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Tiivistelmä: Lama tasasi alueellisia työttömyyseroja moninkertaistamalla työttömien
määrän muutamalla matalan työttömyyden alueella, kun taas suhteellinen kasvu jo val-
miiksi korkean työttömyyden alueilla jäi vähäisemmäksi. Kun aktiivisiin toimenpiteisiin
sijoitetut rinnastettiin työttömiin, laajennetun työttömyyskäsitteen mukaan pitkäaikais-
työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 1990-luvun puolivälissä yhdentoista prosentin
tuntumassa eli kaksinkertainen viralliseen pitkäaikaistyöttömyyteen nähden. Laajenne-
tun työttömyyskäsitteen käyttö nosti myös vuosien 1995–1998 pitkäaikaistyöttömien
osuuden kaikista työttömistä 30 prosentista 45 prosenttiin. Pitkäaikaistyönhakuasteet
olivat matalimmat Uudellamaalla ja korkeimmat Pohjois-Suomessa, mutta työttömyy-
den rakenteessa pitkäaikaistyöttömyys on tyypillisesti Uudenmaan ongelma. Pitkäai-
kaistyönhaun sosiaalisessa vaikutuspiirissä olleiden määrä oli korkeimmillaan vuonna
1994, jolloin läheisessä kosketuksessa pitkäaikaistyöttömyyteen oli 530 000 suomalais-
ta. Nämä muodostuivat noin 270 000:sta pitkäaikaistyönhakijasta, 100 0000:sta puoli-
sosta ja 160 000:sta lapsesta. Vuoden 1994 jälkeen pitkäaikaistyönhakijoiden määrä
kääntyi laskuun, mutta samalla pysyvyys pitkäaikaistyönhakijana kuitenkin yleistyi.
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Abstract: High and persistent unemployment is a major economic and social problem
in Finland. There are, however, regional differences in the unemployment rates and the
structure of the unemployment varies considerably between different areas. This study
analyses the structure of regional unemployment. During the economic depression of
the 1990’s differences in regional unemployment rates decreased. Some areas with very
low unemployment experienced a rapid rise in unemployment rate, while unemploy-
ment arose only a little in areas with high unemployment rates. Concepts of unemploy-
ment and long term unemployment were broadened to include labour market training
and subsidized jobs. In the middle of the 1990’s the broadened long term unemployment
rate was double the size of conventional long term unemployment rate. Broadened long
term unemployment rate was lowest in southern Finland and highest in northern Fin-
land. The amount of the long term unemployed individuals was at its highest almost
270 000 persons in 1994. Including spouses and children long term unemployment af-
fected even 530 000 individuals in Finland in 1994. The number of spouses was ap-
proximately 100 0000 and the number of the children was 160 000. After the year 1994
the number of long term unemployed individuals began to decline, but at the same time
long term unemployment became more persistent.
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Yhteenveto

Tutkimuksessa tarkasteltiin työttömyyden alueellista rakennetta. Aluksi tutkittiin
sitä, miten työttömyysaste on vaihdellut maakuntatasolla 1990-luvulla. Tämän
jälkeen selvitettiin pitkäaikaistyöttömyyden yleisyyttä ja polkuja pitkäaikais-
työttömyyteen pääasiallisen toiminnan, koulutustaustan ja toimialan mukaan.
Lisäksi selvitettiin pitkäaikaistyöttömyyden pysyvyyttä, pitkäaikaistyöttömien
sosiaalista taustaa ja pitkäaikaistyöttömyyden vaikutuspiirin laajuutta. Erityisenä
huomion kohteena tutkimuksessa oli Uudenmaan ja muun Suomen työttömyys-
kehityksen ja työttömyyden rakenteen vertaaminen.

Lama tasasi tutkimuksen mukaan alueellisia työttömyyseroja moninkertaista-
malla työttömien määrän muutamalla matalan työttömyyden alueella, kun taas
suhteellinen kasvu jo valmiiksi korkean työttömyyden alueilla jäi vähäisemmäk-
si. Työttömien määrä nousi eniten niillä alueilla, joilla työpaikkamäärän muutos-
suunnat olivat suotuisimmat ja työttömyysaste perinteisesti alhainen, kuten
Uudellamaalla, Itä-Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Ahvenanmaalla, Varsinais-
Suomessa ja Päijät-Hämeessä. Laman jälkeen kehityssuunta muuttui uudelleen.

Työttömyyden käsