saakka, jolloin  se rapautui vähitellen mm. työttömyysturvalainsäädännön
kehittyessä.
2 Aikaa 1960-luvun puolivälistä 1980-luvulle on kutsuttu myös kassalinjaksi.
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Kuvio 2.1 Työvoimakoulutus ja tukityöllistäminen vuosina 1981–19993

(Lähde: Työvoimapoliittinen aikakausikirja 3/2000)
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1990-luvun puolivälistä lähtien työvoimapolitiikkaa on leimannut aktivointi.
Säädöksiä ja käytäntöjä on muutettu niin, että työnhakijoiden oma aktiivisuus ja
ohjautuminen avoimille työmarkkinoille korostuisi. Työvoimakoulutuksen mer-
kitys kasvoi suhteessa tukityöllistämiseen. Tämä näkyi etenkin koulutettavien
lukumäärän kasvuna. Lisäksi eri tyyppisten koulutusmuotojen määrä lisääntyi.
Sen sijaan tukityöllistämisjaksojen lukumäärää on jopa karsittu, sillä korkeasuh-
danteen aikana luodusta velvoitetyöllistämisestä luovuttiin. Lisäksi luotiin uusia
toimenpidemuotoja. Eri toimenpiteiden piirissä oli vuonna 1997 keskimäärin 123
400 henkilöä. Tämä ylittää lamaa edeltäneen avoimen työttömyyden 35 000 hen-
kilöllä (Hämäläinen 1999). Vuonna 1997 myös työvoimakoulutusjaksojen luku-
määrä kääntyi uudestaan laskuun (ks. kuvio 2.1).

Vuonna 1998 toteutettiin työvoimapoliittisen järjestelmän uudistus, jonka pääasi-
allisen tarkoituksena oli edistää työmarkkinoiden toimivuutta ja estää työttömien
syrjäytymistä. Räisäsen (1998) mukaan uudistukset voidaan jakaa viiteen osa-
alueeseen. Ensimmäisen osan muodostivat työttömille järjestettävät määräaikais-
haastattelut. Uudistusten toisen osan tarkoituksena oli passiivisen työttömyystur-
van aktivointi yhdistelmätuen avulla. Kolmas uusi elementti oli lyhytkestoisen
työnhakukoulutuksen järjestäminen työttömille. Neljänneksi järjestettiin lyhyt-

                                           
3 Työvoimakoulutuksessa ja tukityössä olevien lukumäärä keskimäärin kuukauden lopussa olevana las-
kentapäivänä.
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kestoista työpaikkakoulutusta. Viimeisenä elementtinä oli työnhakijan oikeuksien
ja velvollisuuksien määritteleminen.

Työministeriö asetti joulukuussa 2000 työryhmän valmistelemaan vuonna 1998
toteutetun perusuudistuksen jatkamista (ks. Toinen aalto – Työvoimapolitiikan
uudistusten jatkaminen). 2000-luvun alun tilanteessa on keskeisintä varmistaa
työvoiman saatavuus. Tämä liittyy kiinteästi talouspolitiikan vakaan kasvuta-
voitteen tukemiseen työmarkkinoilla. Työryhmän mukaan työvoimatoimiston
palveluprosessin ydintehtävänä on taata, että 1. avoimet työpaikat täyttyvät laa-
dukkaasti, 2. työnhakijoiden työnhakujaksot lyhenevät ja valuma pitkäaikais-
työttömyyteen pienenee ja 3. työnantajien tulevat työvoiman tarpeet ja osaamis-
vaatimukset selvitetään ja niihin haetaan ratkaisuja yhdessä muiden toimijoiden
kanssa. Työvoimakoulutus on keskeinen tekijä näiden tavoitteiden saavuttami-
sessa. Työvoimakoulutuksen vaikutuksia tulisi tällöin pystyä arvioimaan luotet-
tavasti.

2.2 Työvoimakoulutus ja aktiivisen työvoimapolitiikan tavoitteet

Työvoimakoulutus on työvoimahallinnon rahoittamaa opiskelijoille maksutonta
koulutusta ja se on suunniteltu lähinnä työttömille työnhakijoille tai työttömäksi
joutuville 20 vuotta täyttäneille henkilöille. Työvoimakoulutuksen tavoitteena on
ammattitaito työelämän tehtäviin. Tämän takia koulutuksesta on pyritty tekemään
käytännönläheistä ja se sisältää useimmiten työharjoittelua. Laajin työvoima-
koulutuksen osa-alue on pidempikestoinen ammatillinen koulutus, joka on pää-
osin tutkintoon tai sen osiin johtavaa. Työvoimakoulutusta järjestetään
ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa, muissa ammatillisissa oppilaitoksissa
ja korkeakouluissa. Sitä järjestävät myös yksityiset koulutuksen järjestäjät. Työ-
voimakoulutukseen haetaan aina työvoimatoimiston kautta, jossa valitaan myös
opiskelijat. Koulutuksen ajalle opiskelijat voivat saada työttömyysturvaa vastaa-
vaa koulutustukea tai työmarkkinatukea.

Työvoimakoulutus on siis osa aktiivista työvoimapolitiikkaa, ja sen päämääränä
on työttömyyden ja työvoimapulan torjuminen, työvoimasta syrjäytymisen eh-
käiseminen sekä työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohdentaminen. Työvoiman
kysynnän ollessa laskusuhdanteessa vähäistä voidaan työvoimakoulutuksella
pyrkiä nostamaan tai ainakin ylläpitämään työttömien ammattitaitoa. Työvoima-
koulutuksella on keskeinen rooli etenkin rakenteellisen työttömyyden ehkäisyssä.
Työttömiä pyritään kouluttamaan aloille, joilla on pulaa työvoimasta.

Yleensä ajatellaan, että työvoimakoulutuksella ja muilla tukitoimenpiteillä pa-
rannetaan työttömien työllistymismahdollisuuksia. Toimenpiteet eivät kuitenkaan
välttämättä paranna työttömien mahdollisuuksia löytää pysyvää työpaikkaa.
Työn etsinnän aktiviteetti ei aina kasva, koska välittömän työllistymisen tarve
vähenee. Työvoimakoulutusta pidetään kuitenkin yleensä hyödyllisenä silloin,
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kun työllistymisen esteenä on puutteellinen koulutus. Lisäksi eri toimenpiteillä
on jonkin verran toisistaan poikkeavia tavoitteita ja kohderyhmiä. Tämän takia
eri toimenpiteiden vaikutuksia työttömien työllistymiseen on mielekästä tarkas-
tella erikseen.

Aktiivisen työvoimapolitiikan lähtökohdat ovat olleet taloudellisen kasvun edis-
tämisessä ja inflaation hillinnässä. Työnvälityksen, ammatinvalinnanohjauksen,
työllisyyskoulutuksen ja muuttoavustusten avulla pyrittiin tehostamaan työvoi-
man ammatillista ja alueellista liikkuvuutta ja näin avartamaan työvoimakapeik-
koja sekä estämään niiden synty. Aktiivinen työvoimapolitiikka onkin toisinaan
liitetty työvoimavarojen kehittämiseen, jolloin varsinaisten työvoimapoliittisten
toimien ohella korostettiin koulutuksen ja lasten päivähoidon kaltaisten työhön-
menoa helpottavien toimien merkitystä.

Käytännössä työvoimapolitiikkaan on kuitenkin niin Suomessa kuin muuallakin
liittynyt välitön työllistämiselementti. Työnhakijoiden erityisryhmiä, kuten va-
jaakuntoisia, pitkäaikaistyöttömiä, maahanmuuttajia ja nuoria on joko työllistetty
suoraan julkiselle sektorille tai tukien avulla yksityisiin yrityksiin ja järjestöihin.
Toisinaan työllistämiskriteerit ovat olleet hyvin väljät. Monien käsitemaailmassa
aktiivinen työvoimapolitiikka tarkoittaakin juuri näitä työllistämistoimia.

Aktiivisen työvoimapolitiikan kultakautena voitaisiin tämän ajattelun perusteella
pitää 1950- ja 1960-lukujen lapiolinjaa. Käytännössä tämä kuitenkin merkitsi
sitä, että työttömät sidottiin kausi- tai suhdanneluontoisen työttömyyden kohda-
tessa tuottamattomiin töihin kotiseudulleen, kun vaihtoehtona olisi voinut olla
hakeutuminen pysyviin työpaikkoihin kasvaville aloille ja alueille. Aktiivisten
toimenpiteiden kyseenalaisena käyttönä voidaan pitää myös 1980-luvulla ja
1990-luvun alussa yleistynyttä käytäntöä hakeutua tukityöpaikkaan tai työlli-
syyskoulutukseen silloin, kun työttömyyspäivärahakausi uhkasi päättyä. Puolen
vuoden tukityöpaikan avulla voitiin päivärahaoikeus uusia entisin eduin, vaikka
tukityöpaikan palkkataso olisi ollut paljon alhaisempikin. Erityisesti ns. työttö-
myyseläkeputken alaikärajaa lähestyttäessä päivärahakauden päättyminen olisi
ollut haitallista. Päivärahaoikeuden voimassaolo takasi sen jatkumisen työttö-
myyseläkkeen alkamiseen saakka eli pisimmillään seitsemäksi vuodeksi.

Työttömyysturvan ehdot vaikuttavat siten työttömien työnhakukäyttäytymiseen
ja halukkuuteen osallistua eri toimenpiteisiin. Sihto (1996) on arvioinut, että
1960-luvun lopussa ja 1970-luvun alussa itse asiassa toteutettiin aktiivisen työ-
voimapolitiikan tavoitteita, vaikka aktiivisten toimenpiteiden merkitys väheni ja
työttömyysturvan kasvoi. Tämä johtui siitä, että aktiivisin työvoimapoliittisin
toimenpitein oli pidetty yllä työvoimaa tuotannossa ja alueilla, joilla ei ollut tule-
vaisuutta. Näin tuotanto- ja kvalifikaatiorakennetta konservoivien toimenpiteiden
väheneminen merkitsi sitä, että tarpeellinen rakennemuutos toteutui.
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Työvoimapolitiikan eri piirteet ovat korostuneet eri aikoina. Yleisesti voidaan
todeta, että toimenpiteillä on taipumus menettää tehoaan, kun niiden käyttö laa-
jenee. Tämä koskee niin työvoimakoulutus- kuin työllistämistoimiakin. Lupaa-
vasta ja tehokkaasta toimenpiteestä tuleekin ongelma, jos sen käyttöä
laajennetaan. Tämä on eräs syy siihen, että toimenpiteiden kirjo helposti kasvaa
ja niitä on aika ajoin yhdistelty tai lopetettu. Suomen työvoimapolitiikka on ke-
hittynyt yhtäältä OECD-järjestön markkinoiman aktiivisen työvoimapolitiikan
doktriinin ja toisaalta Suomen perustuslaissa ilmaistun työn oikeuden käytännön
tulkinnan ristipaineessa. Välillä on korostettu aktiivisen työvoimapolitiikan mer-
kitystä työvoimavarojen kehittämisessä ja kokonaistaloudellisen kasvun tukena,
välillä työttömien oikeutta saada työtä vaikka julkisen sektorin ”keinotekoisiin”
työpaikkoihin. (Ilmakunnas, Romppanen ja Tuomala 2001.)

Aktiivisen työvoimapolitiikan painotukset ovat usein muuttuneet eri maissa sa-
mansuuntaisesti. Viimeaikaiset kehityssuunnat voidaan esittää seuraavasti (ks.
Lönnroth 2000). Työvoimapolitiikan painopiste on siirtynyt kysyntäpuolen toi-
menpiteistä tarjontapuolen toimenpiteisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että
tuettujen työpaikkojen luonnista on siirrytty työnhakijoiden inhimillisen pääoman
vahvistamiseen, eli käytännössä työvoimakoulutukseen. Kysyntäpuolen toimen-
piteiden kohdalla pääpaino on “välillisissä” (in work-benefits, yhdistelmätuki-
tyyppisissä) toimenpiteissä eikä massiivisissa tukityöohjelmissa. Pehmeät
tarjonta-puolen toimenpiteet kuten työnhakukoulutus ja henkilökohtaiset työnha-
kusuunnitelmat ovat lisääntyneet. Ylipäätään pääpaino on kohdennetuissa ja yk-
silöllisissä toimenpiteissä. Erityisesti pyritään pysyvään vaikutukseen. Tärkeitä
ovat myös “polut” eli toisiaan seuraavat toimenpiteet. Tämä tarkoittaa käytän-
nössä sitä, että esimerkiksi koulutusjaksoja seuraa työharjoittelu. Myös yksilön
omaa vastuuta on korostettu ja ongelmiin pyritään puuttumaan ajoissa, ennen
kuin syrjäytymiskehitys pääsee alkamaan.

OECD (1999) on esittänyt kahdeksankohtaisen ohjelman aktiivisen ja passiivisen
työvoimapolitiikan tehostamiseksi tulevaisuudessa. Ensinnäkin tulisi siirtyä yh-
den luukun politiikkaan, jolloin työttömyysturvan antaminen ja toimenpiteisiin
ohjaaminen tapahtuisi samaa kautta. Toiseksi tulisi ennakoida riskiryhmät, jotka
ovat vaarassa jäädä pitkäaikaistyöttömiksi ja kohdistaa työvoimakoulutus nimen-
omaan heille. Kolmanneksi passiivisen työttömyysturvan kausi tulisi pitää mah-
dollisimman lyhytaikaisena. Neljänneksi aktiivisen työnhaun tulisi olla ehtona
työttömyysturvan nauttimiselle. Viides kohta koskee työttömien ohjaamista toi-
menpiteiden piiriin työttömyyden pitkittyessä. Kuudennen kohdan mukaan aktii-
visten toimenpiteiden kohteena olevien tulisi jatkaa työnhakua avoimelta
sektorilta. Seitsemänneksi tulisi välttää ns. karuselliefektiä eli vuorottelua eri
toimenpiteiden välillä. Ohjelman viimeinen kohta suosittelee markkinaehtoisuu-
den lisäämistä.
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2.3 Miten työvoimakoulutuksen vaikutuksia tutkitaan

Työvoimakoulutuksen vaikutusten arviointitehtävää käsiteltäessä on otettava
huomioon työvoimapolitiikalle asetetut erilaiset tehtävät ja tavoitteet. On ehdo-
tettu jaottelua, jonka mukaan työvoimapolitiikalla on kolmenlaisia tehtäviä: 1.
suhdannepoliittinen, 2. rakennepoliittinen ja 3. jakopoliittinen tehtävä (ks. esim.
Skog ja Räisänen 1997). Suhdannepoliittisen tehtävän tarkoituksena on poistaa
rekrytointivaikeuksia ja ammatillisia kapeikkoja. Lisäksi suhdannepoliittisen
tehtävän tarkoituksena on pitää työnhakijat osana tehokasta työnhakua ja näin
ehkäistä palkkainflaatiota ja kustannusten nousua. Työvoimapolitiikan suhdan-
nepoliittisen tehtävän keinoina voidaan pitää esimerkiksi nopeaa
”täsmäkoulutusta”, jolla ohjataan ja kvalifioidaan työvoimaa. Rakennepoliittisen
tehtävän tarkoituksena on kvalifioida työvoimaa elinkeinoelämän kysyntää vas-
taavaksi. Jako- eli sosiaalipoliittisen tehtävän tarkoituksena on puolestaan hei-
koimpien yksilöiden ja ryhmien aseman parantaminen.

Toimenpiteiden vaikutusten arvioimisessa on pidettävä huolta siitä, että eri toi-
menpiteitä arvioidaan niiden omista lähtökohdista. Esimerkiksi julkisen ja yksi-
tyisen sektorin järjestämän tukityön tarkoituksena on usein kokonaistyöllisyyden
parantaminen eikä niinkään yksilön työllistymisvalmiuksien kehittäminen kuten
työvoimakoulutuksessa. Jos kuitenkin vaikuttavuuskriteeriksi asetetaan yksilön
työllistyminen tulevaisuudessa, voidaan saada jopa negatiivisia tuloksia. Joissain
tapauksissa muut kuin taloustieteelliset menetelmät saattavat olla hedelmällisem-
piä toimenpiteen vaikutusten arvioimisessa. Näin on etenkin silloin, kun tarkoi-
tuksena on arvioida työvoimapolitiikan sosiaalipoliittista tehtävää. Sen sijaan
työllisyysvaikutusten arviointiin kannattaa soveltaa taloustieteellisiä menetelmiä.

Aktiivisilla toimenpiteillä on vaikutuksia sekä koko yhteiskuntaan että yksilöta-
solla. Mikrotaloudellinen tutkimus selvittää toimenpiteen vaikutusta yksilöön,
kun taas makrotaloudessa tutkitaan toimenpiteiden vaikutusta esimerkiksi koko-
naistyöllisyyteen ja palkkaan. Toimenpiteiden avulla työllistettyjen ihmisten lu-
kumäärä on toimenpiteen bruttovaikutus (kokonaisvaikutus). Vaikka
toimenpiteellä olisi positiivinen vaikutus yksilön työllistymiseen, voi toimenpi-
teen vaikutus koko yhteiskunnan tasolla olla erilainen. Makrotaloudellisessa tut-
kimuksessa otetaan huomioon työmarkkinavuodot. Toimenpiteen nettovaikutus
on:

nettovaikutus = bruttovaikutus – DWL-vaikutus – substituutiovaikutus – syrjäyt-
tämisvaikutus.

DWL-vaikutus (deadweight loss) kertoo, kuinka moni ohjelmaan osallistunut
olisi työllistynyt ilman aktiivista toimenpidettäkin. Substituutiovaikutus kertoo,
miten ohjelmaan osallistuminen heikentää koulutukseen osallistumattomien työl-
listymismahdollisuuksia rekrytointitilanteessa. Syrjäyttämisvaikutus puolestaan
kertoo, kuinka moni ohjelmiin osallistuva syrjäyttää jonkun toisen, ilman tukea
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olevan työnhakijan jossain muussa yrityksessä. Työvoimakoulutuksen kohden-
tamisella voidaan vähentää toimenpiteiden kielteisiä ulkoisvaikutuksia. DWL-
vaikutus pienenee, koska toimenpiteet suunnataan työmarkkinoilta syrjäytyneille
henkilöille. Myös substituutiovaikutus pienenee, sillä syrjäytyneet henkilöt eivät
aina kilpaile samoista työpaikoista kuin muut työnhakijat. Näin ollen toimenpi-
teiden kohdentamista voidaan perustella sekä sosiaalisella oikeudenmukaisuu-
della että kustannustehokkuudella.

Mikro- eli yksilötason tutkimuksen päämääränä on selvittää, miten toimenpide
vaikuttaa yksilön työllistymistodennäköisyyteen tai tuloihin toimenpiteen päät-
tymisen jälkeen. Tämä tapahtuu vertaamalla toimenpiteeseen osallistuneita jo-
honkin vertailuryhmään. Tämän tyyppinen evaluointi soveltuu toimenpiteille,
joiden tarkoituksena on parantaa työttömien yksilöiden työllistymisedellytyksiä.
Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi työnhakukoulutus ja muut työvoima-
koulutusjaksot.

Makrotason tutkimuksissa pyritään arvioimaan toimenpiteen kokonaisvaikutusta
työllisyyteen tai työttömyyteen estimoimalla em. työmarkkinavuodot. Tämä lä-
hestymistapa soveltuu parhaiten toimenpiteille, joiden tarkoituksena on edistää
työpaikkojen syntymistä yksityiselle sektorille. Työvoimahallinnon järjestämät
tukityöjaksot ovat otollinen tutkimuskohde makrotason menetelmille, kun tar-
koituksena on selvittää, olisivatko tuetut työpaikat syntyneet myös ilman yhteis-
kunnan panostusta (DWL-vaikutus). Samaten selvitetään saavatko tuki-
työllistetyt työpaikkansa jonkun muun kustannuksella (substituutiovaikutus) tai
korvasivatko he ilman tukea olevia työnhakijoita muualla yhteiskunnassa (syr-
jäyttämisvaikutus) (Martin 2000).

Toimenpiteillä on vaikutuksia, joita ei pystytä selvittämään kummankaan lähes-
tymistavan avulla. Jos esimerkiksi pitkittyvä työttömyys uhkaisi työnhakijoiden
terveyttä, toimenpiteillä saattaisi olla vaikutusta yksilöiden terveyteen. Kaikkia
toimenpiteiden vaikutuksia on mahdotonta selvittää käytettävissä olevien tietojen
puitteissa. Yleensä pyritään arviomaan ovatko toimenpiteistä aiheutuneet kustan-
nukset pienemmät kuin niistä saatavat hyödyt. Lisäksi toimenpiteiden tulisi olla
tehokkaampia kuin vaihtoehtoiset ohjelmat.

Työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikutuksista on tehty lukuisia kansainväli-
siä tutkimuksia. Esimerkiksi Fay (1996) on tehnyt selvityksen OECD-maissa
tehdyistä työvoimapoliittisia toimenpiteitä käsittelevistä tutkimuksista. Fayn mu-
kaan arviointiprosessi tulisi suorittaa kolmessa vaiheessa.

1. Mitkä ovat toimenpiteen vaikutukset yksilöön?

2. Ovatko toimenpiteen vaikutukset riittävän laajoja tuottaakseen hyötyä?

3. Onko tulos paras mahdollinen, joka voitiin saavuttaa käytetyllä rahamäärällä?
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Voidaan myös kysyä, onko taloudellisesti perusteltu toimenpide perusteltu myös
eettisesti ja yhteiskunnallisesti ja pitkällä tähtäimellä. Useimmat OECD-maissa
tehdyt tutkimukset keskittyvät ainoastaan ensimmäiseen kysymykseen. Myös
tässä työssä keskitytään selvittämään aktiivisen työvoimapolitiikan ja erityisesti
työvoimakoulutuksen vaikutuksia yksilön työllistymismahdollisuuksiin.

Työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikutuksia yksilöön voidaan selvittää mo-
nella eri tavalla. Zweimuller ja Winter-Ebmer (1996) ja Hämäläinen (1997) ovat
selvittäneet toimenpiteiden vaikutuksia työllistymiseen ja työttömäksi jäämiseen
diskreetin valinnan mallien avulla. Lähtökohtana näissä tutkimuksissa on ollut
kahden yhtälön probit-malli. Koulutuksen vaikutuksien arvioiminen pelkästään
diskreetin valinnan mallien avulla on kuitenkin melko hankalaa, koska työllisty-
mistä tutkitaan ainoastaan yhden periodin aikana.

Myös toimenpiteen vaikutuksia työllisyys- ja työttömyysjaksojen kestoihin on
pyrittävä selvittämään. Duraatio eli eloonjäämisanalyysin avulla voidaan tutkia,
miten koulutus vaikuttaa tulevien työllisyys- ja työttömyysjaksojen kestoon (ks.
myös Kiefer 1988). Työvoimakoulutuksen vaikutuksia työttömyys- ja työlli-
syysjaksojen kestoihin ovat tutkineet esimerkiksi Gritz (1993) sekä Ham ja La-
londe (1996). Suomen aineistolla työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikutuksia
työttömyyden kestoon on selvittänyt esimerkiksi Rantala (1998). Työttömyyden
kestoon vaikuttavia tekijöitä ovat tutkineet myös Kettunen (1989, 1990, 1993) ja
Lilja (1990, 1992, 1993).

Kuviossa 2.2 esitellään vaihtoehtoisia toimenpidevaikutusten arviointitapoja.
Useissa tutkimuksissa on seurattu toimenpiteisiin osallistuneiden työmarkkina-
asemia toimenpiteen päättymisen jälkeen (pre/post analyysi). Tällöin toimenpi-
teisiin osallistuneet muodostavat oman kontrolliryhmänsä. Näin voidaan selvittää
kuinka suuri osuus toimenpiteisiin osallistuneista työllistyy toimenpiteen jälkeen.
Vaikutusten arvioinnin kannalta tehokkaampi lähestymistapa on kuitenkin ver-
rata koulutukseen osallistuneita johonkin vertailukelpoiseen ryhmään. Tällöin
vaihtoehtoina ovat kokeellinen ja ei-kokeellinen tutkimusasetelma (Harkman et
al. 1995).



12

Kuvio 2.2 Toimenpiteiden vaikutusten arviointi (Lähde: Harkman 1995,
106)

Vaikuttavuusanalyysi

Pre/post analyysi Ryhm ien vertailu

Kokeellinen
  aineisto

Ei-kokeellinen
aineisto

Kuvion 2.2 toimenpiteen vaikuttavuusanalyysin tarkastelu liittyy laajemmin ti-
lastollisten tutkimusmenetelmien ongelmiin, joita voidaan tarkastella ns. Woldin
lipputaulun avulla (ks. liite 1). Lipputaulu on esitetty myös Liljan ja Vartian
(1980) tutkimuksessa, jossa selvitettiin, miten koulutusaika vaikuttaa kotitalouk-
sien tuloeroihin. Toimenpiteiden vaikutusten tutkiminen edellyttää vertailuryh-
mien käyttöä. Jos käytettävissä on kokeellisesti muodostettu aineisto, henkilöt,
jotka haluavat osallistua toimenpiteeseen, jaetaan satunnaisesti kahteen ryhmään:
koeryhmään (toimenpiteeseen osallistuvat) ja kontrolliryhmään (eivät osallistu
toimenpiteeseen). Tämän jälkeen toimenpiteiden vaikutuksia tutkitaan vertaile-
malla koe- ja kontrolliryhmää.

Paras tapa tutkia koulutuksen vaikutuksia työttömien työllistymiseen olisi suo-
rittaa seuraavanlainen satunnaistettu koejärjestely. Identtiset työttömät jaettaisiin
kahteen ryhmään. Kuvion 2.3 mukaisesti työttömät A ja B ovat vaiheessa 1 täy-
sin identtisiä iän, sukupuolen ja muiden ominaisuuksien suhteen. Tämän jälkeen
työttömät jaetaan satunnaisesti koe- ja vertailuryhmään. Vaiheessa 2 työtön A on
koulutuksessa, kun taas yksilö B jatkaa työttömänä. Kurssin jälkeen myös työtön
A palaa työnhakijaksi. Lopuksi työttömien A ja B työmarkkina-asemia verrataan
tarkasteluperiodin lopussa.
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Kuvio 2.3 Työvoimakoulutuksen vaikutusten selvittäminen satunnaistetun
koejärjestelyn avulla

Työvoimakoulutus

Työtön

Työtön
Tarkasteluperiodin loppu 

A1

B1

A2

B2

A3

B3

A4

B4

Työvoimakoulutuksen vaikutusten tutkiminen suorittamalla edellä kuvatun kal-
tainen kontrolloitu koe on periaatteessa mahdollista. Kokeen järjestäminen voi
kuitenkin käytännössä olla hankalaa ja kallista. Lisäksi tällaisen kokeen eettisyy-
destä on esitetty kysymyksiä. Tämän työn tarkoituksena on selvittää koulutuksen
ja työllistymisen välistä kausaalisuhdetta. Käytettävissä on kuitenkin ainoastaan
ei-kokeellisesti muodostettu aineisto, jossa useat kontrolloimattomat tekijät vai-
kuttavat tuloksiin. Tällaisessa tilanteessa usein esiintyvä virhemahdollisuus on
käyttää päättelymenetelmiä, jotka sellaisenaan soveltuisivat vain kokeelliseen
aineistoon.

Tilastollisen mallin avulla havaittu merkitsevä korrelaatio ei välttämättä osoita,
että koulutuksen ja työllisyyden välillä vallitsisi syy-seuraus- suhde. Kumpikaan
muuttuja ei välttämättä ole tilastollisen vaihtelun todellisena selittäjänä, vaan
korrelaatiolla on ainoastaan kuvaileva merkitys. Näennäiskorrelaation erottami-
nen ei kuitenkaan ole tilastotieteen ongelma, vaan se edellyttää tutkimusongel-
man tuntemusta (Lilja ja Vartia 1980).

Ei-kokeellisesta lähestymistapaa on pakko käyttää, kun toimenpiteiden vaikutuk-
sia tutkitaan jälkikäteen ja toimenpiteiden piiriin valikoituminen on jo tapahtu-
nut. Kontrolliryhmä valitaan henkilöistä, jotka eivät ole osallistuneet
työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin. Valinta voidaan tehdä satunnaisesti henki-
löistä, jotka eivät osallistu koulutukseen mutta täyttävät toimenpiteisiin osallis-
tumisen vaatimukset. Toinen vaihtoehto on ”matching”-prosessi. Prosessissa
pyritään löytämään kontrolliryhmään yksilöitä, jotka eivät ole osallistuneet toi-
menpiteisiin, mutta joilla on samanlaisia ominaisuuksia kuin toimenpiteisiin
osallistuneilla (ks. Heckman et al. 1997, 1998). On kontrolloitava mahdollisim-
man monia yksilöllisiä ominaisuuksia. Havaitsemattomien tekijöiden aiheuttama
harha saattaa kuitenkin vaikeuttaa estimointitulosten tulkintaa.
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2.4 Valikoitumisharha

Jos koe- ja vertailuryhmä on muodostettu satunnaisesti, voidaan toimenpiteen
vaikutus periaatteessa selvittää vertaamalla työllisten osuuksia tarkasteluperiodin
lopussa. Ei-kokeellisen aineiston tapauksessa tilanne on hankalampi. Yksilön
työllistymistodennäköisyydet riippuvat hänen henkilökohtaisista ominaisuuksis-
taan kuten iästä, sukupuolesta ja koulutuksesta. Työllistymistodennäköisyydet
riippuvat myös työmarkkinatekijöistä kuten työttömyyden kestosta ja ammatti-
ryhmän ja asuinalueen työttömyysasteesta. Myös työttömän omien ja puolison
tulojen vaikutus on pyrittävä ottamaan huomioon.

Toimenpiteen vaikutuksia ei välttämättä kyetä erottamaan kontrolloimattomista
yksilöpiirteistä. Tällöin mahdollisten havaitsemattomien tekijöiden aiheuttama
harha vaikeuttaa toimenpiteen vaikutusten arviointia. Eliminoimalla havaittujen
yksilöpiirteiden väliset erot valikoitumisharhaa voidaan kuitenkin pienentää.

Kaikkien tekijöiden eliminoiminen on mahdotonta. Koulutukseen osallistujat
eivät valikoidu satunnaisesti, vaan osallistumispäätös on yksilön henkilökohtai-
nen valinta. Muita motivoituneemmat yksilöt hakeutuvat koulutukseen, kun taas
huonosti motivoituneet henkilöt pyrkivät jopa välttämään niitä. Myös hallinnolli-
silla käytännöillä on vaikutusta toimenpiteiden piiriin valikoitumiseen; esimer-
kiksi tukityöllistäminen on suunnattu pääasiassa vaikeasti työllistyville
pitkäaikaistyöttömille. Työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin osallistuminen riip-
puukin sekä yksilön omista mieltymyksistä että työvoimaviranomaisten päätök-
sistä. Toimenpiteisiin valikoituminen tapahtuu yleensä useassa eri vaiheessa.
Toimenpiteiden tarjonta tapahtuu pääasiassa työvoimatoimistojen kautta, joissa
työnhakijat joko hakevat avoimia paikkoja tai heidät osoitetaan niihin. Työvoi-
makoulutukseen kuitenkin hakeudutaan tyypillisemmin hakumenettelyn kautta,
kun taas tukityöpaikat yleensä osoitetaan työttömille. Kaikki toimenpiteisiin ha-
keneet eivät aina pääse kurssille, vaan työvoimavirkailijat valitsevat kurssille
osallistujat hakemusten perusteella. Viimeisessä vaiheessa hakija voi vielä har-
kita osallistuuko toimenpiteeseen. Lisäksi useat osallistujat saattavat keskeyttää
aloittamansa kurssin eri syistä.

Edellä mainitut tekijät, joita ei käytettävissä olevan aineiston perusteella havaita,
vaikuttavat työttömien työmarkkinasiirtymiin ja aiheuttavat siten valikoitumis-
harhaa. Koulutukseen osallistuneet ja kontrolliryhmä eivät välttämättä ole ver-
tailukelpoisia. Näin ollen johtopäätösten tekeminen pelkkien frekvenssi-
taulukoiden avulla ei ole perusteltua.

2.5 Havaintoaineiston muodostaminen

Käytettävissä on vuodet 1987–1998 kattava yksilötason rekisteriaineisto, joka
sisältää tietoja 15–75-vuotiaista henkilöistä. Otoshenkilöiden seurantatiedot saa-
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daan työministeriön työnhakijarekisterissä ja Tilastokeskuksen työssäkäyntiti-
lastossa olevista tiedoista. Tietoja oli saatavissa mm. otoshenkilöiden työmarkki-
na-asemista sekä demografisista tekijöistä. Myös henkilön kuulumisesta
työttömyyskassaan oli saatavissa tietoja. Lisäksi sekä otoshenkilöiden että heidän
avo- tai aviopuolisoidensa tuloista, veroista ja tulonsiirroista oli saatavissa tietoja.
Aineiston tulotiedot ovat peräisin vuositason tulo- ja verorekistereistä.

Rekisteristä poimittiin otos henkilöistä, jotka olivat työttöminä vuoden 1997 lo-
pussa (25 % kaikista työttömistä poimintahetkellä). Näiden henkilöiden avulla
luvussa 3 tutkitaan, miten työvoimakoulutus vaikuttaa työttömien todennäköi-
syyteen olla työllisenä noin 6 kuukautta toimenpiteen jälkeen. Otantatapaa, jossa
poimitaan tiettynä hetkenä työttömänä olleet henkilöt otokseen, kutsutaan va-
ranto-otannaksi. Varanto-otannan ongelma on se, että otokseen valikoituu liikaa
pitkiä työttömyysjaksoja, eli pitkät työttömyysjaksot ovat otoksessa yli-
edustettuina. Mitä pidempi työttömyysjakso sitä todennäköisemmin se osuu
otoksen poiminta-ajankohdalle.

Lisäksi poimittiin otos vuonna 1997 työttömyytensä aloittaneista henkilöistä.
Tätä otosta käytetään luvussa 4, kun selvitetään, miten työvoimakoulutus vai-
kuttaa tulevien työttömyysjaksojen kestoihin. Yksilöt tulevat seurannan piiriin
joutuessaan työttömäksi ja poistuvat seurannasta työttömyyden päättyessä tai
viimeistään seuranta-ajan päättyessä. Otantatapaa, jossa yksilöt tulevat seurannan
piiriin työttömyyden alkaessa kutsutaan virtaotannaksi.

Koska tarkoituksena on selvittää, miten työvoimakoulutus vaikuttaa työttömien
työllistymiseen on syytä määritellä mahdolliset työmarkkina-asemat. Työmark-
kina-asemat olisi tutkimustehtävän kannalta tarkoituksenmukaista jakaa kuuteen
luokkaan: 1. työlliset avoimilla työmarkkinoilla, 2. palkkaperusteisin erityistoi-
menpitein työllistetyt eli tuetuille työmarkkinoille työllistyneet, 3. työvoimapo-
liittisessa aikuiskoulutuksessa olevat, 4. kolmannelle sektorille työllistetyt, 5.
työttömät ja 6. työmarkkinoiden ulkopuolella olevat. Tavallisesti työmarkkina-
asemat jaetaan kolmeen luokkaan: työllisiin, työttömiin ja työmarkkinoiden ulko-
puolella oleviin. Edellä esitetystä kuusijaottelusta päästään kohti yleisempää ja-
ottelua yhdistämällä avoimille työmarkkinoille työllistyneiden ja tuetuille työ-
markkinoille työllistyneiden ryhmät. Toisaalta työvoimapoliittisilla koulutus-
jaksoilla olevat voidaan yhdistää aidosti työmarkkinoiden ulkopuolella olevien
kanssa. Kolmannelle sektorille tukityöllistetyt liittyvät vuoden 1998 työvoima-
poliittiseen uudistukseen.

Käytettävissä olevan aineiston avulla voidaan tarkastella mm. seuraavia työttö-
mien työmarkkinasiirtymiä: työtön voi siirtyä työvoiman ulkopuolelle, työvoi-
maviranomaisten järjestämälle koulutusjaksolle, työsuhteeseen tuetuille
työmarkkinoille (tukityöllistetty) tai yksilö on voinut työllistyä aidosti vapaille
työmarkkinoille.
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2.5.1 Diskreetin valinnan mallit – aineiston muodostaminen

Koe- ja vertailuryhmä voidaan muodostaa tutkimusaineistosta seuraavasti. Seu-
rataan vuoden 1997 lopussa työttöminä olevia henkilöitä tarkasteluperiodin lop-
puun (31.12.1998). Henkilöt, jotka osallistuvat työvoimakoulutukseen vuoden
1998 kahden ensimmäisen neljänneksen aikana, muodostavat koeryhmän. Kysei-
seen ryhmään valitaan yksilöitä, joiden koulutuksen alkamis- ja päättymispäivä-
määrä on tiedossa. Koeryhmään ei valittu henkilöitä, jotka oli hylätty
koulutuksesta tai jotka olivat varasijalla. Vertailuryhmät voidaan muodostaa
työttömistä, jotka eivät ole olleet työvoimakoulutuksessa vuoden 1998 kahden
ensimmäisen neljänneksen aikana. (ks. Kuviot 2.4a ja 2.4b).

Kuvio 2.4a Esimerkki koeryhmään kuuluvasta työttömästä

1998 1999

työttömyys työvoimakoulutus työttömyys työ

Kuvio 2.4b Esimerkki kontrolliryhmään kuuluvasta työttömästä

1998 1999

työttömyys työ työttömyys

Tiukasta määrittelystä johtuen koeryhmän lopullinen koko jäi melko pieneksi.
Taulukossa 2.1 esitellään koeryhmään kuuluvien henkilöiden koulutusjaksojen
päättymissyyt. Suurin osa on päättänyt työvoimakoulutusjakson suoritettuaan sen
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loppuun. Henkilöt, joilla työvoimakoulutuksen päättymissyy on puuttuva tieto,
tulkittiin kurssin suorittaneiksi, mikäli koulutusjakson päättämispäivämäärä oli
tiedossa. Jos henkilöllä on rekisteröity koulutuksen päättämispäivämäärä, voi-
daan olettaa, että hän on suorittanut kurssin loppuun. Vain pieni osa osallistujista
on jättänyt kurssin kesken. Mielenkiintoista on myös se, että osa työvoimakou-
lutukseen osallistuneista on löytänyt työpaikan kesken toimenpiteen. Koulutus-
jakson keskeyttäneitä henkilöitä ei kuitenkaan poistettu koeryhmästä, sillä heitä
oli melko vähän.

Taulukko 2.1 Työvoimakoulutusjaksojen päättymissyyt

Koulutusjakson päättymissyy Osuus, %
Suorittanut 83,7
Keskeytti, koulutusalan työhön 3,6
Keskeytti, muuhun työhön 4,5
Keskeytti, muuhun koulutukseen 0,5
Keskeytti, terveydelliset syyt 1,6
Keskeytti, muut henk. kohtaiset syyt 2,1
Keskeytti, opetusjärjestelyt 0,1
Keskeytti, muista syistä 1,7
Erotettu, poissaolot 0,1
Puuttuva tieto –
Lkm. 2089

Vertailuryhmän muodostaminen on mahdollista toteuttaa monella eri tavalla. Ai-
neisto sisältää tietoja työvoimakoulutuksesta hylätyistä hakijoista. Vertailuryhmä
muodostetaan nyt vuoden 1998 kahden ensimmäisen neljänneksen aikana työ-
voimakoulutukseen hakeneista. Työvoimakoulutuksen yhteydessä on järjestetty
työnhakukoulutusta. Hakemus on hylätty tai hakija on jäänyt varasijalle. Koulu-
tuksesta hylkäämisen ja varasijalle jäämisen syy on ollut yleensä se, että kurssilla
ei ole ollut tilaa.

Liitteen 2 taulukoissa verrataan koe- ja kontrolliryhmien työttömien taustaomi-
naisuuksia. Työnhakukoulutukseen työvoimakoulutuksen yhteydessä osallistu-
neiden ja muiden työttömien taustaominaisuudet poikkeavat selvästi toisistaan.
Koulutukseen osallistuneet ovat nuorempia ja naisia on enemmän kuin muiden
työttömien joukossa. Sen sijaan koulutuksesta hylätyt ja varasijalla olevat ovat
samantyyppisiä kuin koulutukseen osallistuneet. Tämän takia on perusteltua
käyttää koulutuksesta hylättyjä vertailuryhmänä työvoimakoulutukseen osallistu-
neille.

Seuraamalla koe- ja vertailuryhmiin kuuluvien työmarkkinakokemuksia tarkas-
teluperiodin aikana selvitetään työvoimakoulutuksen vaikutuksia otosyksilöiden
toimenpiteen jälkeisiin työmarkkinasiirtymiin. Tarkoituksena on tutkia, ovatko
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koulutukseen osallistuneet työllistyneet paremmin kuin ne jotka eivät osallistu-
neet koulutukseen. Tämä tapahtuu selvittämällä, mikä on työttömien työmarkki-
na-asema vuoden 1998 lopussa. Taulukossa 2.2 tarkastellaan alustavasti
otosyksilöiden työmarkkina-asemia. Avoimilla työmarkkinoilla olevien osuuk-
sissa ei ole suuria eroja. Odotetusti työttömien työmarkkinakokemukset poikkea-
vat eniten muista ryhmistä.

Taulukko 2.2 Työmarkkina-asemien suhteelliset osuudet tarkasteluperiodin
lopussa

Työvoimakoulutus
(sisältää työnhaku-

koulutusta)

Koulutuksesta
hylätyt ja varasi-

jalla olevat

Kaikki työttö-
mät (koko otos)

Lkm 2089 4081 101014
Uudelleen toimenpiteissä, % 8,4 7,7 9,3
Työssä oleva yleisillä työmarkki-
noilla, %

26,5 19,0 21,8

Työtön, % 54,3 60,6 54,3
Työvoiman ulkopuolella oleva, % 10,8 12,6 11,5
Työttömyyseläkkeellä oleva, % – – 3,1
Puuttuvia, lkm 8 18 643

Edellä olevassa tarkastelussa ei kuitenkaan pystytä kontrolloimaan muiden selit-
tävien muuttujien vaikutusta työmarkkinasiirtymiin. Nämä tarkastelut kuitenkin
havainnollistavat suhteellisia osuuksia eli sitä, kuinka suuri osuus eri ryhmien
työttömistä siirtyy tiettyyn työmarkkinatilaan. Lisäksi ne voidaan nähdä frek-
venssitulkinnan mukaisina työmarkkinasiirtymien todennäköisyyksinä. Frek-
venssitulkintaa ei kuitenkaan voida käyttää selvästi ainutlaatuisten tulevien
tapahtumien pohtimiseen, joten suhteellisia frekvenssejä ei voida tulkita siten,
että ne kuvaisivat tietyn ominaisuuden omaavan työttömän työllistymistodennä-
köisyyttä myös tulevaisuudessa. Kyseessä ei ole tilanne, jota on mielekästä tul-
kita toistettavissa olevien satunnaiskokeiden yhtenä toistona.

2.5.2 Elinaikamallit – aineiston muodostaminen

Edellä tarkasteltiin, miten työvoimakoulutus, jonka yhteydessä on ollut työnha-
kukoulutusta, vaikuttaa työttömien todennäköisyyteen löytää työpaikka avoimilta
työmarkkinoilta. Käytettävissä oleva tutkimusaineisto ei anna mahdollisuutta
selvittää, miten kyseinen koulutusjakso vaikuttaa tulevien työttömyysjaksojen
kestoihin. Tämä johtuu siitä, ettei käytettävissä ole riittävästi seurantatietoja vuo-
den 1998 kahdella ensimmäisellä neljänneksellä koulutuksessa olleista. Sen si-
jaan tutkimuksessa voidaan tarkastella aikaisempien koulutus- ja tukityöjaksojen
vaikutusta vuonna 1997 alkaneiden työttömyysjaksojen kestoihin. Lisäksi luo-
vutaan selvittämästä sitä, miten koulutus vaikuttaa tulevien työllisyysjaksojen
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kestoihin, sillä aineiston sisältämät työsuhdetiedot olivat vielä puutteelliset vuo-
sien 1997 ja 1998 osalta.

Elinaika-analyysin avulla selvitetään, miten työvoimapoliittiset toimenpiteet vai-
kuttaa vuonna 1997 työttömäksi joutuneiden henkilöiden työttömyysjaksojen
kestoihin. Työttömiä seurataan vuoden 1998 loppuun asti. Koe- ja vertailuryhmät
muodostetaan seuraavasti. Koeryhmään valitaan ne otoksen työttömät, jotka ovat
olleet työvoimakoulutuksessa ennen työttömyyden alkua.4 Lisäksi havainnot luo-
kiteltiin työttömyyden päättymissyyn mukaan. Työttömyys voi päättyä työllisty-
misen lisäksi aktiivisten toimenpiteiden piiriin siirtymiseen tai työvoimasta
poistumiseen. Periaatteessa myös työllistyminen voitaisiin luokitella useampaan
eri luokkaan. Työtön saatetaan välittää työhön työvoimatoimiston kautta tai hän
löytää työpaikan omaehtoisesti. Lisäksi lomautetut ja lyhennetyllä työviikolla
olleet luokitellaan työttömiksi. Näin ollen lomautuksen päättyminen johtaa työl-
listymiseen.

Kuvio 2.5 Seuranta-asetelma vuonna 1997 alkaneille työttömyysjaksoille

1.1.1997

 A

31.12.19981.1.1998

B

C

Työttömäksi tulleiden seuranta-asetelma on kuvion 2.5 kaltainen. Henkilö A on
tullut työttömäksi vuoden 1997 aikana ja työttömyysjakso on päättynyt työllis-
tymiseen, toimenpiteisiin siirtymiseen tai työvoimasta poistumiseen. Jos henkilö
A on ollut työvoimakoulutuksessa ennen työttömyyden alkua, hänet sijoitetaan
koeryhmään. Jos henkilö A ei ole ollut työvoimakoulutuksessa, hän kuuluu ver-
tailuryhmään.5 Myös henkilö B on tullut työttömäksi vuonna 1997. Hänen työt-
                                           
4 Käytännössä koeryhmä muodostettiin henkilöistä, joilla oli päättynyt koulutusjakso enintään 90 vuoro-
kautta ennen työttömyyden aloittamista.
5 Työvoimakoulutukseen päädytään yleensä vasta pitkähkön työttömyysjakson jälkeen, kun taas vertailu-
ryhmään saattaa päätyä lyhyemmän työttömyysjakson kautta. Näin ollen on mahdollista, että koe- ja
vertailuryhmä eroavat työmarkkinahistorialtaan. Tämä pyritään huomioimaan luvun 4 malleissa käyttä-
mällä selittäjinä mm. vuoden 1996 työttömyyskuukausia.
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tömyytensä on kuitenkin jatkunut vuoden 1998 puolelle. Työttömyysjakson kesto
on tällöin sensuroitu. Tiedetään kuitenkin, että henkilö B:n työttömyys on kestä-
nyt ainakin vuoden 1998 loppuun asti. Koe- tai vertailuryhmään henkilö B sijoi-
tetaan samaan periaatteen mukaan kuin henkilö A. Työttömyyden
päättymissyystä ei myöskään aina ole saatavissa tietoa, vaikka työttömyys olisi-
kin päättynyt tarkasteluperiodin aikana. Myös nämä ns. katotapaukset sensuroi-
daan. Esimerkiksi henkilön C työttömyyden päättymissyystä ole tietoa.
Sensuroinnin käsitteeseen palataan luvussa 4.

2.6 Aikaisempia aktiivisen työvoimapolitiikan vaikutuksia
selvittäneitä tutkimuksia

2.6.1 Mikrotason tutkimukset

Toimenpiteiden yksilövaikutuksia voidaan tutkia sekä kokeellisia että ei-
kokeellisia menetelmiä käyttämällä. Koska kokeellisen aineiston muodostaminen
on melko kallista ja hankalaa, on kokeellisia tutkimuksia tehty vähemmän. Li-
säksi toimenpiteiden vaikutusten kokeellista tutkimista on pidetty eettisesti on-
gelmallisena. Useissa tutkimuksissa on kuitenkin huomautettu, että ei-kokeellisen
menetelmän avulla saadut tulokset voivat olla hyvin sensitiivisiä muodostettujen
koe- ja vertailuryhmien suhteen, jolloin myös politiikkasuositusten osalta tulisi
noudattaa varovaisuutta.

Työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikutuksesta työllistymiseen on tehty
useita empiirisiä tutkimuksia, joista on saatu melko vaihtelevia tuloksia. Esimer-
kiksi OECD (1993) on tehnyt arvion aktiivista työvoimapoliittista koulutusta kä-
sittelevistä tutkimuksista. Järjestön mukaan aktiivinen työvoimapoliittinen
koulutus oli ollut hyödyllistä työttömille tai työttömyyden uhan alla oleville vii-
dessä tutkimuksessa. Neljässä tutkimuksessa työvoimakoulutettujen asema ei
kuitenkaan ollut muuttunut. Myös tukityöllistämisen vaikutuksista saatiin erilai-
sia tuloksia. Myönteisiä vaikutuksia havaittiin kolmessa tutkimuksessa. Kahdessa
tutkimuksessa tukityön ei havaittu parantaneen työttömien asemaa lainkaan. Seu-
raavaksi esitellään muutamia suomalaisia ja kansainvälisiä tutkimuksia.

Aikaisempia ei-kokeellisia aineistoja käyttäneitä tutkimuksia

Ashenfelter ja Card (1985) tutkivat Yhdysvalloissa vuoden 1976 aineistolla ns.
CETA-ohjelman (Comprehensive Training and Employment Act) vaikutuksia
työttömien tulotasoon. Tulokset olivat hyvin sensitiivisiä muodostetun koe- ja
vertailuryhmän suhteen. Card ja Sullivan (1988) puolestaan tutkivat, miten
CETA-ohjelma vaikutti työikäisten miesten tuleviin työllistymismahdollisuuk-
siin. Tutkimuksessa käytettiin useita eri tutkimusmenetelmiä. Menetelmästä riip-
pumatta saatiin tuloksia, joiden mukaan kolme vuotta ohjelman jälkeen
toimenpide oli nostanut osallistujien työllisyystodennäköisyyksiä 2–5 prosenttia.
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Kettunen (1993) seurasi vuonna 1985 työttömyysjakson aloittaneita henkilöitä
vuoden 1986 loppuun. Tässä ajassa otoksen 2077 henkilöstä työllistyi 1250 hen-
kilöä. Muita havaintoja kohdeltiin oikealta sensuroituina. Aktiivisten toimenpi-
teiden vaikutusta pyrittiin arvioimaan indikaattorimuuttujalla, joka kuvaa
toimenpiteelle osallistumista ennen työttömyyden alkamista. Kettusen mukaan
työvoimapoliittinen koulutus lyhentää työttömyysaikaa. Spesifikaatiotestit osoit-
tivat, että ilman havaitsematonta heterogeenisuutta estimoitu malli on väärin spe-
sifioitu. Mallin tarkentamisella ei kuitenkaan ollut vaikutusta tulosten suuntaan.

O’Higgins (1994) on tutkinut nuorille suunnatun työvoimapoliittisen koulutuksen
(Youth Training Scheme, YTS) vaikutuksia työttömien nuorten työllistymismah-
dollisuuksiin. Tutkimuksessa pyrittiin ottamaan huomioon valikoitumisharhan ja
heteroskedastisuuden aiheuttamat ongelmat. Tulosten mukaan sekä valikoitumis-
harha että heteroskedastisuus vaikuttavat estimointituloksiin. O’Higginsin mu-
kaan aikaisemmat tutkimukset ovat aliarvioineet toimenpiteiden vaikutuksen
työttömien todennäköisyyteen työllistyä. Lisäksi toimenpiteiden vaikutukset
vaihtelevat eri ryhmien välillä huomattavasti. Toimenpide edisti esimerkiksi
naisten työllistymistä. Sen sijaan etnisten vähemmistöjen tai vajaakuntoisten
työllistymiseen toimenpiteellä ei ollut merkittävää positiivista vaikutusta.

Pyy (1994) on tutkinut työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikutusta alle 30-
vuotiaiden nuorten työllistymiseen elinaika-analyysin menetelmien avulla. Tut-
kimuksessa käytettiin semiparametrista Coxin mallia. Pyyn mukaan työvoima-
poliittiseen koulutukseen osallistuneiden nuorten ja muiden työttömien nuorten
työllistymistodennäköisyydet eivät ole merkittävästi poikenneet toisistaan. Työ-
voimakoulutus on kuitenkin Pyyn mukaan parantanut koulutukseen osallistunei-
den asemaa työmarkkinoilla, koska työvoimakoulutukseen valinnan kriteerinä on
heikko työllistyvyys.

Tamasin (1995) tutkimuksessa selvitettiin ammatillisen harjoittelun vaikutusta
toimenpiteen jälkeiseen tulotasoon. Tutkimuksessa seurattiin kahta eri otosta
vuosina 1992 ja 1994 työvoimapoliittisen toimenpiteen päättäneistä henkilöistä.
Tarkoituksena oli selvittää toimenpiteen lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia.
Tulosten mukaan toimenpiteellä oli tilastollisesti merkitsevä positiivinen vaiku-
tus vuonna 1994 harjoittelussa olleiden tulotasoon. Sen sijaan aikaisemmin
vuonna 1992 toimenpiteen päättäneisiin harjoittelulla ei ollut tilastollisesti mer-
kitsevää vaikutusta.

Andreassen (1995) selvitti Norjan vuoden 1994 aineistolla, miten aktiiviset työ-
voimapoliittiset toimenpiteet vaikuttavat työttömien ja työttömyysuhan alla elä-
vien toimenpiteen jälkeisiin työllisenä ja koulutuksessa olon todennäköisyyksiin.
Tutkimusmenetelmänä käytettiin logistista regressiomallia. Työvoimakoulutuk-
seen osallistuminen oletettiin mallissa eksogeeniseksi selittäjäksi. Työmarkkina-
asemaa verrattiin noin 6 kuukautta toimenpiteen jälkeen. Tutkitut toimenpiteet
käsittivät ammatillisista aikuiskoulutusta ja työnhakijoiden yleistietoa parantavaa
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koulutusta. Koulutuksesta hylättyjä ja muita työttömiä käytettiin vertailuryhminä.
Käytettäessä koulutuksesta hylättyjä vertailuryhmänä ei työvoimakoulutuksella
ollut merkitsevää vaikutusta. Työttömien ollessa vertailuryhmänä saatiin tulok-
sia, joiden mukaan työvoimakoulutuksella on positiivinen vaikutus työssä ja
koulutuksessa olon todennäköisyyteen.

Bonnal, Fougère ja Sérandon (1997) käsittelevät tutkimuksessaan eräitä Ranskan
1980-luvun työvoimapoliittisia toimenpiteitä, joiden päämääränä oli parantaa
huonosti koulutettujen nuorten työllistymismahdollisuuksia. Elinaika-analyysin
avulla tutkittiin, miten koulutus vaikuttaa työttömien työllisyys- ja työttömyys-
jaksojen kestoihin sekä jaksojen päättymissyihin. Ekonometrinen analyysi pe-
rustui työttömien työmarkkinahistoriaa koskevaan yksilötason poikkileikkaus-
aineistoon. Erityisesti tutkimuksessa oli kiinnitetty huomiota siihen, että erilais-
ten toimenpiteiden vaikutukset vaihtelevat osallistujien koulutustason mukaan.
Yksityisen ja julkisen sektorin järjestämät toimenpiteet, joissa on paljon työhar-
joittelua ja työssä oppimista, hyödyttivät erityisesti vähän koulutettuja nuoria.
Toisaalta enemmän koulutetut nuoret, jotka osallistuivat vastaaviin toimenpitei-
siin, työllistyvät heikommin kuin vertailuryhmänsä. Osallistuminen kyseisiin
toimenpiteisiin signaloi työnantajille mahdollista heikkoa kyvykkyyttä selviytyä
työtehtävistä.

Hämäläisen (1997) tutkimuksessa selvitettiin vuoden 1989 aineistolla työllisty-
neiden todennäköisyyttä päätyä uudelleen työttömäksi tai siirtyä työvoiman ul-
kopuolelle 12 kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Erityisesti selvitettiin
työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikutusta työttömyyden uusiutumiseen.
Työttömäksi jäämistä ja aktiivisiin toimenpiteisiin osallistumista mallinnettiin
kaksiulotteisen probit-mallin avulla. Tulosten mukaan toimenpiteet vähentävät
työttömien riskiä joutua uudelleen työttömiksi. Toimenpiteet olivat erityisen
hyödyllisiä henkilöille, jotka ovat työmarkkinaominaisuuksiltaan muita heikom-
pia. Toimenpiteet vähensivät heidän riskiään joutua uudelleen työttömäksi kes-
kimäärin 10 prosenttiyksiköllä. Eri ryhmien välillä oli kuitenkin suuria eroja.
Työvoimapoliittiset toimenpiteet eivät parantaneet esimerkiksi vajaakuntoisten
työmarkkina-asemia. Henkilöt, jotka olivat työmarkkinaominaisuuksiltaan muita
parempia, eivät hyötyneet merkittävästi työvoimapoliittisista toimenpiteistä.
Mallin oletusten testaamiseen kiinnitettiin erityistä huomioita. Testien mukaan
mallin virhetermien yhteisjakauma noudattaa kaksiulotteista normaalijakaumaa.

Rantalan (1998) tutkimuksessa työvoimakoulutuksen vaikutuksia tutkittiin elin-
aikamalleilla. Tutkimusaineistona oli yksilötason poikkileikkausaineisto vuosilta
1987–1992. Työvoimakoulutukseen osallistuneiden työllistymistodennäköisyys
oli vuonna 1988 noin 42 prosenttia korkeampi kuin vertailuryhmän, vuonna 1990
kaksi prosenttia korkeampi ja vuonna 1992 66 prosenttia alempi.

Tuomalan (1998) tutkimuksessa selvitettiin vuonna 1994 työttömyytensä päättä-
neiden henkilöiden työllistymiseen ja muihin työmarkkinasiirtymiin eli työttö-
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myydestä poistumisen virtaan vaikuttavia tekijöitä. Erityisesti tutkittiin, miten
työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin osallistuminen työnhaun aikana vaikuttaa
työllistymiseen. Tärkeimpien selittäjien vaikutusta selvitettiin laskemalla niille
taustatekijöillä vakioidut työmarkkinasiirtymien todennäköisyydet. Tutkimusme-
netelmänä käytettiin diskreetin valinnan malleja. Toimenpiteisiin valikoituminen
pyrittiin huomioimaan lisäämällä malliin runsaasti taustamuuttujia. Toimenpitei-
siin osallistumista kuvaavat muuttujat oletettiin tutkimuksessa eksogeenisiksi
selittäjiksi. Toimenpiteet jaettiin tutkimuksessa tukityöhön ja työvoimakoulutuk-
seen. Tulosten mukaan tukityö nostaa lähinnä nuorimpien työttömien työllisty-
mistodennäköisyyttä, kun taas työvoimapoliittisella koulutuksella oli positiivinen
vaikutus työllistymiseen kaikissa ikäryhmissä.

Hämäläinen (1999) tutki työvoimapoliittisten toimenpiteiden työllisyysvaikutuk-
sia vuosina 1989, 1992 ja 1994. Tutkimuksen mukaan nuorten työllistämistoi-
menpiteisiin osallistuneet sekä yrittäjärahaa että yksityiselle työnantajalle
myönnettyä työllistymistukea saaneet ovat työllistyneet todennäköisemmin kuin
ne, jotka eivät osallistuneet toimenpiteisiin. Sen sijaan velvoitetyöllistämisellä,
julkisen sektorin tukityöllä ja luokittelemattomalla tukityöllä on ollut negatiivi-
nen vaikutus työllistymiseen avoimille työmarkkinoille. Näiden henkilöiden
työllistymismahdollisuudet ovat siten heikentyneet tukityön aikana. Kaikissa
toimenpiteissä on kuitenkin henkilöitä, joita toimenpide on hyödyttänyt ja joita
toimenpide on haitannut. Suurimmalla osalla toimenpiteiden hyödyt tai haitat
ovat melko vaatimattomia. Jokainen tutkittu toimenpide oli kuitenkin parantanut
ainakin jonkun mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille. Julkisen ja
yksityisen sektorin työllistämistoimenpiteiden välisiä eroja esiintyy toimenpiteen
vaikutusten jakautumisessa. Yksityisen sektorin tukitöissä vaikutus vaihtelee yk-
silöiden välillä selvästi voimakkaammin kuin julkisen sektorin työllistämistoi-
menpiteissä. Suurista vaihteluista huolimatta yli puolet osallistujista on hyötynyt
työllistämistoimenpiteestä. Julkisen sektorin tukityöt ovat puolestaan parantaneet
noin joka kymmenennen osallistujan mahdollisuuksia työllistyä avoimille työ-
markkinoille.

Työvoimakoulutuksen vaikutus arvioitiin Hämäläisen tutkimuksessa melko suu-
reksi. Varantoaineistosta arvioituna työvoimakoulutus nostaa osallistujan toden-
näköisyyttä työllistyä peräti 15 prosenttiyksiköllä. Keskivertohenkilön kohdalta
arvioitiin, että työvoimakoulutuksen myönteinen vaikutus työllistymiseen on
suunnilleen yhtä suuri kuin korkeakoulutuksen. Lähes kaikki työvoimakoulutuk-
seen osallistuneet ovat myös hyötyneet toimenpiteestä. Työvoimakoulutuksella
näyttääkin olevan selvästi myönteisempi vaikutus työttömien työllistymiseen
kuin tukityöllistämisellä.

Aho, Halme ja Nätti (1999) tutkivat vuonna 1990, 1992 ja 1994 toteutettujen tu-
kityö- ja työvoimakoulutusjaksojen vaikutuksia, kun vaikuttavuuden kriteerinä
oli myöhempi menestyminen työmarkkinoilla. Vertailuryhmänä toimivat samoi-
na vuosina työttömänä olleet henkilöt, jotka eivät osallistuneet toimenpiteisiin.
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Tulosten mukaan toimenpiteiden kohdistaminen työttömille, joiden työllistymis-
mahdollisuudet ovat heikommat – pitkäaikaistyöttömät, kouluttamattomat,
ikääntyneet – on perusteltua. Sen sijaan hyvin koulutetut alle 35-vuotiaat, jotka
eivät ole pitkäaikaistyöttömiä, eivät juurikaan hyödy toimenpiteistä.

Tuomalan (2000) tutkimuksessa selvitettiin ns. ryhmäpalvelukoulutuksen vaiku-
tuksia työttömien työllistymiseen avoimille työmarkkinoille. Ryhmäpalvelun
suorittaneille vertailuryhmänä käytettiin samaan aikaan työttömänä olleita hen-
kilöitä, jotka eivät osallistuneet koulutukseen. Koulutukseen osallistuminen ole-
tettiin eksogeeniseksi selittäjäksi. Koulutusindikaattori sai positiivisen ja
merkitsevän kertoimen. Ryhmäpalveluna annettava työnhakukoulutus nostaa tu-
losten mukaan työttömien työllistymistodennäköisyyttä 4,3 prosenttiyksiköllä.
Ryhmäpalvelukoulutuksella voidaan siten tulkita olevan myönteinen vaikutus
työttömien työllistymiseen. Lisäksi ryhmäpalvelukoulutus on hyödyllisempää
perusasteen suorittaneille kuin keski- tai korkea-asteen koulutuksen suorittaneil-
le.

Hämäläisen (2001) tutkimuksessa jatkettiin työvoimakoulutuksen työllisyysvai-
kutusten arviointia. Vaikutusta arvioitiin erikseen hyvät (hyvä koulutus, lyhyt
työttömyyshistoria jne.) ja heikot työllistymisominaisuudet omaavien esimerkki-
henkilöiden avulla. Huonot työllistymisominaisuudet omaavalla henkilöllä kes-
kimääräinen vaikutus putosi 1980-luvun lopulta 1990-luvun alkuun noin 10
prosenttiyksikköä ja muuttui positiivisesta negatiiviseksi. Heikot työllisty-
misominaisuudet omaavan esimerkkihenkilön kohdalla vaikutus puolestaan ko-
hosi 20 prosenttiyksikköä. Marginaalinen vaikutus muuttui selvästi positiiviseksi.

Korkea-asteen koulutus parantaa Hämäläisen tutkimuksen mukaan merkittävästi
työvoimakoulutuksen vaikuttavuutta. Koulutuksen vaikutus on sitä suurempi,
mitä korkeamman koulutustason osallistuja on suorittanut. Vaikka korkeasti
koulutetut hyötyvätkin eniten työvoimakoulutuksesta, myös pelkän peruskoulun
suorittaneiden kohdalla vaikutus on positiivinen. Lisäksi työvoimakoulutus hyö-
dyttää enemmän iäkkäitä osallistujia kuin muita. Iäkkäiden osuus kaikista työ-
voimakoulutetuista on kuitenkin hyvin pieni, mikä jossain määrin lisää tulokseen
sisältyvää epävarmuutta.

Aho ja Kunttu (2001) tutkivat toimenpiteiden työllisyysvaikutuksia melko tuo-
reen aineiston avulla. Lisäksi tutkimuksessa verrattiin vaikuttavuutta vuosina
1994–1995 ja 1997–1998. Työvoimakoulutuksen vaikuttavuus laski vuodesta
1994 vuoteen 1997. Tulosten mukaan ammatilliseen työvoimakoulutukseen
vuonna 1994 osallistuneet olivat työllistyneet seuraavana vuonna vertailuryhmää
paremmin, mutta vuonna 1997 eroa ei enää juuri ollut. Tutkimuksen mukaan
työvoimakoulutuksen vaikuttavuus vaihtelee selvästi eri työttömien ryhmissä.
Työvoimakoulutuksen vaikuttavuus oli vuonna 1997 parempi heikosti koulutet-
tujen kohdalla kuin korkea-asteen suorittaneiden keskuudessa. Yli 40-vuotiaiden
keskuudessa vaikuttavuus oli parempi kuin alle 30-vuotiaiden keskuudessa.
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Koulutuksen vaikuttavuus oli edelleen paras työllistymisedellytyksiltään heikois-
sa ryhmissä, eli vähän koulutettujen, ikääntyvien ja pitkäaikais- ja toistuvais-
työttömien kohdalla.

Aikaisempia kokeellisesti muodostettuja aineistoja käyttäneitä tutkimuksia

Gritzin (1993) tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, miten työharjoittelu vaikut-
taa työttömien tulevien työllisyys- ja työnhakujaksojen frekvenssiin ja kestoihin.
Gritzin mukaan toimenpiteet nostivat naisilla sekä työllisyysjaksojen lukumäärää
että niiden kestoja. Työnhakujaksoon koulutuksella ei ollut vaikutusta. Miehillä
työllisyysjaksojen kestot pidentyivät toimenpiteen johdosta. Toisaalta työhar-
joittelu pidensi miehillä myös työnhakujaksojen kestoja.

Ham ja Lalonde (1996) selvittivät tutkimuksessaan erään työvoimapoliittisen
ohjelman (National Supported Work Demonstration) vaikutuksia työttömyys- ja
työllisyysjaksojen kestoihin. Tulosten mukaan tutkittu toimenpide pidensi työl-
listyneiden työsuhteiden kestoja. Sen sijaan vaikutukset työttömyysjaksojen
kestoihin eivät olleet yksiselitteisiä.

Eberwein, Ham, ja Lalonde (1997) tutkivat kokeellisen tutkimusasetelman avulla
miten luokkamuotoinen työvoimakoulutus vaikuttaa työmarkkinoilta syrjäytynei-
siin naisiin. Tutkimuksessa tarkasteltiin kahta eri kysymystä. Ensinnäkin haluttiin
saada selville, miten työvoimakoulutuksen tarjoaminen vaikuttaa työttömyys- ja
työllisyysjaksojen kestoihin. Tämän lisäksi tutkittiin, miten itse osallistuminen
vaikuttaa työttömyys- ja työllisyysjaksojen kestoihin. Tutkimuksessa havaittiin,
että koulutukseen osallistumisella on suurempi positiivinen vaikutus työttömyy-
destä poistumisen asteeseen kuin pelkällä koeryhmään valitsemisella. Koulutuk-
seen valikoitumisen endogeenisuus jätettiin tutkimuksessa huomioimatta. Tämä
luultavasti aiheuttaa sen, että toimenpiteen vaikutukset aliarvioidaan.

Työvoimakoulutuksen vaikutuksia on arvioitu myös Suomessa kokeellisen tut-
kimusasetelman avulla. Vesalaisen ja Vuoren (1998) tutkimuksessa varsinais-
suomalaiset työttömät henkilöt, jotka halusivat osallistua ns. työhön-
ryhmäohjelmaan arvottiin koe- ja kontrolliryhmään. Tutkittavat vastasivat heille
asetettuihin kysymyksiin ennen koeryhmään arpomista, kaksi viikkoa työhön-
ryhmään osallistumisen jälkeen ja puoli vuotta tutkimukseen osallistumisen jäl-
keen. Puolivuotisseurannassa havaittiin, että toimenpiteen työllistävä vaikutus
kohdistuu vähemmän aktiivisiin työnhakijoihin, kun taas aktiivisemmat työnha-
kijat eivät juurikaan hyödy toimenpiteestä.

2.6.2 Makrotason tutkimukset

Aktiivisen työvoimapolitiikan makrovaikutuksia selvittäneitä tutkimuksia on
tehty Suomessa vähemmän. Eniten on tehty tutkimuksia aktiivisen työvoimapo-
litiikan ja palkkainflaation välisestä suhteesta. Tutkimuksissa on yleensä saatu
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tuloksia, joiden mukaan aktiiviset toimenpiteet eivät lisää palkkapainetta (ks.
Eriksson, Suvanto ja Vartia 1990).

Aktiivisen työvoimapolitiikan kohtaantovaikutuksia tutkitaan työllistymisfunkti-
olla, jossa selitetään poistumavirtaa työttömyydestä työllisyyteen (ks. Eriksson ja
Pehkonen 1995, Rantala 1995). Toimenpiteiden on havaittu kasvattavan poistu-
mavirtaa työttömyydestä ja parantavan näin työmarkkinoiden toimivuutta (avoi-
mien työpaikkojen ja työttömien kohtaamista). Tämä on puolestaan kasvattanut
työvoiman kysyntää alentuneiden rekrytointikustannusten kautta. Vaikutus työ-
voiman kysyntäkäyrään on ollut melko pieni. Aktiivinen työvoimapolitiikka
kuitenkin vaikuttaa epäsuorasti työn kysyntään palkkajouston kautta.

Aktiivisten toimenpiteiden tehokkuus laskee, jos toimenpiteisiin osallistujat syr-
jäyttävät muita työmarkkinoilta (ks. Pehkonen 1997). Tulosten mukaan toimen-
piteisiin osallistujat syrjäyttävät jonkin verran muita työttömiä. Pitkällä
aikavälillä vaikutukset ovat kuitenkin pieniä. Tämä saattaa kuitenkin osaltaan
johtua siitä, että myös itse työllisyysvaikutukset ovat melko pieniä.

Myös toimenpiteiden suorat työttömyysvaikutukset on arvioitu melko vähäisiksi
(ks. Pehkonen 1994, Eriksson ja Pehkonen 1995). Tutkimusten perusteella aktii-
visilla toimenpiteillä voidaan alentaa jonkin verran sekä pitkäaikaistyöttömyyttä
että avointa työttömyyttä. Ylipäänsä aktiivisilla toimenpiteillä on havaittu olevan
myönteisiä joskin heikkoja vaikutuksia. Sama pätee myös muissa maissa tehtyi-
hin aktiivisten toimenpiteiden vaikutuksia selvittäneisiin tutkimuksiin.



27

3 Työllistymistodennäköisyyksien mallintaminen
diskreetin valinnan malleilla

Luvussa käsitellään työvoimakoulutuksen vaikutusten arvioimista diskreetin va-
linnan mallien avulla. Tarkastelut seuraavat lähinnä O’Higginsin (1994), Zwei-
mullerin ja Winter-Ebmerin (1996) ja Hämäläisen (1998, 1999) esikuvaa. Luku 3
on jaettu seuraavasti. Luvut 3.1–3.3 käsittelevät diskreetin valinnan mallien teo-
riaa ja valikoitumisharhan korjaamista. Tämän jälkeen luvussa 3.4 siirrytään kä-
sittelemään empiiristen mallien tulosten tulkintaa.

3.1 Probit-malli

Tarkoituksena on saada selville, miten työvoimakoulutus vaikuttaa työttömän
todennäköisyyteen työllistyä, kun yksilön henkilökohtaiset ja työmarkkinoista
riippuvat ominaisuudet on eliminoitu. Työllistymistä tai koulutukseen osallistu-
mista ei ole luontevaa selittää jatkuvilla muuttujilla. Tarvitaan malleja, joissa se-
litettävä muuttuja saa muutamia diskreettejä arvoja. Selitettävät muuttujat ovat
tällöin kvalitatiivisia. Kvalitatiiviset muuttujat voidaan jakaa kahteen ryhmään:
nominaali- ja ordinaaliasteikollisiin muuttujiin. Nominaali- eli luokitteluasteikon
tapauksessa tilastoyksiköt jaetaan tietyn ominaisuuden määräämiin luokkiin. Or-
dinaali- eli järjestysasteikolla tilastoyksikköjen välillä on luokittelun lisäksi voi-
massa järjestys. Työllistymistä voidaan luontevasti kuvata indikaattori-
muuttujalla, joka saa arvon 1, jos työtön työllistyy ja muulloin arvon 0.

Työvoimakoulutuksen vaikutuksia tutkitaan estimoimalla työllistymistodennä-
köisyyttä selittävä probit-malli (ks. myös Maddala 1983). Yhtälöissä (1) *

iy  on
havaitsematon vastemuuttuja ja iy  on indikaattori, joka saa arvon 1, jos henkilö
on työllinen tarkasteluperiodin eli vuoden 1998 lopussa. Muulloin iy  saa arvon
0. Tuntematon mielenkiintoparametri on δ ja is  on indikaattorimuuttuja, joka saa
arvon 1, jos henkilö on osallistunut koulutukseen, ja muulloin arvon 0. Tunte-
maton parametrivektori β  on (p x 1)-vektori ja ix  on selittävien muuttujien (p x

1)-vektori, joka kuvaa havaittuja yksilöllisiä ja työmarkkinoista riippuvia tausta-
tekijöitä. Virhetermi iε  kuvaa satunnaisvaihtelua, jota ei mallin avulla pystytä
selittämään.

0.=ymuulloin  ,0y  jos 1, = y

 + s +  = y

i
*
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>

εδβ x
(1)
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Olettamalla, että virhetermi on normaalijakautunut päädytään probit-malliin.6

Yksilön todennäköisyys olla työllinen tarkasteluperiodin lopussa on tällöin

i
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Maksimoitava uskottavuusfunktio on
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Koulutuksen vaikutus työllistymisen todennäköisyyteen saadaan laskemalla eh-
dollisten työllistymistodennäköisyyksien erotus.

 )()(0) =s ,| 1 = yP( - )1 =s ,| 1 =y(P '' xxxx βΦ−δ+βΦ= . (4)

Liitteessä 3 käsitellään tarkemmin koulutuksen vaikutusten tutkimista. Työvoi-
makoulutuksen vaikutuksen selvittäminen yhden yhtälön probit-mallin avulla
edellyttää, että päätös osallistua koulutukseen on riippumaton havaitsemattomista
tekijöistä työllistymisyhtälön virhetermissä. Koulutukseen osallistuminen olete-
taan mallissa eksogeeniseksi. Tämä on melko pitkälle viety yksinkertaistus, sillä
jos koulutusindikaattori on korreloitunut havaitsemattomien tekijöiden kanssa,
ovat tulokset harhaisia.

3.2 Valikoitumisharhan huomioiminen probit-mallissa

Lisäämällä malliin taustamuuttujia voidaan havaitsemattomien tekijöiden aihe-
uttamaa harhaa ainakin vähentää. Kuitenkin, jos jotkin havaitsemattomat tausta-
tekijät, kuten motivaatio, vaikuttavat sekä työllistymiseen että koulutukseen
valikoitumiseen, ovat tulokset harhaisia (O’Higgins 1994). Motivoituneemmat
työntekijät saattavat hakeutua muita innokkaammin työvoimakoulutukseen. Toi-
saalta he saattavat myös työllistyä muita helpommin. Tällöin työvoimakoulutuk-
sen vaikutukset voidaan mallin avulla arvioida liian suuriksi.
Koulutusindikaattori ei selitäkään pelkkää toimenpiteen vaikutusta, vaan se ker-
too myös koulutukseen osallistuneiden paremmasta motivaatiosta. Myös päin-
vastainen tilanne on mahdollinen. Koulutukseen osallistuneilla saattaa olla
havaitsemattomia ominaisuuksia, jotka tekevät heistä muita heikommin työllisty-
viä. Esimerkiksi työvoimahallinnon järjestämä tukityö kohdennetaan heikosti
työllistyville pitkäaikaistyöttömille. Havaitsematon valikoituminen voi johtua
monesta eri asiasta kuten yksilön motivaatiosta, kunnianhimosta, lahjakkuudesta
tai työttömyyden pitkittymisestä johtuvasta lamaantumisesta. Kyseistä tekijää ei
                                           
6 Virhetermille voidaan tehdä myös muita jakaumaoletuksia. Virhetermille kokeiltiin logistista jakaumaa.
Tämä ei kuitenkaan muuttanut tuloksia oleellisesti.
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kuitenkaan pystytä käytettävissä olevien tietojen perusteella havaitsemaan eikä
sen vaikutuksesta ole varmuutta. Kuitenkin valikoitumisen takia tiettyyn toimen-
piteeseen osallistuneiden työllistyminen eroaa muista työnhakijoista ja toisiin
toimenpiteisiin osallistuneista jopa ilman toimenpidettä (Hämäläinen 1999).

Myös työvoimakoulutukseen osallistumista voidaan mallittaa havaitsemattoman
vastemuuttujan *

is  avulla. Yhtälössä (5) is  on indikaattorimuuttuja, joka saa ar-
von 1, jos yksilö osallistuu koulutukseen, ja muulloin arvon 0. Tuntematon pa-
rametrivektori γ on ((p+1) x 1)-vektori ja iw  on koulutukseen osallistumista

selittävien muuttujien ((p+1) x 1)-vektori.7 Virhetermi iu  kuvaa selittämättä jää-
nyttä satunnaisvaihtelua.

0.=smuulloin  0, > s  jos 1 = s
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Olettamalla edelleen, että virhetermi on normaalijakautunut saadaan probit-malli
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Yksilön työvoimakoulutukseen osallistumisen endogeenisuus johtuu siis mah-
dollisesta korrelaatiosta koulutusindikaattorin is  ja työllistymisyhtälön virheter-
min ε i  välillä. Jos E ( | )ε i   u   0i ≠  koulutusindikaattorin kertoimet ovat harhaiset,
eikä tavanomainen probit-malli ole riittävä toimenpiteen vaikutusten arvioimi-
seen. Jos *

iy  havaittaisiin, voitaisiin harha korjata liittämällä työllistymisyhtälöön
koulutusyhtälön avulla muodostetut korjaustermit (Heckman 1979). Koska mallit
ovat epälineaarisia, ei tämä lähestymistapa ole mahdollinen. Toimenpiteiden vai-
kutukset voidaan ottaa huomioon mallittamalla samanaikaisesti työvoimakoulu-
tukseen osallistumista ja työllistymistä. Jos työllistymis- ja koulutusyhtälöiden
virhetermit ovat normaalijakautuneita ja keskenään korreloituneita, niiden yh-
teisjakauma noudattaa kaksiulotteista normaalijakaumaa. Yksilön työllistymistä
ja työvoimakoulutukseen osallistumista mallinnetaan kahden yhtälön probit-
mallin (bivariate probit) avulla. Työllistymisen ja koulutukseen osallistumisen
kaksiulotteinen kertymäfunktio on

) ; , + ( = du)d ;u ,( = )1 = s , 1 = y(P i
'

i
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iiii
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ii
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ργδβΦερεφ∫∫
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wx
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. (7)

Yhtälön (7) tiheysfunktio on muotoa

                                           
7 Työllistymistä ja koulutukseen osallistumista selitetään samoilla muuttujilla lukuun ottamatta koulu-
tusyhtälössä olevaa identifioimismuuttujaa.
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Tiheysfunktio (8) jakautuu kahdeksi reunajakaumaksi. Parametrit

iiii sysy  ja  , , σσµµ  ovat reunajakaumien keskiarvot ja keskihajonnat. Parametri ρ
on työllistymis- ja koulutusmuuttujan välinen korrelaatiokerroin. iy :n ja is :n vä-
linen kovarianssi on:

iiii sysy   σρσ=σ . (11)

Tiheysfunktio on määritelty ainoastaan, kun ρ  ei ole –1 tai 1. Selitettävät muut-
tujat iy  ja is  ovat riippumattomia jos ja vain ρ  = 0. Jotta malli olisi identifioitu-
va, täytyy koulutusyhtälön selittäjävektorissa w i  olla ainakin yksi koulutukseen
osallistumista selittävä muuttuja, joka ei selitä työllistymistä ja jota ei sisällytetä
työllistymisyhtälön selittäjävektoriin x i . Tällaisten selittäjien löytäminen voi
kuitenkin käytännössä olla hankalaa. Havaitsemattomien tekijöiden valikoitu-
mista voidaan testata virhetermien välisen korrelaatiokertoimen ρ  avulla. Jos
korrelaatiokerroin ei tule merkitseväksi, voidaan valikoituminen työvoimakou-
lutukseen tulkita havaitsemattomien tekijöiden suhteen satunnaiseksi ja koulu-
tukseen osallistumista voidaan pitää eksogeenisena tekijänä. Testeissä on
kuitenkin otettava huomioon, että ne perustuvat oletukseen kaksiulotteisesta
normaalijakaumasta. Jos tämä oletus ei ole voimassa, ovat mallin parametriesti-
maatit harhaisia.

Lisäksi mallissa rajoitetaan toimenpiteiden vaikutukset samoiksi kaikille yksi-
löille kertoimen δ avulla. Kertoimen olleessa positiivinen koulutus on hyödyttä-
nyt kaikkia osallistujia. Jos kerroin on negatiivinen koulutus heikensi kaikkien
osallistujien mahdollisuuksia työllistyä. Kertoimet onkin tulkittava keskimääräi-
siksi vaikutuksiksi. On kuitenkin luultavaa, että esimerkiksi koulutus hyödyttää
eri tyyppisiä yksilöitä eri tavalla. Tämän takia empiirisessä tarkasteluissa tarkas-
tellaan erikseen perusasteen koulutuksen suorittaneita ja keski- ja korkea-asteen
suorittaneita työttömiä.
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3.3 Heteroskedastisuus

Jos probit-mallien virhetermien varianssit eivät ole vakioita, niin sekä suurimman
uskottavuuden estimaattien keskivirheet että niiden kertoimet ovat harhaisia. Ti-
lanne on siten hankalampi kuin pienimmän neliösumman menetelmän tapaukses-
sa, jossa ainoastaan keskivirheet ovat harhaisia. Pienimmän neliösumman
estimaattorit ovat edelleen harhattomia ja tarkentuvia. Lisäksi tiedetään, että he-
teroskedastisuus on tyypillistä mikroaineistoille.

Tämän takia kokeillaan myös heteroskedastisia malleja, joissa luovutaan vakio-
varianssi oletuksesta. Heteroskedastisessa mallissa on liian monta parametria,
jotta se voitaisiin estimoida tavanomaisin keinoin. Työllistymistä ja koulutukseen
osallistumista selittävät heteroskedastiset probit-mallit voidaan kuitenkin esti-
moida vaiheittain. Tavallisesti varianssit estimoidaan ensin muutamien selittävi-
en tekijöiden funktiona. Virhetermien oletetaan nyt olevan muotoa

  ),)(eN(0, ~ 2
i

i
'
izγε   (12)

jossa iz  on yksilön i selittäjävektori (ks. myös Greene 1999). Vektorissa voidaan
käyttää samoja selittäjiä kuin työllistymis- ja koulutusyhtälöissä. Sekä työllisty-
mis- että koulutusyhtälön virhetermit voidaan määritellä kaavassa 12 kuvatulla
tavalla. Vain merkitsevät selittäjät jätetään varianssin selittäjävektoriin. Jos esi-
merkiksi kuukausitulojen kerroin on merkitsevä, voidaan päätellä, että joissain
tuloluokissa on muita suurempi variaatio työllistymisen todennäköisyyden suh-
teen. On esimerkiksi mahdollista, että työllistymisen todennäköisyyden vaihtelu
on suurempaa suurituloisten keskuudessa. Vastaavasti muissa tuloluokissa tilan-
ne voi olla päinvastainen. Homoskedastisten ja heteroskedastisten spesifikaatioi-
den sopivuutta voidaan testata esimerkiksi likelihood ratio- ja LM-testeillä.

3.4 Empiiriset tulokset diskreetin valinnan malleille

3.4.1 Mallien taustaoletukset

Työllistymistä ja työvoimakoulutukseen osallistumista kuvaavissa malleissa on
runsaasti yksilön henkilökohtaisia ominaisuuksia kuten ikää, sukupuolta ja asuin-
aluetta kuvaavia selittäjiä. Lisäksi käytettävissä oli tulonhankintakykyä mittaavat
kuukausittaiset ansiotulot vuonna 1997 ja puolison vuositulot vuonna 1997.8

Myös työmarkkinoista oli tietoa työssäkäyntialueen työttömyysasteen muodossa.
Pääosa selittäjistä on 0–1 indikaattorimuuttujia, mutta joukossa on muutama jat-
kuva muuttuja kuten työssäkäyntialueen työttömyysaste ja ansiotulot. Jatkuvat
muuttujat ovat vuoden 1997 työttömyyskuukausia lukuun ottamatta logaritmisia.
Työvoimakoulutuksessa olleiden vertailuryhmänä käytetään koulutuksesta hy-
                                           
8 Kuukausitulot vuonna 1997 = Vuositulot 1997 / työssäolokuukaudet 1997.
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lättyjä ja varasijalle jääneitä. Koulutuksesta hylkääminen ja varasijalle jääminen
on johtunut pääosin siitä, että kursseilla ei ole ollut tilaa kaikille halukkaille.

Jotta kahden yhtälön probit-malli olisi identifioituva, täytyy työllisyysyhtälöstä
rajoittaa pois vähintään yksi muuttuja. Jos työllistymiselle ja koulutukseen osal-
listumiselle estimoidaan kaksiulotteinen probit-malli, on sopivan identifioimis-
muuttujan löytäminen välttämätöntä. Kuten edellä todettiin identifioimis-
muuttujan tulisi selittää työvoimakoulutukseen osallistumista, kun taas korrelaa-
tion työllistymisen kanssa tulisi periaatteessa olla nolla. Jos malli ei ole identifi-
oituva on virhetermien välisen korrelaatiokertoimen tulkitseminen hankalaa. Ei-
merkitsevä korrelaatiokerroin ei nimittäin tällöin välttämättä kerro, että virheter-
mien välinen korrelaatio olisi nolla ja koulutukseen osallistumisen olisi eksogee-
ninen selittäjä. Työvoimakoulutuksen tapauksessa pystyttiin löytämään
identifioimismuuttuja, joka kuvaa TE-keskuskohtaista osallistumisastetta työ-
voimakoulutukseen.9 Tämä muuttuja kuvaa työnhakukoulutuksen paikallista tar-
jontaa muttei selitä mitenkään työllistymistä. Myös Raaumin, Torpin ja
Goldsteinin (1995) ja Hämäläisen (1999) tutkimuksissa on käytetty samantyyp-
pistä identifioimismuuttujaa.

Työllistymis- ja koulutusyhtälöille raportoidaan myös heteroskedastiset spesifi-
kaatiot, sillä toisin kuin pienimmän neliösumman menetelmässä probit-mallin
tapauksessa myös estimaattien kertoimet ovat harhaisia, jos virheternien varians-
sit eivät ole vakioita. Variansseja pyrittiin selittämään samoilla muuttujilla kuin
työllistymistä ja koulutukseen osallistumista. Ei-merkitsevät kertoimet, joita oli
suurin osa selittäjistä, kuitenkin poistettiin.

3.4.2 Koulutus ja työllisyysyhtälöiden estimointitulokset

Taulukossa 3.1 raportoidaan estimoitujen työvoimakoulutusyhtälöiden suurim-
man uskottavuuden estimaatit. Mallit antavat taustamuuttujien suhteen pääpiir-
teissään samansuuntaisia tuloksia. Likelihood ratio -testien mukaan
homoskedastiset spesifikaatiot voidaan kuitenkin hylätä sekä tavallisen että kak-
siulotteisen probit-mallin tapauksessa.10 Koska virhetermien välinen korrelaa-
tiokerroin ei ole merkitsevä heteroskedastisessa mallissa, voidaan koulutukseen
valikoitumista pitää eksogeenisena. Tulosten tulkinta tulisi täten suorittaa hete-
roskedastisesta probit-mallista.11

                                           
9   lkm a,keskuksess-TETyöttömät 

lkm t,aloittaneen Koulutukse
 akeskuksess-TE  isasteOsallistum =

10 Likelihood ratio testit  1) probit-malli: -2[-2891,157-(-2882,929)] = 16,456, d.f = 5, kriittinen arvo 1
%:n tasolla = 15,09.  2) bivariate probit: -2[-6693,023-(-6656,346)] = 73,354  d.f =6, kriittinen arvo 1 %:n
tasolla = 16,81.
11 Koska korrelaatiokerroin ei ole merkitsevä, on myös mahdollista, että malli on ei-identifioituva. Myös
tässä tapauksessa kaksiulotteinen probit-malli on järkevää hylätä.
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Identifioimismuuttujana käytetty osallistumisaste saa merkitsevän kertoimen
kummassakin mallissa. Ikäryhmän 35–45-vuotiaiden henkilöiden todennäköisyys
osallistua työvoimakoulutukseen on suurempi kuin vertailuryhmässä (24–35-
vuotiaat). Muut ikäryhmät eivät saa merkitseviä kertoimia. Sukupuolella ei tu-
losten mukaan ole merkitystä työvoimakoulutukseen osallistumiseen, vaikka jos-
kus on esitetty, että naiset osallistuvat miehiä aktiivisemmin työvoima-
koulutukseen. Keski- ja korkea-asteen suorittaminen näyttää lisäävän selvästi
työvoimakoulutukseen osallistumisen todennäköisyyttä. Tämä tukee usein ha-
vaittua tulosta, jonka mukaan parempia työmarkkinaominaisuuksia omaavat
työttömät ovat muita innokkaampia kehittämään itseään työvoimakoulutuksen
avulla. Toisaalta myös henkilöt, joilla on ollut paljon työttömyyskuukausia
vuonna 1997, ovat osallistuneet muita useammin koulutukseen.

Alueellinen tarkastelu osoittaa, että Uudellamaalla asuminen nostaa työvoima-
koulutukseen osallistumisen todennäköisyyttä ja Pohjois-Suomessa asuminen
pienentää sitä. Tämä seikka liittyy osin työvoimakoulutuksen alueelliseen tar-
jontaa. Ammatilla ei ole kovinkaan suurta vaikutusta työvoimakoulutukseen
osallistumisen todennäköisyyteen. Ainoastaan luokittelematonta työtä tekevien
todennäköisyys osallistua koulutukseen on muita pienempi.12 Luokittelematonta
työtä tekevät henkilöt ovat usein työmarkkinaominaisuuksiltaan melko heikosti
työllistyviä henkilöitä. Tämä vahvistaa edelleen käsitystä, jonka mukaan kaik-
kein heikoimmin työllistyvät yksilöt eivät enää hakeudu aktiivisesti työvoima-
koulutukseen.

Ammattiliiton jäsenyys nostaa työvoimakoulutukseen osallistumisen todennäköi-
syyttä. Useissa muissa tutkimuksissa on havaittu sama ilmiö. Booth (1991) ja
Lynch (1992) havaitsivat, että ammattiliittoon kuuluminen nostaa yksityisen
sektorin koulutukseen osallistumisen todennäköisyyttä. Hämäläinen (1999) ha-
vaitsi, että sama ilmiö koskee myös julkisen sektorin tarjoamia tukitöitä. Tulosta
on selitetty sillä, että ammattiliittoon kuuluvien työttömien kiinnittyminen työ-
markkinoille on keskimääräistä voimakkaampaa. Tämä ilmenee heidän muita
suurempana halukkuutenaan osallistua työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin. Li-
säksi työllistämistoimenpiteisiin osallistuminen takasi aiemmin ansiosidonnaisen
päivärahakauden jatkamisen 500 työttömyyspäivän jälkeen. Tämän takia järjes-
telmää muutettiin siten, ettei kuuden kuukauden työllistämisjakso pelkästään riitä
päivärahakauden uudistamiseen.

                                           
12 Luokittelematonta työtä tekeviä osoittava indikaattori on kuitenkin merkitsevä ainoastaan 10 %:n mer-
kitsevyystasolla.
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Taulukko 3.1 Työnhakukoulutukseen osallistumiseen vaikuttavat tekijät ja nii-
den γ-kertoimet (keskihajonnat sulkeissa)

MalliSelittäjät (indikaattorimuuttujien refe-
renssiryhmät sulkeissa) Homoskedastinen bivariate probit Heteroskedastinen bivariate probit
Vakio -1,528***  (0,500) -0,779***  (0,233)
Nainen (mies) 0,149***  (0,482) 0,128***  (0,036)
Ikä (25–34):
Alle 24 0,080        (0,062) 0,012        (0,028)
35–45 0,109**    (0,044) 0,027        (0,017)
46–50 0,093        (0,057) 0,028        (0,021)
Yli 50 0,001        (0,063) -0,023        (0,023)
Avio / Avoliitto (ei avioliittoa) 0,004        (0,044) -0,006        (0,015)
Alle 7-vuotiaiden lasten lukumäärä -0,113***  (0,036) 0,078***  (0,029)
Perheen päämies (muu perheasema) 0,113**    (0,057) 0,116***  (0,039)
Työkokemus (ei työkokemusta) -0,058        (0,043) -0,021        (0,017)
Työnhakualue  laaja (ei) 0,118**    (0,056) 0,061**    (0,024)

Vajaakuntoinen
a

 (ei) -0,090*      (0,054) 0,041*      (0,021)

Log(Työssäkäyntialueen työttömyys-
aste 1997)

0,061        (0,130) -0,014        (0,052)

Työttömyyskuukaudet 1997 0,015***  (0,005) 0,021***  (0,003)
Työttömyyskassan jäsenyys (kyllä/ei) 0,211***  (0,041) 0,080***  (0,023)
Koulutus (perusaste):
Keskiaste 0,083**    (0,039) 0,036**    (0,016)
Korkea-aste 0,279***  (0,077) 0,093***  (0,034)

Asuinalue (muu Suomi):
b

Uusimaa  0,028        (0,060) 0,056*      (0,029)
Pohjois-Suomi -0,266***  (0,057) -0,100***  (0,031)
Kaupunki  (maasetu, taajama) -0,377***  (0,036) -0,156***  (0,035)
Ammatti (teollisuus):
hum/laki yms. -0,038        (0,062) -0,012        (0,028)
Terveydenhoito -0,038        (0,077) -0,006        (0,028)
Hallinto 0,032         (0,061) 0,013        (0,022)
Kauppa  0,102        (0,075) 0,027        (0,028)
Maa- ja metsätalous  0,072        (0,101) 0,033        (0,041)
Kuljetus  0,160        (0,099) 0,069*      (0,039)
Rakennusala  0,121        (0,075) 0,045        (0,031)
Palvelut  0,081        (0,062) 0,028        (0,024)
Luokittelematon työ -0,063        (0,065) -0,046*      (0,033)
Tulotiedot:
Log(Ansiotulot kuukaudessa 1997)  0,041        (0,019)  0,007        (0,008)
Log(Puolison ansiotulot 1997)  0,003        (0,097)  0,001        (0,003)
Identifioimismuuttuja:
Osallistumisaste 2,903***  (0,562) 1,185***  (0,332)
Heteroskedastisuuden korjaustermit:
Nainen (mies) - -0,367**    (0,145)
Alle 7-vuotiaiden lasten lukumäärä - 0,262**    (0,105)
Työttömyyskuukaudet 1997 - -0,076***  (0,015)
Log(Ansiotulot  kuukaudessa 1997) - -0,112**    (0,045)
Uusimaa (muu Suomi) - -0,282***  (0,108)
Perheen päämies (muu perheasema) - -0,421***  (0,165)
ρ -0,121        (0,305) 0,057        (0,650)

Log likelihood -6693,023 -6656,346
N 6170 6170
Huom. Suurimman uskottavuuden estimaatit, keskihajonnat sulkeissa.
*** Tilastollisesti merkitsevä 1% :n riskitasolla
**   Tilastollisesti merkitsevä 5 %:n riskitasolla
*     Tilastollisesti merkitsevä 10 %:n riskitasolla.
a

 Fyysinen tai psyykkinen vajaakuntoisuus.
b

 Aluejako muodostettu TE-keskusten  perusteella.
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Työllistymisyhtälön tulokset raportoidaan taulukossa 3.2.13 Mallit antavat muu-
tamia poikkeuksia lukuun ottamatta saman suuntaisen kuvan taustamuuttujien
vaikutuksista työttömien työllistymiseen. Tulosten tulkinta suoritetaan kuitenkin
heteroskedastisesta probit-mallista. Työvoimakoulutusindikaattori saa merkitse-
vän ja positiivisen kertoimen. Tämä osoittaa, että työvoimakoulutuksella on
myönteinen vaikutus työttömien todennäköisyyteen löytää työpaikka avoimilta
työmarkkinoilta. Kuten edellä todettiin vaikutuksen suuruutta ei kuitenkaan voida
päätellä suurimman uskottavuuden estimaatin avulla.

Ikääntyneet työllistyvät heikommin kuin vertailuryhmän 25–34-vuotiaat henkilöt.
Vastaavasti nuorimpaan ikäluokkaan kuuluvat työllistyvät vertailuryhmää pa-
remmin. Myös keski- ja korkea-asteen suorittaneet henkilöt työllistyvät parem-
min kuin pelkän perusasteen suorittaneet. Muita tärkeitä työllistymiseen
vaikuttavia tekijöitä ovat työttömyyskassan jäsenyys ja työttömyyskuukaudet
vuonna 1997. Henkilöt, jotka kuuluvat johonkin työttömyyskassaan, työllistyvät
selvästi muita useammin. Yksilöt, joilla on ollut paljon työttömyyskuukausia
vuonna 1997, ovat työllistyneet muita heikommin.

Perheasemalla ja asuinalueella on tulosten mukaan melko vähän vaikutusta työl-
listymiseen. Ainoastaan henkilöt, jotka ovat taloutensa päämiehiä ovat selvästi
muita useammin työllisenä. Avioliitolla tai alle 7-vuotiaiden huollettavien luku-
määrällä ei ole suurtakaan vaikutusta työllisenä olon todennäköisyyteen. Alue-
muuttujista Uudellamaalla asuminen nostaa työllisenä olon todennäköisyyttä.
Fyysisellä tai psyykkisellä vajaakuntoisuudellakaan ei näytä olevan tilastollisesti
merkitsevää vaikutusta työllistymiseen.

Ammattiasemalla ei ole suurta vaikutusta työllisenä olon todennäköisyyteen. Ai-
noastaan luokittelematonta työtä tekevät näyttävät työllistyvän selvästi muita
heikommin. Myöskään tulomuuttujat eivät ole tilastollisesti merkitseviä heteros-
kedastisessa spesifikaatiossa.

                                           
13 Aineisto on muodostettu SAS-ohjelmalla. Estimoinnit on suoritettu Limdep-ohjelmalla.
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Taulukko 3.2 Työllistymiseen vaikuttavat tekijät ja niiden β -kertoimet (keski-
hajonnat sulkeissa)

MalliSelittäjät (indikaattorimuuttujien
referenssiryhmät sulkeissa) Homoskedastinen

probit
Heteroskedastinen
probit

Homoskedastinen
bivariate probit

Heteroskedastinen
bivariate probit

Vakio -0,413       (0,411) -0,331       (0,514) -0,527       (0,502) -0,437*** (0,192)
Työvoimakoulutus (ei osallistunut) 0,225*** (0,039) 0,283*** (0,050) 0,426       (0,500) 0,057       (0,049)
Nainen (mies) 0,074       (0,056) 0,082       (0,065) 0,064       (0,062) 0,028       (0,025)
Ikä (24–34):
Alle 24 0,306*** (0,068) 0,352*** (0,082) 0,300*** (0,070) 0,090**   (0,046)
35–45 -0,203*** (0,049) -0,239*** (0,062) -0,209*** (0,051) -0,041       (0,029)
46–50 -0,234*** (0,064) -0,259*** (0,079) -0,239*** (0,066) -0,038       (0,037)
yli 50 -0,468*** (0,074) -0,570*** (0,239) -0,465*** (0,075) -0,132**   (0,057)
Avio / Avoliitto (ei avioliittoa) 0,040       (0,048) -0,051       (0,061) 0,039       (0,049) -0,052       (0,034)
Alle 7-vuotiaiden lasten lkm -0,009       (0,041) 0,003       (0,050) 0,001       (0,046) 0,002       (0,018)
Perheen päämies (muu perheasema) 0,208*** (0,044) 0,240*** (0,078) 0,200*** (0,068) 0,078**   (0,033)
Työkokemus (ei työkokemusta) 0,103**   (0,049) 0,106*     (0,061) 0,107**   (0,050) 0,038       (0,025)
Työnhakualue  laaja (ei) 0,057       (0,063) 0,092       (0,077) 0,048       (0,066) 0,019       (0,027)

Vajaakuntoinen
a

 (ei) -0,082       (0,066) -0,066       (0,079) -0,088       (0,067) -0,155       (0,095)

Log(Työssäkäyntialueen tyött. aste) -0,211       (0,132) -0,027       (0,016) -0,195       (0,141) -0,066       (0,061)
Työttömyyskuukaudet 1997 -0,027*** (0,005) -0,032*** (0,007) -0,028*** (0,006) -0,004       (0,004)
Työttömyyskassan jäsenyys (ei) 0,482*** (0,044) 0,667*** (0,072) 0,464*** (0,066) 0,422*** (0,075)
Koulutus (perusaste):
Keskiaste 0,081*     (0,044) 0,101*     (0,054) 0,076       (0,047) 0,034       (0,020)
Korkea-aste 0,202**   (0,082) 0,265*     (0,106) 0,182*     (0,098) 0,090**   (0,041)

Asuinalue (muu Suomi):
b

Uusimaa 0,125**   (0,060) 0,54**     (0,075) 0,132**   (0,063) 0,056*     (0,029)
Pohjois-Suomi -0,086       (0,062) -0,112       (0,079) -0,069       (0,077) -0,046       (0,030)
Kaupunki (taajama, maaseutu) -0,072*     (0,062) -0,082       (0,051) -0,044       (0,082) -0,025       (0,020)
Ammatti (teollisuus):
Hum/laki yms 0,105       (0,078) 0,084       (0,101) 0,107       (0,084) 0,035       (0,036)
Terveydenhoito 0,004       (0,083) -0,011       (0,107) 0,007       (0,083) -0,006       (0,037)
Hallinto -0,021       (0,068) -0,057       (0,085) -0,023       (0,069) -0,031       (0,030)
Kauppa 0,075       (0,082) 0,080       (0,101) 0,068       (0,084) 0,023       (0,036)
Maa- ja metsätalous 0,025       (0,117) 0,051       (0,140) 0,020       (0,118) 0,033       (0,051)
Kuljetus 0,064       (0,110) 0,092       (0,132) 0,053       (0,116) 0,034       (0,050)
Rakennusala 0,074       (0,085) 0,071       (0,102) 0,065       (0,089) 0,055       (0,038)
Palvelut -0,018       (0,070) -0,031       (0,086) -0,024       (0,071) -0,017       (0,032)
Luokittelematon työ -0,034*** (0,078) -0,396*** (0,092) -0,338*** (0,080) -0,206*** (0,050)
Tulotiedot
Log(Ansiotulot kuukaudessa 1997) 0,069*** (0,020) 0,066       (0,060) 0,072*** (0,020) 0,019       (0,017)
Log(Puolison ansiotulot 1997) 0,036*** (0,010) 0,002       (0,027) 0,036*** (0,010) 0,011**   (0,005)
Heteroskedastisuuden korjaustermit
Ikä 1997 - - - -0,012*** (0,004)
Avio / Avoliitto (ei) - - - 0,282*** (0,087)
Työttömyyskuukaudet 1997 - - -0,042*** (0,012)
Työttömyyskassan jäsenyys (ei) - - -0,566*** (0,182)
Vajaakuntoinen 0,303**   (0,150)
Log(Ansiotulot kuukaudessa 1997) - 0,184*** (0,060) - 0,166*** (0,045)
Log(Puolison ansiotulot 1997) 0,055**   (0,027) -
ρ - - -0,121       (0,305) 0,057        (0,065)

Log likelihood -2891,157 -2882,929 -6693,023 -6656,346
N 6170 6170 6170 6170
Huom. Suurimman uskottavuuden estimaatit, keskihajonnat sulkeissa.
*** Tilastollisesti merkitsevä 1% :n riskitasolla
**   Tilastollisesti merkitsevä 5 %:n riskitasolla
*     Tilastollisesti merkitsevä 10 %:n riskitasolla.
a

 Fyysinen tai psyykkinen vajaakuntoisuus.
b

 Aluejako muodostettu TE-keskusten  perusteella.
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3.4.3 Koulutusasteittain estimoidut mallit

Edellä esiteltiin toimenpiteiden keskimääräiset vaikutukset, jotka on oletettu sa-
moiksi otoksen kaikille yksilöille. On kuitenkin luultavaa, että toimenpiteiden
vaikutukset vaihtelevat eri yksilöiden välillä. Luultavasti toimenpiteet vaikuttavat
eri tavalla huonosti työllistyviin henkilöihin kuin henkilöihin, joilla on työllisty-
misen kannalta myönteisiä ominaisuuksia. Toimenpiteen vaikutukset vaihtelevat
luultavasti ainakin yksilön koulutustason mukaan. On myös muita taustaominai-
suuksia, joilla voidaan olettaa olevan merkitystä. Käytetyissä malleissa on kui-
tenkin lähtökohtaisesti oletettu, että toimenpiteiden vaikutukset ovat samoja
kaikille yksilöille. Eri tutkimuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että
toimenpiteiden vaikutukset vaihtelevat etenkin osallistujien koulutustason mu-
kaan. Tämän takia tutkimuksessa estimoidaan erilliset probit-mallit koulutusas-
teen mukaan. Käytännössä perusasteen suorittaneiden malli estimoidaan siten,
että aineistosta poistetaan keski- ja korkea-asteen koulutuksen saaneet. Keski- ja
korkea-asteen suorittaneille estimoidaan yhteinen malli, sillä korkea-asteen suo-
rittaneiden lukumäärä on melko pieni.

Liitteessä 4 esitellään suurimman uskottavuuden estimaatit perusasteen koulutuk-
sen suorittaneille ja enemmän kouluttautuneille. Estimoinnit on suoritettu hete-
roskedastisella probit-mallilla. Liitteen 4 taulukoista nähdään, että molemmilla
ryhmillä työvoimakoulutusindikaattori saa merkitsevän ja positiivisen kertoimen.
Kuten aikaisemmin jo todettiin vaikutuksen suuruutta probit-mallien suurimman
uskottavuuden estimaatit eivät suoraan kerro. Tämän takia laskettiin myös ns.
marginaali- eli rajavaikutukset. Seuraavassa raportoidaan sekä koulutusasteittain
estimoidun mallin että koko otoksen rajavaikutukset.

3.4.4 Selittäjien keskimääräiset rajavaikutukset työllistymisen
todennäköisyyteen

Pelkkien suurimman uskottavuuden estimaattien tarkastelu ei anna riittävää ku-
vaa toimenpiteiden vaikutuksista. Suurimman uskottavuuden estimaatit kertovat
selittäjän vaikutuksen suunnan, mutta vaikutuksen suuruutta ne eivät välttämättä
kerro. Tietyn selittäjän vaikutus saadaan selville laskemalla työllistymistodennä-
köisyyden osittaisderivaatta selittäjän suhteen. Indikaattorimuuttujien tapaukses-
sa rajavaikutusten tulkinta on erilainen, sillä selittävä muuttujaa voi saada
ainoastaan arvot 0 ja 1. Tietyn selittäjän vaikutus työllistymisen todennäköisyyk-
siin voidaan kuitenkin laskea myös vaihtoehtoisella tavalla. Muut selittävät teki-
jät voidaan vakioida keskiarvoihinsa ja laskea työllistymistodennäköisyys, kun
indikaattori x  = 1 ja silloin kun x  = 0. Laskemalla todennäköisyyksille erotus
saadaan selville indikaattorin vaikutus työllistymistodennäköisyyteen. Liitteessä
3 käsitellään tarkemmin selittäjien vaikutusten tulkintaa. Tässä työssä ei rapor-
toida kaikkien taustamuuttujien marginaalivaikutuksia. Vain muutamat mielen-
kiintoiset ja merkitsevät rajavaikutukset raportoidaan.
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Taulukossa 3.3 esitellään työvoimakoulutuksen ja muutamien muiden keskeisten
muuttujien marginaalivaikutukset. Mielenkiinnon kohteena on työvoimakoulu-
tuksen vaikutus työttömien työllistymiseen. Työvoimakoulutus nostaa kaikkien
työttömien työllistymistodennäköisyyttä 6,5 prosenttiyksiköllä. Koko otoksesta
laskettu keskimääräinen työllistymistodennäköisyys on 23,1 %.14 Näin ollen
koulutukseen osallistuminen nostaa keskiarvotyöttömän todennäköisyyden työl-
listyä avoimille työmarkkinoille lähes 30 %:iin.

Keskiasteen koulutus nostaa todennäköisyyttä olla työllinen tarkasteluperiodin
lopussa 2,3 prosenttiyksiköllä ja korkea-asteen koulutus peräti 6,1 prosenttiyksi-
köllä. Korkea-asteen koulutuksen vaikutus työllistymisen todennäköisyyteen on
siten samaa suuruusluokkaa kuin työvoimakoulutuksen. Muista selittäjistä ha-
vaitaan, että esimerkiksi työttömyyskassan jäsenyys nostaa työllistymistodennä-
köisyyttä 15,2 prosenttiyksiköllä.

Työvoimakoulutukseen osallistuminen hyödyttää koulutettuja työttömiä enem-
män kuin pelkän perusasteen suorittaneita. Perusasteen suorittaneille laskettu
keskimääräinen työllistymistodennäköisyys on vain 7,2 %. Koulutukseen osal-
listuminen nostaa työllistymisen todennäköisyyttä 3,9 prosenttiyksiköllä
11,1 %:iin. Keski- ja korkea-asteen suorittaneiden työllistyvät keskimäärin
29,8 %:n todennäköisyydellä. Koulutus nostaa kyseisen ryhmän työllistymisto-
dennäköisyyttä 7,9 prosenttiyksiköllä.

Taulukko 3.3 Rajavaikutukset tärkeimpien selittäjien suhteen (selittäjän vai-
kutus työllistymisen todennäköisyyteen, prosenttiyksikköä)

Selittäjä Kaikki Perusasteen
suorittaneet

Keski- ja korkea-
asteen suorittaneet

Indikaattorimuuttujat (referenssiryhmä sulkeissa):
Työvoimakoulutus (Ei työvoima-
koulutusta)

6,5*** 3,9  ** 7,9***

Keskiasteen koulutus (perusasteen
koulutus)

2,3    *

Korkea-asteen koulutus (perusasteen
koulutus)

6,1  **

Vajaakuntoisuus (Ei vajaakuntoinen) Ei merkitsevä -3,3  ** -5,9  **
Työttömyyskassan jäsenyys (Ei
työttömyyskassan jäsen)

15,2*** 11,4*** 16,5***

Jatkuvat muuttujat:
Log(Työssäkäyntialueen työttömyys-
aste 1997)

Ei merkitsevä -12,3  ** Ei merkitsevä

*** Tilastollisesti merkitsevä 1% :n riskitasolla
**   Tilastollisesti merkitsevä 5 %:n riskitasolla
*     Tilastollisesti merkitsevä 10 %:n riskitasolla.

                                           
14 Keskimäärin 23 työtöntä sadasta työllistyy avoimille työmarkkinoille. Luku saadaan laskemalla mallin
avulla ennustetuista yksilöllisistä työllistymistodennäköisyyksistä keskiarvo. Taulukossa 2.2 avoimille
työmarkkinoille siirtyneiden suhteellinen osuus oli 23,8 %.
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Useissa muissa tutkimuksissa on saatu samansuuntaisia tuloksia. Esimerkiksi
Hämäläisen (1999) tulosten mukaan työvoimakoulutus hyödyttää korkeammin
koulutettuja henkilöitä muita enemmän. Vaikka korkeasti koulutetut hyötyvät
erityisesti työvoimakoulutuksesta, myös pelkän peruskoulun suorittaneille on
jonkin verran hyötyä työvoimakoulutuksesta. Työvoimakoulutuksen avulla ei siis
välttämättä pystytä kovinkaan paljon auttamaan työvoimapolitiikan pääasiallisia
kohderyhmiä eli huonosti koulutettuja henkilöitä.

Toisaalta tiedetään, että jotkut muut aktiiviset toimenpiteet nostavat enemmän
heikosti koulutettujen todennäköisyyttä löytää työpaikka. Eri toimenpiteet on
suunnattu eri yksilöille ja niillä on myös erilaisia vaikutuksia eri kohderyhmiin.
Erityisesti yksilön koulutustasolla on havaittu olevan vaikutusta toimenpiteiden
vaikuttavuuteen. Tuomalan (2000) tutkimuksessa havaittiin, että ns. ryhmäpal-
velukoulutus hyödyttää perusasteen suorittaneita enemmän kuin paremmin kou-
lutettuja. Myös Bonnal, Fougère ja Sérandon (1997) havaitsivat, että eräät
yksityisen ja julkisen sektorin järjestämät toimenpiteet, joissa on paljon työhar-
joittelua ja työssä oppimista, hyödyttivät eniten vähän koulutettuja nuoria. Sen
sijaan enemmän koulutetut nuoret, jotka osallistuivat kyseisiin toimenpiteisiin,
työllistyvät heikommin kuin vertailuryhmänsä. Toimenpiteisiin osallistuminen
signaloi työnantajille mahdollista heikkoa kyvykkyyttä selviytyä työtehtävistä.
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4 Työttömyyden kestojen mallintaminen ja
työvoimakoulutus

Pelkkä työttömäksi joutuminen tai työllistyminen ei riitä työvoimakoulutuksen
vaikutusten arviointiin. Työllistymisen tai työttömäksi jäämisen lisäksi on syytä
tarkastella myös toimenpiteen mahdollista vaikutusta työllisyys- ja työttömyys-
jaksojen kestoihin. Jos toimenpiteet nostavat työttömien työllistymistodennäköi-
syyttä, on selvitettävä, mitä kautta tämä vaikutus syntyy. Koulutus saattaa lisätä
työttömien työllistymismahdollisuuksia parantamalla heidän työnetsintätaitojaan,
mikä on myös työvoimakoulutuksen keskeinen tavoite. Tällöin koulutus lyhen-
täisi osallistujien tulevia työttömyysjaksoja. Toisaalta työvoimakoulutuksella voi
olla positiivisia vaikutuksia tulevien työllisyysjaksojen kestoihin (Ham ja Lalon-
de 1996).

Tässä luvussa käsitellään työttömyysjaksojen kestojen mallintamista ns. eloon-
jäämisfunktion avulla. Koulutukseen osallistuneille ja vertailuryhmälle voidaan
myös estimoida erilliset eloonjäämisfunktiot. Tarkastelut seuraavat lähinnä Kalb-
fleisch ja Prenticeä (1980) sekä Kieferiä (1988). Lisäksi lähteenä on käytetty
Pyy-Martikaisen (1994), Rantalan (1998) ja Kyyrän (1999) tutkimuksia. Duraa-
tiomallien teoreettisena lähtökohtana on työnetsintäteoria. Tässä työssä etsintä-
teoriaa ei käsitellä, vaan se jätetään myöhemmäksi. Luku on jaettu seuraavasti.
Luvuissa 4.1, 4.2 ja 4.3 käsitellään elinaikamallien teoreettista taustaa. Tämän
jälkeen luvussa 4.4 siirrytään kuvailemaan työttömyysjaksojen kestoja. Luvussa
4.5 käsitellään työvoimakoulutuksen ja muiden taustatekijöiden vaikutuksia
työttömien työllistymiseen.

4.1 Elinaika-analyysin käsitteitä

Elinaika-analyysin avulla pyritään selvittämään, milloin jokin muutos tapahtuu.
Tällainen muutos voi olla esimerkiksi työttömyyden päättyminen. Työttömyyden
kesto mitataan sen alkamisajankohdasta ja mielenkiinnon kohteena oleva muutos
on yleensä työllistyminen. Tosin aikaisemman perusteella tiedetään, että työttö-
myys on voinut päättyä myös aktiivisten toimenpiteiden piiriin siirtymiseen tai
työvoimasta poistumiseen. Elinaika-analyysi tarkastelee siten vain yhtä tapahtu-
maa kunkin seurattavan yksilön osalta. Yleisempää tilannetta, jossa tarkastellaan
useita ja mahdollisesti toisiaan seuraavia tapahtumia kutsutaan tapahtumahisto-
ria-analyysiksi. Käsite elinaika-analyysi ja muut luvussa käsiteltävät termit saat-
tavat kuulostaa työttömyysjaksojen yhteydessä käytettynä harhaanjohtavilta, sillä
onhan esimerkiksi työttömyyden päättyminen työllistymiseen yleensä myöntei-
nen tapahtuma, jolla ei ole mitään tekemistä eloonjäämisen kanssa. Termit on
alunperin lainattu biometriasta, mutta ne ovat vakiintuneet yleiseen käyttöön
myös muilla aloilla.



41

Tapahtuma-ajan määrittämiseksi on tärkeää, että pystytään spesifioimaan sekä
alkamisajankohta että ajankohta, jolloin tapahtuma eli esimerkiksi työllistyminen
tapahtuu ja seuranta lopetetaan. Työttömyyden kestoa tutkittaessa tämä on help-
poa, sillä käytettävissä oleva rekisteriaineisto sisältää tietoja työttömyyden alka-
mis- ja päättymispäivämääristä. Tarkasteltavien tapahtumien on oltava selkeitä
ajallisesti paikallistettavia muutoksia yksilön aikaisempaan tilanteeseen. Tapah-
tuma voidaankin määritellä laadulliseksi muutokseksi tietyllä ajanhetkellä.

Seuraavissa tarkasteluissa T edustaa työttömyys- tai työllisyysjakson kestoa. T:n
kumulatiivista kertymäfunktiota merkitään F(t):llä ja tiheysfunktiota f(t):llä.
Elinaikamalleissa jaksojen kestoja kuvataan tiheys-, kertymä-, eloonjäämis- ja
riskifunktioiden avulla, joille on olemassa sekä diskreetit että jatkuvat esitys-
muodot. Seuraavassa käsitellään jatkuvia esitysmuotoja.15 Keston kertymäfunktio
F(t) kertoo todennäköisyyden, että työttömyys päättyy ennen hetkeä t

F t f U dU
dt 

( ) ( ) , =  Pr(T <  t) =   F(0) =  0,  lim  F(t)  =  1,  
dF(t)

dt
 >  0

0

t

→∞∫ . (13)

Eloonjäämisfunktio S(t) kertoo todennäköisyyden sille, että työttömyysjakso on
kestänyt vähintään hetkeen t asti

S t f U dU( ) ( ) , =  Pr(T  t) =   S(0) =  0,  lim  S(t) =  0,  
dS(t)

dt
 <  0

dt
t

≥
→∞

∞

∫ . (14)

Eloonjäämisfunktio on siten kertymäfunktion komplementti (S(t) = 1 - F(t)). T:n
tiheysfunktio f(t) on approksimaatio todennäköisyydelle, että työttömyys päättyy
välillä [ ,t  t +  dt]

∫
∞

→
≥≤≤

0
0td

1 =f(t)dt  ja 0  f(t) ,
dt

dS(t)
- =

dt

t)d + t  T  tPr(
 lim = )t(f . (15)

Riskifunktio h(t) on approksimaatio todennäköisyydelle, että työttömyys päättyy
ennen hetkeä t + dt ehdolla, että työttömyys on kestänyt hetkeen t asti:

h t
dt dS tdt dt

( )
( )

 =  lim  
Pr(t  T  t +  dt |  T  t)

 = lim  
F(t  dt) - F(t)

 =  
f(t)

S(t)0 0→ →

≤ ≤ ≥ +
. (16)

                                           
15 Keston eri esitysmuodot määrittelevät toisensa yksiselitteisesti: f t( ) =  

dF(t)

dt
 = -

dS(t)

dt
,

h t
f t

S t dt
( )

( )

( )
 =   =  -

dln(S(t))
 , S t( ) = exp(-H(t)),  jossa H(t) =  h(U)d(U) (= integroitu riskifunktio)

0

t

∫ .
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Riskifunktio kuvaa siis keston vaikutusta jaksojen päättymiseen. On kuitenkin
otettava huomioon, että riskifunktio kuvaa vain niiden kestojen päättymistoden-
näköisyyksiä, jotka eivät vielä ole päättyneet. Riskifunktio on ajasta riippumaton,
jos jakson päättymisen todennäköisyys ei muutu keston aikana. Jos riskifunktio
on laskeva, päättymisen todennäköisyys laskee jakson pitkittyessä. Jos riskifunk-
tio on nouseva päättymisen todennäköisyys kasvaa keston pitkittyessä.

Työttömyyden kestojen tarkka mittaaminen on usein käytännössä hankalaa. Tut-
kittaessa työttömyyden kestoja valitaan usein joku kiinteä seuranta-aika. Seuran-
ta-aineistoissa yksilöt tulevat seurannan piiriin yleensä eri aikoina. Nyt seurataan
henkilöitä, joilla on alkanut työttömyysjakso vuoden 1997 aikana. Osalla henki-
löistä työttömyys ei ole ehtinyt päättyä ennen tarkasteluperiodin loppua. Ne
työttömyysjaksojen kestot, jotka eivät ehdi päättyä vuoden 1998 loppuun men-
nessä tai joiden päättymissyystä ei ole tietoa, ovat sensuroituja.

Sensurointi tekee havaintoaineistosta epätäydellisen (ks. myös Pyy 1994). Jakson
kestosta ja päättymissyystä ei ole tietoa. Sensuroidut havainnot sisältävät kuiten-
kin tiedon siitä, että havaintojen tapahtuma-aika on pidempi kuin seuranta-aika.
Sensuroitujen havaintojen seurannassaolon aikaa voidaankin tämän takia kutsua
sensurointiajaksi. Havainnoille, joille tutkittavaa tapahtumaa ei ehdi tapahtua
seuranta-aikana, sensurointiaika alkaa yksilöllisestä alkamisajankohdasta seuran-
nan päättymiseen asti. On myös mahdollista, että osa havainnoista poistuu tutki-
muksesta ennen seurannan päättymistä. Tällaisia havaintoja kutsutaan oikealta
sensuroiduiksi. Tällaisia ovat ns. katotapaukset, joissa yksilön työnhaku on
päättynyt ennen seurannan lopettamista, eikä tätä ole ilmoitettu työvoimatoimis-
toon. Sen sijaan työttömät, jotka ovat sensurointihetkellä eli vuoden 1998 lopussa
edelleen työttömänä, ovat ”aidosti” sensuroituja.

Oletetaan, että sensurointi tapahtuu vain seurannan päättymisen takia, jolloin
sensurointiajat ovat ennalta tunnettuja kiinteitä lukuja. Yksilöön i liittyvä seu-
rantatieto voidaan esittää muodossa  ), V, (X ii  missä )c ,min(T X iii = . iT  on yksi-
löön i liittyvä satunnainen tapahtuma-aika ja ic  on sensurointiaika ja Vi on ns.
sensurointi-indikaattori. Tällöin Vi = 1, jos iT  ≤ ic . iV  = 0, jos iT  > ic . Jos yk-
silön työllistyminen tapahtuu ennen sensurointiaikaa, on iX  yksilöön liittyvä ta-
pahtuma-aika. Muussa tapauksessa iX  on sensurointiaika.

Kestojen mallintamisessa voidaan erottaa kolme lähestymistapaa ei-parametriset,
parametriset ja semiparametriset menetelmät, jotka poikkeavat toisistaan jaksojen
kestojen jakaumasta tehtävän oletuksen suhteen. Ei-parametriset menetelmät ku-
ten Kaplan-Meier-estimaattori soveltuvat lähinnä aineiston alustavaan tarkaste-
luun. Ei-parametrisissa menetelmissä keston jakaumaa ei tarvitse etukäteen
määritellä.



43

Esimerkkinä ei-parametrisista menetelmistä käytetään Kaplan-Meierin eloonjää-
misfunktiota. Yksinkertaisimmassa muodossa empiirinen eloonjäämisfunktio
voidaan esittää seuraavasti.

n

lukumäärän havaintoje ylittävienn :t
  )t(Ŝ = , (17)

jossa n on havaintojen lukumäärä.

Oletetaan, että työttömyysjaksojen kestot on järjestetty nousevaan järjestykseen
siten, että k 21  t...  t t <<<  ovat diskreetin satunnaismuuttujan T saamat arvot.
Tällöin kn  kertoo riskijoukon eli niiden henkilöiden lukumäärän, joiden työttö-
myysjakson keston pituus on vähintään kT . Yleensä n ≠  k, sillä usealla henki-
löllä voi olla samanpituisia työttömyysjaksoja. Niiden työttömyysjaksojen
lukumäärä, jotka päättyvät hetkellä kT  on puolestaan kh . Empiirinen Kaplan-
Meier-eloonjäämisfunktio työttömyyden kestolle on

∏
−

=

−
=

1t

1i i

ii

n

hn
  )t(Ŝ . (18)

Estimaattorin arvo muuttuu jokaisen työllistymiseen päättyneen työttömyysjak-
son kohdalla aina, kun ih  ≠  0. Hetkellä it  sensuroidut kestot vaikuttavat vain
saman ja aiempien ajankohtien riskijoukkoon. Jos aineisto ei sisällä sensuroituja
havaintoja vastaa Kaplan-Meier-estimaattori empiiristä eloonjäämisfunktiota
(kaava 17).

Parametrisissa menetelmissä keston oletetaan noudattavan jotain tiettyä jakaumaa,
joka voidaan kuvata muutamalla parametrilla. Semiparametriset menetelmät ovat
välimuoto. Semiparametriset menetelmät ovat suhteellisen hasardin malleja, jotka
koostuvat kahdesta osasta. Toinen osa kuvaa hasardifunktion työttömyyden kes-
toon liittyvää vaihtelua ja toinen aineiston heterogeenisuuden aiheuttamaa vaihte-
lua, jota mitataan yksilöllisillä muuttujilla. Semiparametrisissa menetelmissä
hasardifunktion kestoon liittyvä osa jätetään mallintamatta. Jos molemmat osat
esitetään parametroidussa muodossa olisi kyseessä täysin parametrinen malli. Se-
miparametriset menetelmät soveltuvat hyvin työttömyys- ja työllisyys jaksojen
kestojen tutkimiseen. Suhteellisen hasardin riskifunktio separoituu kahteen osaan.
Riskifunktio on keston T ehdollinen tiheysfunktio ehdolla x :

h(t |  ) =  h0x x( ) exp( )'t β , (19)

jossa h0 ( )t  on ns. perushasardi- eli perusriskifunktio, joka estimoidaan ei-
parametrisesti. Perusriskifunktio on riippumaton muista selittävistä tekijöistä
kuin kestosta. Riskifunktion yksilölliset selittävät tekijät ovat matriisissa x .
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Integroimalla yhtälö (19) ja ottamalla molemmin puolin yhtälöä luonnollinen
logaritmi saadaan järjestämällä

∫ ∫β=
T

0

T

0

'
0 du) |h(u ln  -   du)u(hln - xx . (20)

Merkitsemällä

∫ ==
T

0

00
*  ja )T(Hln -  du)u(hln -  T  (21)

∫ ==ε
T

0

) | H(Tln - du  h(u)ln -  x , (22)

voidaan yhtälö (20) esittää muodossa

ε+β=     T '* x  , (23)

jossa ε  on ääriarvojakautunut virhetermi. Täten kumulatiivisen perusriskifunkti-
on luonnollisella logaritmilla muunnettu satunnaismuuttuja ( )T(Hln 0 ) riippuu
selittävistä tekijöistä lineaarisen funktion kautta.

Yleisimmin käytetty semiparametrinen malli on Coxin (1972) esittelemä malli,
joka separoituu kahteen osaan kaavan (19) osoittamalla tavalla. Coxin mallissa ei
siten tarvitse spesifioida riskifunktion kestoriippuvuutta kuvaavaa perushasardi-
funktiota eikä myöskään työttömyyden keston jakaumaa. Etenkin kun työttö-
myyden keston jakaumasta ei voi olla etukäteistietoa, on Coxin malli
luontevampi tapa mallittaa työttömyyden kestoa kuin täysin parametriset mallit.
Estimoidun Coxin mallin perushasardifunktion avulla voidaan kuitenkin löytää
jokin työttömyyden kestoa kuvaava tunnettu jakauma. Coxin mallin estimointi
perustuu ns. osittaisuskottavuusfunktion maksimointiin. Tällöin työttömyysjak-
soista käytetään hyväksi vain informaatio siitä, miten selittävät muuttujat vai-
kuttavat yksilöiden keskinäiseen työllistymisjärjestykseen eikä työttömyys-
jaksojen kestoihin. Jos työttömyyden kesto noudattaa jotain tunnettua muuta-
malla parametrilla kuvattavaa jakaumaa, on osittaisuskottavuusfunktioon perus-
tuva estimointi tehottomampi kuin tavanomaiseen uskottavuusfunktioon
perustuva estimointi, sillä parametriestimaattien varianssit ovat suurempia osit-
taisuskottavuusfunktion tapauksessa.

4.2 Kilpailevien riskien malli

Työttömyyden kestoa kuvaavat mallit esitettiin edellä siten, että esimerkiksi
työttömyyden päättymissyyhyn ei kiinnitetty huomiota. Kuitenkin työttömyys on
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voinut päättyä useista eri syistä. Nämä syyt on eroteltava toisistaan. Tämä voi-
daan toteuttaa ns. kilpailevien riskien malleissa (competing risks models). Näissä
malleissa oletetaan, että jokaisella työttömyysjaksolla keskenään kilpailevia hy-
poteettisia kestoja.

Työttömyys on voinut päättyä ainakin työllistymiseen, toimenpiteisiin siirtymi-
seen ja työvoimasta poistumiseen. Tällöin työttömällä on kolme hypoteettista
työttömyyden kestoa; työllistymiseen johtava työttömyyden kesto, toimenpitei-
siin päättyvä työttömyyden kesto ja työvoimasta poistumiseen päättyvä työttö-
myyden kesto. Työttömyys päättyy kuitenkin tosiasiallisesti vain yhdestä syystä,
joten vaihtoehtoiset hypoteettiset kestot jäävät piiloon. Eli kustakin työttömyy-
destä valitaan ainoastaan lyhin kesto. Sen sijaan muut jaksot, joiden päättymistä
ei ehditä havaita, eivät ole ehtineet päättyä. Määritellään kolme havaitsematonta
vastemuuttujaa kullekin jaksolle. Tk

*  on työttömyysjakson pituus, jos työttömyys
päättyy syystä k. Syyspesifi riskifunktio jatkuvalle satunnaismuuttujalle T, kun
työttömyys on päättynyt syyhyn k on

h t |
dt

t
tk

dt
k( )

( )
( ) exp( )'  =  lim  

Pr(t  T   t +  dt,  K =  k |  T   t)
 = 

f

S(t)
 = h

0

k
*

k
*

k
0
kx x

→

≤ ≤ ≥
β , (24)

jossa k = 1, 2, 3 ovat mahdolliset siirtymät työllisyyteen, toimenpiteiden piiriin ja
ulos työvoimasta.16 Jakson todellinen kesto määritellään pienimmän Tk

* :n mu-
kaan. Havaitsemattoman vastemuuttujan Tk

*  sijasta havaitaan

T T T=  min{T1
* , , }* *

2 3 . (25)

Työnhakijan työttömyys voi päättyä vain yhdellä tavalla, joten kokonaisriski-
funktio on summa syyspesifeistä riskifunktioista

h t |
dt

h t
dt

k( ) ( )  =  lim  
Pr(t  T  t +  dt,  K =  k |  T  t)

 = 
0

k=1

3

x
→

≤ ≤ ≥ ∑ . (26)

Riskifunktion avulla voidaan johtaa syyspesifi eloonjäämisfunktio

S t h U dU
t

( ) exp( ( ) ) =  Pr(T  t) =  
k=1

3

0

≥ −∏ ∫ . (27)

Alaviitteen 14 perusteella keston syyspesifi tiheysfunktio on

f t | t |k ( ( ) =  h  )S(t |  )kx x x . (28)

                                           
16 Yhtälön viimeinen esitysmuoto,  jos kyseessä on suhteellisen riskin malli.
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Käytettävissä on n havaintoa aineistosta (t  v  k  i i i i, , , )x , jossa i = 1,…,n, t i  ha-
vaittu jakson kesto tai sensurointiaika riippuen sensurointi-indikaattorista vi , k i

jakson päättymissyy ja x i  yksilöllinen selittäjävektori. Olettamalla lisäksi, että
sensuroidut kestot ovat riippumattomia päättymissyyhyn k nähden saadaan us-
kottavuusfunktio (ks. tarkemmin Kalpfleisch ja Prentice 1980):

L =  h t  |  |  =  (h t  |   ki i i
v

i
i=1

n

k=1

3

ki i i
v 

i
i=1

n

i i
k

( ) ( ) ( )) exp( ( )x x x xS t h u | duk i
k

ki

t

=
∏∏ ∏ ∫∏








−










1

3

0

. (29)

Sensurointi-indikaattori vi
k  = 1, jos henkilön i työttömyyden päättymissyy on k.

Yhtälöstä (29) nähdään myös, että uskottavuusfunktio on syyspesifien tiheys-
funktioiden tulo.

4.3 Mallin valinnasta

Jos tarkoituksena on mallittaa työttömyysjakson kestoja, on otettava huomioon,
ettei riskifunktion muodosta voida olla varmoja. Työnantajat saattavat olla ha-
luttomia ottamaan töihin pitkään työttömänä olleita henkilöitä. Tällöin riskifunk-
tion tulisi olla laskeva. Toisaalta on esitetty, että työttömien alttius hakea töitä
kasvaa joissain tapauksissa työttömyyden pitkittyessä. Näin voi olla esimerkiksi,
jos ansiosidonnaiselta työttömyysturvalta pudonneet pyrkivät takaisin töihin (ks.
esim. Rantala 1998). Tällöin riskifunktion tulisi olla nouseva. Voidaan olettaa,
että riskifunktio on monotoninen, eli se nousee tai laskee keston myötä. Toisaalta
on selvää, ettei kaikista keston aikana tapahtuneista muutoksista ole varmuutta.
Esimerkiksi suhdannetilanteella saattaa olla vaikutusta työttömän työllistymisto-
dennäköisyyteen. Valittavassa mallissa tulisi siten pystyä ottamaan huomioon
mahdolliset ei-monotoniset vaihtelut. Semiparametrinen Coxin malli täyttää nä-
mä ehdot. Toisin kuin täysin parametrisissa malleissa riskifunktion muotoa ei
tarvitse rajata etukäteen.

Käytettävissä malleissa on siis pystyttävä huomioimaan, että työttömät eroavat
toisistaan työttömyyden kestoon vaikuttavien ominaisuuksien suhteen. Tällaisia
ominaisuuksia ovat esimerkiksi ikä, sukupuoli ja asuinalue. Ei ole useinkaan rea-
listista olettaa, että työttömyyden kestot olisivat havaintoja samasta satunnais-
muuttujien populaatiosta. Työttömien heterogeenisuutta voidaan pyrkiä
kontrolloimaan lisäämällä malliin työttömyyden kestoa selittäviä tekijöitä. Ha-
vaitut työttömyyden kestot oletetaan havainnoiksi työttömyyden kestoa kuvaavan
satunnaismuuttujan T ehdollisista jakaumista ehdolla selittävät tekijät. Työttö-
myyden kestoa selittävät tekijät voidaan jakaa ajassa vakioihin ja ajassa vaihtele-
viin selittäjiin. Ajassa vaihtelevia tekijöitä ovat esimerkiksi työnhakija ikä ja
työvoiman kysyntä. Nämä tekijät vaihtelevat kalenteriajan mukaan. Lisäksi
työttömyyskorvauksen taso vaihtelee nimenomaan työttömyyden keston mukaan.
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Selittävät tekijät voidaan kuitenkin olettaa vakioiksi etenkin, jos tarkasteltavat
työttömyysjaksot ovat kohtuullisen lyhyitä.

Luvussa 3 havaittiin, ettei kaikkia työllistymiseen vaikuttavia tekijöitä tunneta.
Tällöin aktiivisten toimenpiteiden piiriin valikoituu työllistyvyydeltään erilaisia
yksilöitä ja parametriestimaatit ovat harhaiset. Sama koskee myös työ- ja työttö-
myysjaksojen kestoja. Esimerkiksi motivaation vaikutusta työttömyyden kestoon
on vaikea ottaa huomioon. Poisjääneet työttömyyden kestoa selittävät tekijät ai-
heuttavat yleensä riskifunktioon negatiivista duraatioriippuvuutta. Tätä ns. ha-
vaitsematonta heterogeenisuutta mallinnetaan usein multiplikatiivisesti
vaikuttavalla virhetermillä, jonka oletetaan kuvaavan kaikkien poisjääneiden te-
kijöiden vaikutusta yhteisvaikutusta riskifunktioon. Myös muita menetelmiä on
olemassa. Eloonjäämisanalyysissä valikoitumisharhan huomioiminen on kuiten-
kin hankalampaa kuin probit-analyysissä. Useissa tutkimuksissa onkin oletettu
ettei havaitsematon heterogeenisuus aiheuta merkittävää ongelmaa. Työttömien
yksilöllisiä ja työmarkkinoista riippuvia ominaisuuksia selittävien muuttujien
lisääminen malleihin luultavasti ainakin pienentää harhaa.

4.4 Työttömyysjaksojen kestojen kuvailu

Tarkoituksena on keskittyä työttömien aktiivisten toimenpiteiden kohteena oloa
kuvaavien muuttujien vaikutusten analysointiin mutta myös muiden tekijöiden
vaikutuksia työmarkkinasiirtymiin pyritään tarkastelemaan. Pääasiallinen mie-
lenkiinto on työttömien työllistymiseen vaikuttavissa tekijöissä. Toimenpiteisiin
siirtymiseen ja työvoimasta poistumiseen vaikuttavien tekijöiden selvittäminen
jätetään vähemmälle huomiolle. Taulukossa 4.1 esitellään eri päättymissyiden
suhteelliset osuudet. Taulukosta nähdään, että vertailuryhmään kuuluvat henkilöt
ovat työllistyneet selvästi paremmin kuin koulutukseen osallistuneet. Sen sijaan
koulutukseen osallistuneet ovat muita useammin jatkaneet muulla työllisyyskurs-
silla.

Taulukko 4.1 Vuonna 1997 alkaneiden työttömyysjaksojen päättymissyiden
prosenttijakauma

Työttömyysjaksonjakson päättymissyy Koulutukseen osallistuneet Vertailuryhmä
Tukityöhön 17,5 % 14 %
Välitetty työhön   5,2 %   5,8 %
Lomautus tai lyhennetty työviikko päättynyt   0,5 %   5,4 %
Saanut työtä omaehtoisesti 15,4 % 23,6 %
Aloittanut työllisyyskurssin 34,1 %   3,8 %
Siirtynyt työvoiman ulkopuolelle   3,4 %   6,4 %
Muu syy tai ei tietoa   4,0 %   9,8 %
Muu koulutus   1,8 %   4,6 %
Työnhakuun Eta-valtioihin   0,1 %   0,1 %
Ei tietoa 18,1 % 26,5 %
Lkm. 3488 23379
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Seuraavaksi tarkastellaan vuonna 1997 alkaneiden työttömyysjaksojen kestoja
riippumatta päättymissyystä. Työttömyysjaksoista on tietoa vuoden 1998 lop-
puun asti. Työttömyysjakso on voinut päättyä vaihtoehtoisesti työllistymiseen,
aktiivisten toimenpiteiden piiriin siirtymiseen tai työvoimasta poistumiseen. Ku-
viossa 4.1 raportoidaan vuonna 1997 alkaneiden työttömyysjaksojen kestojen
prosenttijakauma. Kuviossa esitetään erikseen työvoimakoulutukseen osallistu-
neiden ja vertailuryhmän työttömyysjaksojen kestot. Työttömyyden kestojen
alustava tarkastelu osoittaa, että koe- ja vertailuryhmän työttömyysjaksojen kes-
toissa ei ole suuriakaan eroja. Koeryhmässä näyttää kuitenkin olevan jonkin ver-
ran enemmän henkilöitä, joilla on pitkä yli vuoden kestänyt työttömyysjakso.
Kuitenkin koeryhmässäkin ainoastaan 5,1 %:lla työttömyysjakso on kestänyt yli
12 kuukautta.17 Vertailuryhmässä vastaava luku on 3,6 %.

Kuvio 4.1 Työttömyysjaksojen kestojen prosenttijakauma
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Ei-parametristen menetelmien avulla voidaan kuvata työttömyyden keston luon-
netta. Nämä menetelmät ovat myös laskennallisesti melko helppoja. Selittävien
muuttujien vaikutusta työttömyyden päättymiseen ei näissä tarkasteluissa kuiten-
kaan oteta huomioon. Kuviossa 4.2 esitetään koeryhmään osallistuneiden ja ver-
tailuryhmän työllistyneiden työttömien eloonjäämisfunktio S(t). Estimointi on
suoritettu Kaplan-Meier-eloonjäämistaulujen avulla siten, että muut kuin työllis-
tymiseen päättyvät jaksot ovat sensuroituja (ks. tarkemmin esim Greene 2000).
Myös yli 12 kuukautta kestäneet työttömyysjaksot on sensuroitu.

                                           
17 Otoksen työttömyysjaksojen keskimääräinen kesto oli 103 päivää.
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Kuvio 4.2 Empiiriset eloonjäämisfunktiot koulutukseen osallistuneille ja
vertailuryhmälle
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Kuviosta 4.2 nähdään, että vertailuryhmään osallistuneista on 6 kuukauden ku-
luttua työttömänä enää 56 %. Sen sijaan koulutukseen osallistuneista työttömänä
on edelleen 73 %. Tuloksia ei kuitenkaan voi tulkita siten, että nimenomaan
koulutus olisi pidentänyt työttömyysjaksojen kestoja. Muita työttömyyden kes-
toon vaikuttavia tekijöitä, kuten ikää sukupuolta ja koulutusta, ei ole mitenkään
huomioitu. Aikaisemmin havaittiin, että koulutukseen valikoituu henkilöitä, joilla
on työllistymisen kannalta kielteisiä ominaisuuksia. Näin ollen on luonnollista,
että heidän työttömyysjaksonsa ovat keskimäärin pidempiä. Lisäksi käytössä ole-
va tutkimusaineisto on muodostettu ei-kokeellisesti. Koe- ja vertailuryhmä eivät
ole satunnaisotoksia samasta populaatiosta. Täten kuviosta 4.2 ei vielä voida teh-
dä johtopäätöksiä työvoimakoulutuksen vaikutuksista työttömien työllistymiseen.

4.5 Työvoimakoulutuksen vaikutus työttömien työllistymiseen

Seuraavaksi selvitetään työttömien työmarkkinasiirtymiin vaikuttavia tekijöitä.
Työttömyysjaksojen kestoja mallinnetaan semiparametrisen Coxin mallin avulla.
Vaihtoehtoisia siirtymiä tarkastellaan kilpailevien riskien mallin kehikossa.
Vaihtoehtoiset siirtymät ovat työllistyminen, aktiivisten työvoimapoliittisten toi-
menpiteiden piiriin siirtyminen ja työvoimasta poistuminen. Vuoden 1998 puo-
lelle jatkuneet työttömyysjaksot sensuroidaan. Suurin osa käytetyistä selittäjistä
on indikaattorimuuttujia. Jatkuvia muuttujia ovat työssäkäyntialueen työttömyys-
aste, kuukausittaiset ansiotulot vuonna 1997 ja puolison vuosittaiset ansiotulot
vuonna 1997.
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Estimoidut kertoimet eivät etenkään indikaattorimuuttujien tapauksessa ole ko-
vinkaan informatiivisia. Tämän takia estimoidut mallit kertoimineen esitellään
kokonaisuudessaan liitteessä 5. Liitteessä raportoidaan muuttujien parametrit ja
keskihajonnat. Koska estimaatteja on melko runsaasti ja pääasiallinen mielen-
kiinto kohdistuu työvoimakoulutuksen vaikutuksiin, luovutaan muiden selittäjien
tulkinnasta. Työllistymisen osalta muiden selittäjien vaikutusta tarkasteltiin jo
aikaisemmin diskreetin valinnan mallien avulla. Yleisesti ottaen kertoimien
suunnat vaikuttavat kuitenkin järkeviltä.

Seuraavassa raportoidaan tärkeimpien mielenkiinnon kohteena olevien selittäjien
riskisuhteet. Työllistyneiden työttömien riskifunktiota eli ehdollista työllisty-
mistodennäköisyyttä kutsutaan jatkossa työllistymistodennäköisyydeksi. Ris-
kisuhde kuvaa tiettyyn luokkaan kuuluvien työttömien todennäköisyyttä
työllistyä (siirtyä toimenpiteiden piiriin tai poistua työvoimasta) vertailuryhmään
nähden. Riskisuhde saadaan korottamalla tietty muuttuja eksponenttiin (riskisuh-
de = exp( β̂ )).18 Jatkuvat muuttujat esitetään logaritmisessa muodossa, jolloin
niiden estimaatit voidaan tulkita riskifunktion joustoiksi tarkasteltavan muuttujan
suhteen.19

Kuviossa 4.3 esitellään tärkeimmille selittäjille lasketut riskisuhteet työllisty-
misyhtälössä. Työvoimakoulutuksessa olleiden työllistymistodennäköisyys on
1,14 kertaa suurempi kuin henkilöillä, jotka eivät ole osallistuneet työvoimakou-
lutukseen. Työvoimakoulutuksessa olleiden työllistymistodennäköisyys on siten
14 % suurempi kuin muuten samanlaisten henkilöiden, jotka eivät kuitenkaan
osallistuneet työvoimakoulutukseen. Sen sijaan tukityössä olleiden työllistymis-
todennäköisyys on vain 0,85-kertainen verrattuna muuten samanlaisiin henkilöi-
hin, jotka eivät olleet tukityössä. Tukityössä olleiden työllistymistodennäköisyys
on siten 15 % matalampi kuin niiden, jotka eivät olleet tukityössä.

                                           
18 Jos miesten riskisuhde on 1,5, kun vertailuryhmänä ovat naisten, on miesten todennäköisyys työllistyä
1,5 kertainen eli 50 % suurempi kuin naisilla.
19 Jos esimerkiksi työttömyysajan tuloja kuvaava muuttuja saa estimaatin 0,5, niin 10 prosentin lisäys
tuloissa nostaisi työllistymisen (toimenpiteisiin siirtymisen, työvoimasta poistumisen) todennäköisyyttä 5
prosentilla.
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Kuvio 4.3 Riskisuhteet työllistyneille
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Vaikka tukityössä olleet ovat työllistyneet huonommin kuin vertailuryhmä, ei
välttämättä pidä tulkita, että tukityö olisi haitallista osallistujille. Tukityöllistämi-
sen tarkoituksena on edistää työpaikkojen syntymistä yksityiselle tai julkiselle
sektorille, eikä niinkään nostaa yksilön työllistymistodennäköisyyttä. Tukityöjak-
sojen vaikutuksia onkin arvioitava niille astetuista tavoitteista käsin. Kuten lu-
vussa 2 todettiin tukityöjaksojen tapauksessa on ehkä mielenkiintoisempaa tutkia
niiden vaikutuksia kokonaistyöllisyyteen.

Taulukossa 4.3 raportoidaan myös muutaman muun merkitsevän kertoimen ris-
kisuhteet. Loput riskisuhteet saadaan helposti korottamalla liitteen 5 kertoimet
eksponenttiin. Esimerkiksi työttömyyskassan jäsenten todennäköisyys työllistyä
on 19 % suurempi kuin niiden, jotka eivät ole minkään työttömyyskassan jäseniä.
Toisaalta vajaakuntoiseksi luokiteltujen henkilöiden työllistymistodennäköisyys
on 2 % pienempi kuin niiden, jotka eivät ole vajaakuntoisia. Korkea-asteen suo-
rittaneiden todennäköisyys työllistyä on 9 % suurempi kuin vertailuryhmänä toi-
mivien perusasteen suorittaneiden.
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5 Lopuksi

Vaikka työttömyysasteen lasku 1990-luvun laman pahimmista luvuista on ollut
kohtuullisen nopeaa, laskua lamaa edeltävälle tasolle ei ole näköpiirissä. Työttö-
mät ja avoimet työpaikat eivät aina kohtaa toisiaan. Toisin kuin aikaisemmin 80-
luvulla työmarkkinat eivät enää tarjoa vakaata työuraa osalle työvoimasta. Tämä
asettaa haasteen työvoimapolitiikan kohdentamiselle tulevaisuudessa. Tässä työs-
sä pyrittiin selvittämään aktiivisen työvoimapolitiikan sekä erityisesti työvoima-
koulutuksen vaikutuksia työttömän yksilön mahdollisuuksiin löytää työpaikkaa
avoimilta työmarkkinoilta.

Tarkoituksena oli selvittää, miten työvoimakoulutus vaikuttaa työttömien toden-
näköisyyteen löytää työpaikka avoimilta työmarkkinoilta, eli kuinka monta pro-
senttia työttömän todennäköisyys työllistyä olisi ollut suurempi, jos työtön olisi
osallistunut koulutukseen. Työvoimakoulutuksen vaikutusta mitattiin työttömän
todennäköisyydellä olla työllisenä noin puoli vuotta koulutusjakson jälkeen ja
toisaalta koulutuksen jälkeisillä työttömyysjaksojen kestoilla. Käytettävissä oleva
tutkimusaineisto oli muodostettu ei-kokeellisin menetelmin. Tämä vaikeutti joh-
topäätösten tekoa. Ei-kokeellisen aineiston tapauksessa ongelmat johtuvat siitä,
että tutkittavaan muuttujaan vaikuttavat useat kontrolloimattomat tekijät. Ei-
kokeellisen havaintoaineiston perusteella yritetään päätellä, mitä olisi tapahtunut
vastaavassa kontrolloidussa kokeessa. Toimenpiteiden vaikutusten arvioinnissa
käytettiin sekä diskreetin valinnan malleja että elinaika-analyysiä.

Diskreetin valinnan mallien avulla tutkittiin, nostaako työvoimakoulutus työttö-
mien todennäköisyyttä työllistyä. Tutkimuksessa seurattiin vuoden 1997 lopussa
työttömänä olleita henkilöitä vuoden 1998 loppuun asti. Henkilöt, jotka osallistu-
vat työvoimakoulutukseen vuoden 1998 kahden ensimmäisen neljänneksen aika-
na, muodostivat koeryhmän. Vertailuryhmät muodostettiin työttömistä, jotka
eivät olleet koulutuksessa vuoden 1998 kahden ensimmäisen neljänneksen aika-
na. Työvoimakukoulutuksen vaikutuksia tutkittiin tavallisen probit-mallien
avulla, kun koulutukseen osallistuminen oletettiin eksogeeniseksi. Lisäksi sa-
manaikaisesti estimoitujen työllisyys- ja koulutusyhtälöiden avulla testattiin, voi-
daanko työvoimakoulutusta pitää eksogeenisena selittäjänä. Jos
työvoimakoulutus on endogeeninen selittäjä, ei tavanomainen yhden yhtälön
probit-malli ole riittävä työvoimakoulutuksen vaikutusten arviointiin. Tällöin
toimenpiteen vaikutusten selvittäminen edellyttää kaksiulotteisen probit-mallin
käyttämistä. Valikoitumista työvoimakoulutukseen voitiin pitää testien perus-
teella eksogeenisena selittäjä.

Probit-malleille estimoitiin sekä homoskedastiset että heteroskedastiset spesifi-
kaatiot. Eri spesifikaatioita testattiin keskenään likelihood ratio testien avulla.
Homoskedastiset spesifikaatiot hylättiin sekä yhden että kahden yhtälön probit-
mallien tapauksessa. Tulosten tulkinta suoritettiin heteroskedastisten probit-
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mallien perusteella. Työvoimakoulutuksella oli positiivinen vaikutus työttömien
työllistymistodennäköisyyteen. Työvoimakoulutus nosti todennäköisyyttä olla
työllinen keskimäärin 6,5 prosenttiyksiköllä.

Tuloksia tulkittaessa on hyvä huomata, että toimenpiteiden vaikutukset ovat kes-
kimääräisiä, eivätkä vaikutukset vaihtele eri yksilöiden välillä. Saattaa kuitenkin
olla, että toimenpiteet hyödyttävät erilaisia yksilöitä eri tavalla. Työvoimakoulu-
tus saattaa vaikuttaa heikommin koulutettuihin eri tavalla kuin keski- ja korkea-
asteen koulutuksen saaneisiin. Tämän takia estimoitiin myös koulutusasteittaiset
mallit. Työvoimakoulutukseen osallistuminen hyödytti paremmin koulutettuja
työttömiä enemmän kuin heikosti koulutettuja. Työvoimakoulutukseen osallis-
tuminen nosti perusasteen suorittaneiden työllistymistodennäköisyyttä keskimää-
rin 3,9 prosenttiyksiköllä. Keski- ja korkea-asteen suorittaneiden työllistymis-
todennäköisyyttä työvoimakoulutus nosti keskimäärin 7,9 prosenttiyksiköllä.

Työllistymisen lisäksi selvitettiin myös toimenpiteen vaikutusta työttömyysjak-
sojen kestoihin. Elinaikamallien avulla tutkittiin, miten työvoimapoliittiset kou-
lutusjaksot vaikuttavat tulevien työttömyysjaksojen kestoihin. Koeryhmään
valittiin ne otoksen työttömät, jotka ovat olleet työvoimakoulutuksessa ennen
työttömäksi joutumistaan. Vertailuryhmän muodostivat ne työttömät, jotka eivät
olleet työvoimakoulutuksessa ennen työttömyyden alkua. Työttömyysjaksojen
kestoja mallinnettiin semiparametrisen Coxin mallin avulla kilpailevien riskien
kehikossa. Kaikista työttömyyden keston aikana tapahtuneista muutoksista ei ole
varmuutta. Esimerkiksi suhdannetilanteella saattaa olla vaikutusta työttömän
työllistymistodennäköisyyteen. Coxin mallissa voidaan kuitenkin ottaa huomioon
mahdolliset ei-monotoniset vaihtelut. Coxin mallissa pystytään myös huomioi-
maan se, että työnhakijat eroavat toisistaan työttömyyden kestoon vaikuttavien
ominaisuuksien suhteen. Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi ikä, sukupuoli
ja asuinalue. Selittävät tekijät oletetaan kuitenkin ajassa vakioiksi, koska tarkas-
teltavat työttömyysjaksot ovat kohtuullisen lyhyitä. Näin ollen Coxin malli so-
veltuu hyvin työttömyysjaksojen kestojen mallintamiseen.

Coxin mallin avulla selvitettiin, miten työvoimapoliittiset toimenpiteet vaikutta-
vat vuonna 1997 työttömäksi joutuneiden henkilöiden työttömyysjaksojen kes-
toihin. Työttömiä seurattiin vuoden 1998 loppuun asti. Havainnot luokiteltiin
työttömyyden päättymissyyn mukaan. Työttömyys voi päättyä työllistymisen
lisäksi aktiivisten toimenpiteiden piiriin siirtymiseen tai työvoimasta poistumi-
seen. Vuoden 1998 puolelle jatkuneet työttömyysjaksot sensuroitiin. Työvoima-
koulutuksessa olleiden työllistymistodennäköisyys oli 14 % suurempi kuin
muuten samanlaisilla henkilöillä, jotka eivät ole osallistuneet työvoimakoulutuk-
seen. Sen sijaan esimerkiksi tukityössä olleiden työllistymistodennäköisyys oli
15 % pienempi kuin muuten samanlaisilla henkilöillä, jotka eivät olleet tukityös-
sä.
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Eri toimenpiteet on suunnattu erilaisille yksilöille ja niillä on erilaisia vaikutuksia
eri kohderyhmiin. Tähän tulisi kiinnittää enemmän huomiota ohjelmien vaiku-
tuksia arvioitaessa. Myös tutkimusajankohtaan kannattaa kiinnittää huomiota.
Lisäksi on havaittu, että toimenpiteillä on taipumus menettää tehoaan, kun niiden
käyttö laajenee. Tämä koskee niin koulutus- kuin työllistämistoimiakin. Tehok-
kaankin koulutusmuodon vaikutus voi heikentyä, jos sen käyttöä laajennetaan
liian paljon. Toimenpiteiden entistä selvempi kohdentaminen niitä tarvitseville
erityisryhmille on myös useiden muiden tutkimusten valossa suositeltavaa. Toi-
menpiteiden huolellisen kohdentamisen avulla ehkäistään myös turhat toimenpi-
teet ja työmarkkinavuodot.

Työvoimakoulutuksella on tulevaisuudessa keskeinen rooli etenkin rakenteellisen
työttömyyden ehkäisyssä. Työvoimakoulutuksen rakennepoliittinen tehtävä liit-
tyy työmarkkinaliikkuvuuden edistämiseen ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan
laadullisen yhteensopivuuden parantamiseen. Työmarkkinoiden kohtaanto-
ongelmien vuoksi tämä tehtävä on keskeinen myös tulevina vuosina. Tämä yllä-
pitää työvoimakoulutuksen tarvetta laajana myös tulevaisuudessa.
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Liite 1. Estimointimallien tavoitteiden ja välineiden lipputaulu (Lähde:
Lilja, R. – Vartia, Y., 1980)

Kokeelliset havainnot Välimuoto Ei-kokeelliset havainnot

K
uvaileva tavoite

A. Toistot Vakio-olosuhteissa
B. Toistot ovat riippumattomia

Otanta:  UP)S( ⇒⇒

                                                               I

A tai B ei ole
voimassa

         N

Vakio-olosuhteet (A) eivät vallitse
Riippumattomuus (B) häiriintynyt

Otanta:  UPS ⇒⇒

IIIV
älim

uoto

Selittävät mallit riippumattomia toistoja
vakio-olosuhteissa
                                                            W

Moniulotteiset ei-kausaaliset mallit

E

Selittävä tavoite

                                                             II

Kausaaliset mallit:

                         yx →
                          x kontrolloitu

Koe- kontrolliryhmäkokeet;
Stimulus response kokeet.
Jokaisessa ryhmässä riippumattomia
toistoja vakio-olosuhteissa

         S

yx →
jotkut x:t
kontrolloitu,
jotkut eivät

 IV

Kausaaliset mallit:

                        yx →
                          x ei kontrolloitu

Muita vaikutuksia: spesifikaatiovirheet.
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Liite 2. Otosyksilöiden taustaominaisuudet eri ryhmissä

Taulukko 1 Taustamuuttujat työnhakukoulutuksen työvoimakoulutuksena
suorittaneiden ryhmässä, N=2089

Selittäjä Keskiarvo Keskihajonta Min Max
Ikä (1997), v. 37,5 10,3 17 62
Naisten osuus, % 53,4 - - -

Koulutus
Perusaste, % 33,6 - - -
Keskiaste, % 56,9 - - -
Korkea- aste, %   9,5 - - -

Asuinalue
Uusimaa, % 22,4 - - -
Muu Etelä-Suomi, % 40,4 - - -
Väli-Suomi, % 26,6 - - -
Pohjois-Suomi, % 10,6 - - -

Työttömyyskuukaudet vuonna 1996, kk.   7,6   3,6 0 12
Työttömyyskuukaudet vuonna 1997, kk.   8,6   3,8 0 12

Taulukko 2 Työvoimakoulutuksesta hylätyt, N=4081

Selittäjä Keskiarvo Keskihajonta Min Max
Ikä (1997), v. 36,4 10,4 16 62
Naisten osuus, % 48,3 - - -

Koulutus
Perusaste, % 37,4 - - -
Keskiaste, % 54,7 - - -
Korkea-aste, %   7,9 - - -

Asuinalue
Uusimaa, % 26,0 - - -
Muu Etelä-Suomi, % 36,9 - - -
Väli-Suomi, % 24,1 - - -
Pohjois-Suomi, % 13,1 - - -

Työttömyyskuukaudet vuonna 1996, kk.   7,9   3,6 0 12
Työttömyyskuukaudet vuonna 1997, kk.   8,1   3,8 0 12
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Taulukko 3 Taustamuuttujat työttömillä, N=101014

Selittäjä Keskiarvo Keskihajonta Min Max
Ikä (1997), v. 40,2 12,4 16 65
Naisten osuus, % 47,6 - - -

Koulutus
Perusaste, % 39,7 - - -
Keskiaste, % 52,5 - - -
Korkea-aste, %   7,8 - - -

Asuinalue
Uusimaa, % 20,8 - - -
Muu Etelä-Suomi, % 36,7 - - -
Väli-Suomi, % 27,1 - - -
Pohjois-Suomi, % 15,3 - - -

Työttömyyskuukaudet vuonna 1996, %   7,9   3,8 0 12
Työttömyyskuukaudet vuonna 1997, %   8,1   3,9 0 12
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Liite 3. Häiriötekijöiden eliminointi, kun halutaan selvittää
indikaattorimuuttujan muuttamisen vaikutus

Koulutuksen ja muiden toimenpiteiden vaikutusten arvioimisen ongelmaa käsi-
tellään usein seuraavan kehikon puitteissa (ks. esim. Greene 2000 ja Blundell ja
Costas Dias 2001).

iii 
'

i  + s +  = y εδβ x (1)

Yhtälössä (1) iy  on selitettävä laadullinen muuttuja, esimerkiksi palkkatulot. Se-
littäjävektori ix  kuvaa havaittuja yksilöllisiä ja työmarkkinoista riippuvia taus-

tatekijöitä. is  on indikaattorimuuttuja, joka saa arvon 1, jos henkilö on
osallistunut koulutukseen (ja muulloin arvon 0). Estimoitavat parametrivektorit
β  ja δ  ovat tuntemattomia. Virhetermi iε  kuvaa satunnaisvaihtelua, jota ei mal-
lin avulla pystytä selittämään. Lisäksi oletetaan, että virhetermi on normaalija-
kautunut.

Koulutuksen vaikutuksen selvittäminen yhtälön (1) mallin avulla edellyttää, että
päätös osallistua koulutukseen on riippumaton havaitsemattomista tekijöistä
työllistymisyhtälön virhetermissä. Koulutukseen osallistuminen oletetaan mallis-
sa eksogeeniseksi selittäjäksi. Kuitenkin, jos koulutusindikaattori on korreloitu-
nut havaitsemattomien tekijöiden kanssa, ovat tulokset harhaisia. Tämän takia
koulutukseen osallistumista mallinnetaan havaitsemattoman vastemuuttujan *

is

avulla (yhtälöt 2). is  on indikaattorimuuttuja, joka saa arvon 1, jos yksilö osal-
listuu koulutukseen, ja muulloin arvon 0. Tuntematon parametrivektori on γ  ja

iw  on koulutukseen osallistumista selittävien muuttujien vektori. Virhetermi iu

kuvaa selittämättä jäänyttä satunnaisvaihtelua ja lisäksi oletetaan, että se on nor-
maalijakautunut.

0.smuulloin  0, > s  jos 1 = s

,u +  = s

i
*
ii

ii
'*

i

=

γ w
 (2)

Oletetaan, että iε  ja iu  ovat keskenään korreloituneita. Tällöin

)�(��� �)1s|E(�),1s|y(E i
'

�iiiiiii wxxx −++==++== λεδ '' . (3)

Henkilöille, jotka eivät osallistuneet koulutukseen vastaava odotusarvo on

.
)���1

)(�
���),0s|E(��),0s|E(y

i
'

i
'

�

'
iiii

'
iii









−
−+==+==

w
w

xxxx
φ

i (4)

Koulutuksen vaikutus saadaan laskemalla erotus
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Φ−Φ
+==−=

φρσδ εxx (5)

Erotus kertoo, miten koulutukseen osallistuminen vaikuttaa selitettävään muut-
tujaan y, ceteris paribus. Jos iy  havaitaan, malli voidaan estimoida kaksivaihei-
sesti liittämällä työllistymisyhtälöön koulutusyhtälön avulla saadut korjaustermit
(Heckman 1979).

Jatkuvan selitettävän muuttujan kuten palkkatulojen sijasta voidaan myös tutkia
koulutuksen vaikutusta työllistymisen todennäköisyyteen. Työvoimakoulutuksen
vaikutuksia tutkitaan estimoimalla työllistymistodennäköisyyttä selittävä probit-
malli. Yhtälöissä (6) *

iy  on havaitsematon vastemuuttuja ja iy  on indikaattori,
joka saa arvon 1, jos henkilö on työllistyy (ja muulloin arvon 0). Muuten malli on
samanlainen kuin (1):ssä.

0.=ymuulloin  ,0y  jos 1, = y

 + s +  = y

i
*
ii

iii 
'*

i

>

εδβ x
(6)

Koulutukseen osallistumista mallinnetaan edelleen (2):n avulla. Koska molem-
mat mallit ovat epälineaarisia, ei kaksivaiheinen estimointimenetelmä ole mah-
dollinen. Sen sijaan mallinnetaan samanaikaisesti koulutukseen osallistumista ja
työllistymistä. Jos työllistymis- ja koulutusyhtälöiden virhetermit ovat normaali-
jakautuneita ja keskenään korreloituneita, niiden yhteisjakauma noudattaa kaksi-
ulotteista normaalijakaumaa. Yksilön työllistymistä ja koulutukseen
osallistumista mallinnetaan kahden yhtälön probit-mallin (bivariate probit) avulla
(ks. tarkemmin luku 3).

Edellä ehdotetut tavat tutkia koulutuksen vaikutusta tavallisen regressiomallin tai
erilaisten valikoitumismallien avulla ovat erikoistapauksia, joissa tehdään monia
oletuksia funktiomuodoista ja valikoitumismekanismista. Kaikkia oletuksia ei
välttämättä voida pitää yleispätevinä. Esimerkiksi valikoitumismallien yhteydes-
sä on usein kritisoitu normaalijakaumaoletusta. On esitetty, että parametriesti-
maatit saattavat olla hyvin sensitiivisiä tehdylle jakaumaoletukselle (ks. esim.
Goldberger 1983). Kirjallisuudessa on esitetty myös vaihtoehtoisia ei-
parametrisia lähestymistapoja valikoitumisongelmaan (ks. esim. Manski 1989,
1990 ja Heckman 1990). Kuitenkin useimmissa empiirisissä töissä alkuperäinen
Heckmanin (1979) esittelemä kaksiulotteiseen normaalijakaumaan perustuva
malli on edelleen suosituin.

Yksilötason sijasta tarkastellaan yleensä koulutuksen keskimääräisiä vaikutuksia.
Muut häiriömuuttujat asetetaan keskiarvoihinsa. Koulutuksen vaikutus keskimää-
räiseen yksilöön on

).,0s|E(y),1s|E(y iiii xx =−= (7)
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Koulutuksen vaikutusten arvioimisen ongelmaa voidaan tarkastella myös ylei-
semmässä kehikossa. Vartia ja Kurjenoja (1992) esittivät menetelmän tutkia
palkkaeroja miesten ja naisten välillä samasta työstä (ks. Myös Koskimäki ja
Vartia 2001). Käsillä oleva tutkimusongelma, jossa selvitetään työvoimakoulu-
tuksen vaikutuksia työttömien työllistymistodennäköisyyteen liittyy laajemmin
ei-kokeellisen aineiston kausaalianalyysin tulosten raportointiin. Nyt pyritään siis
eliminoimaan häiriötekijöiden vaikutus ja saamaan selville mielenkiinnon koh-
teena olevan koulutuksen vaikutus. Tarkastellaan seuraavaksi odotusarvoa

)(f)s,|y(E s xx = . (8)

Funktio )(f s x  on koulutuksen s ja muiden selittäjien x  funktio. Se määrittelee

y:n regressiopinnan ja on kuvaus |Rp+1 → |R, jossa p on laadullisten selittävien
muuttujien lukumäärä ja s on koulutukseen osallistumista kuvaava indikaattori-
muuttuja, joka voi saada ainoastaan kaksi arvoa (0 tai 1).

Oletetaan yksinkertaisuuden vuoksi, että kaikki muut selittäjät kuin s ovat jatku-
via. Jatkuvalle jx :lle sen ”vaikutusta” selitettävään muuttujaan y tietyssä x  pis-

teessä annetulla s:llä kuvaa osittaisderivaatta 
jx

)f(

∂
∂ x

. Tätä voidaan luonnehtia ja

arvioida seuraavasti

)x1/2,...,x,...,(x)x1/2,...,x,...,(x

)x1/2,...,x,...,(xf)x1/2,...,x,...,(xf
)(f

x
)(f

pj1pj1

pj1
s

pj1
s

s

j

s
j −−+

−−+
≈

∂
∂= xx

                            = )x,...,2/1x,...,x(f)x,...,2/1x,...,x(f pj1
s

pj1
s −−+ . (9)

Usein muuttujan jx  vaikutus taloustieteessä tulkitaan juuri viimeisen yhtälön

perusteella. Tämä approksimaatio kertoo jatkuvan selittäjän j yhden yksikön
muuttamisen vaikutuksen, ceteris paribus. Tästä saadaan yleistys myös 0/1-
muuttujan vaikutuksen määrittelemiselle.

Koulutuksen osallistumisen ja muiden indikaattorimuuttujien tapauksessa raja-
vaikutusten tulkinta vaatii lisäselvitystä, sillä selittävä muuttujaa voi saada aino-
astaan arvot 0 ja 1. Todennäköisyyksille voidaan laskea kaavan erotus, joka
kertoo kyseisen indikaattorimuuttujan vaikutuksen työllistymiseen. Tarkastellaan
tilannetta, jossa annetulla n:x  arvolla diskreetti muutos arvosta 0 arvoon 1 kou-
lutuksessa s on

1.s jossa    ,
s

f
)(f)(f)(f

s
1-sss

1j =∆
∆
∆=−=+ xxx (10)
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Yhtälö kertoo s:n yhden yksikön muutoksen (0 → 1) muutoksen vaikutuksen an-
netulla laadullisten muuttujien vektorilla.

Tällöin )h( )0, =s|E(y  - )1, =s| y(E)(f s
1j xxxx ==+  kertoo, miten koulutus vaikuttaa

selitettävään muuttujaan y, ceteris paribus. Yhtälön (5) mukainen tilanne on eri-
koistapaus, jossa oletetaan, että selitettävien muuttujien virhetermit noudattavat
normaalijakaumaa. Jos erotus on positiivinen on koulutus ollut hyödyllistä.
Funktio )(h x  antaa approksimaation y:n arvon muutokselle, annetulla selittävien
muuttujien vektorilla, eikä riipu enää osallistumispäätöksestä s.

Kuvio 1. Selittäjän s (0→1) muutoksen vaikutus selitettävään muuttujaan
y annetulla laadullisten muuttujien vektorilla x  (ei-kokeellisen
aineiston kausaaliongelma)

pR X ∈

X

1

Selittäjien keskiarvo

)(f 1 x

)(f 0 x

)h(  ),1s0s(h* xx ==→=

 x)  ehdolla Vaikutus( =X

)x(f)x(f)x(f 01s
1j −=+

)(f s x

Kuviosta 1 nähdään, että erotus )(h x  ei riipu enää koulutusindikaattorista s, vaan
ainoastaan muista työllistymistä selittävistä tekijöistä x . Näin poistetaan häiriö-
efektien x  vaikutus ja paljastetaan miten koulutus vaikuttaa selitettävään muut-
tujaan y. Erotus on näin ollen yksinkertaisempi ja myös luotettavampi kuin
alkuperäiset funktiot. Koulutuksen vaikutuksen sijasta voidaan tutkia muiden
indikaattorimuuttujien vaikutuksia.

Tarkastellaan lopuksi erikoistapausta, jossa y* on havaitsematon työllistymistä
kuvaava muuttuja ja y indikaattori, joka saa arvon 1, jos henkilö työllistyy ja
muulloin arvon 0. Oletetaan myös, että työllistymis- ja koulutusyhtälöiden vir-
hetermit ovat normaalijakautuneita. Määritelmän (8) mukaisesti tässä tapauksessa



67

1  tai0s s),()s,|1P(y )(f 's =+Φ=== δβ xxx . (11)

Työvoimakoulutuksen vaikutus työllistymistodennäköisyyteen on siten (10):n
nojalla

),(�-)�(� )0, =s| 1E(y - )1, =s| 1y(E)(f ''1
1j xxxxx Φ+Φ====+ s (12)

joka riippuu x :stä epälineaarisesti. Se kertoo, miten työvoimakoulutus vaikuttaa
työttömän todennäköisyyteen työllistyä, kun muita häiriöefektejä kontrolloidaan.

Ei voida olettaa, että laadullisten muuttujan j vaikutukset työllistymistodennäköi-
syyteen olisivat riippumattomia koulutuksesta tai muista laadullisista selittäjistä.
Yhtälön (9) osittaisderivaatta voidaan esittää muodossa

j
'

j

'
s
j s)  (

x

s)  (
)(f βδ+βφ=

∂
δ+βΦ∂= x

x
x . (13)

Osittaisderivaatta kertoo työllistymistodennäköisyyden muutoksen, kun jx

muuttuu yhden yksikön verran. jx  on selittäjävektorin x  j:nnes tekijä ja jβ  on

puolestaan tuntemattoman parametrivektorin β  j:nnes tekijä. Saatuja lukuja kut-
sutaan selittäjän raja- tai marginaalivaikutukseksi. Yhtälöstä nähdään, etteivät
regressiokertoimet riitä yksin kuvaamaan selittäjien vaikutusta työllistymisto-
dennäköisyyteen. Kunkin selittäjän vaikutukset riippuvat funktiomuodosta

s)  ( ' δ+βφ x  ja muista parametrivektorien δβ   ja  ja selittäjävektorin  x  ja s:n
komponenteista.

Työvoimakoulutuksen vaikutus ei ole sama kaikilla eri selittäjien arvoilla, vaan
toimenpiteen vaikutus voi vaihdella suuresti. Esimerkkinä voidaan mainita, että
työvoimakoulutus nostaa perusasteen suorittaneiden työllistymistodennäköisyyttä
vähemmän kuin keski- ja korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden työllistymis-
todennäköisyyttä. Tarkoituksenmukaista on keskittyä niihin selittäjien arvoihin,
jotka ovat tavallisimpia. Tämän takia indikaattorimuuttujien vaikutusta tarkas-
tellaan usein muiden selittäjien keskiarvossa. Kertymäfunktion oletettiin noudat-
tavan normaalijakaumaa mutta esimerkiksi logistinen jakaumaoletus ei muuta
tilanne juurikaan. Logistisen ja normaalijakautuneen kertymäfunktion hännät
poikkeavat toisistaan enemmän. Sen sijaan lähellä keskiarvoa kertymäfunktiot
ovat lähellä toisiaan.
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Liite 4. Työllistymiseen vaikuttavat tekijät niiden β -kertoimet
(keskihajonnat sulkeissa)

Selittäjät (indikaattorimuuttujien referenssi-
ryhmät sulkeissa)

Heteroskedastinen probit-malli

Perusasteen suorittaneet Keski- ja korkea-asteen
suorittaneet

Vakio  0,909        (0,907) -0,819        (0,667)
Työvoimakoulutus (ei ollut koulutuksessa) 0,198**    (0,083) 0,348***  (0,067)
Nainen (mies) - 0,070        (0,114)  0,133        (0,084)
Ikä (24–34):
Alle 24  0,187        (0,149)  0,398***  (0,105)
35–45  -0,205*      (0,110) -0,236***  (0,078)
46–50 -0,156        (0,123) -0,312***  (0,107)
yli 50 -0,420***  (0,145) - 0,652***  (0,137)
Avio / Avoliitto (ei avioliittoa) 0,150        (0,100) -0,002        (0,081)
Alle 7-vuotiaiden lasten lukumäärä -0,124        (0,085)  0,091        (0,067)
Perheen päämies (muu perheasema)  0,133        (0,127)  0,295***  (0,104)
Työkokemus (ei työkokemusta)  0,218*      (0,115)  0,069        (0,077)
Työnhakualue laaja (ei)  0,182        (0,149)  0,073        (0,093)

Vajaakuntoinen a (ei)  0,179        (0,114) -0,260**    (0,113)

Log(Työssäkäyntialueen työttömyysaste 1997) -0,663**    (0,290) -0,079        (0,214)
Työttömyyskuukaudet 1997 -0,027**    (0,011) -0,039***  (0,009)
Työttömyyskassan jäsenyys (kyllä/ei) 0,613***  (0,121) 0,172***  (0,096)

Asuinalue (muu Suomi): b

Uusimaa  0,114        (0,122) 0,174*      (0,101)
Pohjois-Suomi -0,022        (0,153) -0,015        (0,099)
Kaupunki (taajama, maaseutu) -0,126        (0,086) -0,065        (0,067)
Ammatti (teollisuus):
hum/laki yms  0,237        (0,253)  0,214**    (0,107)
Terveydenhoito -0,205        (0,231)  0,096        (0,127)
Hallinto -0,094        (0,156)  0,002        (0,106)
Kauppa  0,001        (0,155)  0,161        (0,136)
Maa- ja metsätalous -0,192        (0,248)  0,217        (0,180)
Kuljetus -0,067        (0,198)  0,240        (0,191)
Rakennusala -0,189        (0,180)  0,219        (0,133)
Palvelut -0,089        (0,144)  0,024        (0,112)
Luokittelematon työ -0,089        (0,145) -0,359**    (0,150)
Tulotiedot
Log(Ansiotulot, kuukaudessa 1997)  -0,312**    (0,149)  -0,103        (0,082)
Log(Puolison ansiotulot 1997)  0,068        (0,044)  -0,021        (0,037)
Heteroskedastisuuden korjaustermit:
Log(Ansiotulot kuukaudessa 1997) 0,395***  (0,104) 0,210***  (0,067)
Log(Puolison ansiotulot 1997) – 0,080**    (0,036)
Log likelihood -894,5261 -1969,153

N c 2227 3943

Huom. Suurimman uskottavuuden estimaatit, keskihajonnat sulkeissa.
*** Tilastollisesti merkitsevä 1% :n riskitasolla
**   Tilastollisesti merkitsevä 5 %:n riskitasolla
*     Tilastollisesti merkitsevä 10 %:n riskitasolla.
a

 Fyysinen tai psyykkinen vajaakuntoisuus.
b

 Aluejako muodostettu Te-keskusten  perusteella .

c
25 %:n otos alkuperäisestä aineistosta.
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Liite 5. β -kertoimet työllistyneille, aktiivisten toimenpiteiden piiriiin
siirtyneille ja työvoimasta poistuneille (Coxin proportionaalisen
riskin mallit)

Selittäjät (indikaattorimuuttujien
referenssiryhmät sulkeissa)

Työllistyneet Toimenpiteiden
piiriin siirtyneet

Työvoimasta
poistuneet

Estimaatti
(keskihajonta)

Estimaatti
(keskihajonta)

Estimaatti
(keskihajonta)

Työvoimakoulutus (ei työvoima-
koulutusta)

0,129*** (0,040) 0,229*** (0,030) -0,128       (0,139)

Tukityö (ei tukityötä) -0,163*** (0,036)  0,330*** (0,029) -0,093       (0,079)
Nainen mies) 0,035       (0,032) -0,017       (0,035) 0,297*** (0,072)
Ikä (24–34):
Alle 24 0,070*     (0,036) 0,250*** (0,043) 0,191*     (0,103)
35 - 45 -0,002       (0,030) -0,103**   (0,042) -0,380       (0,159)
46 - 50 -0,017       (0,041) -0,092       (0,057) -0,077       (0,267)
yli 50 -0,073       (0,046) -0,124*     (0,072) -0,622*     (0,399)
Avio/avoliitto (ei avioliittoa) -0,009       (0,026) 0,022       (0,035) -0,131       (0,122)
Alle 7-vuotiaiden lasten lukumäärä -0,036       (0,024) -0,066**   (0,028) -0,182*** (0,068)
Perheen päämies (muu perheasema) 0,078**   (0,034) 0,123*** (0,047) 0,400**   (0,131)
Työkokemus (ei työkokemusta) -0,019       (0,026)  0,040*** (0,034) -0,014       (0,080)
Työnhakualue laaja (ei) 0,053       (0,035) 0,062       (0,046) -0,042       (0,107)
Työttömyyskassan jäsenyys (ei) 0,173*** (0,026) 0,102*** (0,032) 0,223**   (0,102)
Log(Työssäkäyntialueen työttö-
myysaste)

-0,095       (0,060) -0,180**   (0,075) -0,467       (0,181)

Log(Työttömyyskuukaudet 1996) -0,085*** (0,014) -0,152*** (0,017) -0,035       (0,043)
Vajaakuntoinen (ei) -0,033       (0,063) -0,160*** (0,032) -0,031*     (0,179)
Koulutus (perusaste):
Keskiaste 0,040       (0,029) 0,152*** (0,033) 0,042       (0,088)
Korkea-aste 0,086**   (0,039) 0,281*** (0,052) 0,362**   (0,148)
Asuinalue (muu Suomi) b :
Uusimaa -0,044       (0,032) -0,044       (0,045) -0,071       (0,101)
Pohjois-Suomi -0,051       (0,034) 0,031       (0,037) -0,037       (0,086)
Kaupunki (taajama, maaseutu) -0,009       (0,023) -0,006       (0,028)  0,071       (0,069)
Ammatti (teollisuus):
Terveydenhoito 0,031       (0,033) 0,096**   (0,044) -0,053       (0,117)
Teollisuus 0,059**   (0,028) 0,008       (0,040) 0,044       (0,111)
Luokittelematon työ 0,245*** (0,044) 0,301*** (0,042) -0,023       (0,080)
Tulotiedot:
Log(Ansiotulot kuukaudessa 1997) -0,340*** (0,103) -0,164*** (0,012) -0,261*** (0,041)
Log likelihood -72165,00 -45956,93 -7220,249
N 8845 5983 1168
Huom. Suurimman uskottavuuden estimaatit, keskihajonnat sulkeissa.
*** Tilastollisesti merkitsevä 1% :n riskitasolla
**   Tilastollisesti merkitsevä 5 %:n riskitasolla
*     Tilastollisesti merkitsevä 10 %:n riskitasolla.
a

 Fyysinen tai psyykkinen vajaakuntoisuus.
b

 Aluejako muodostettu Te-keskusten  perusteella .
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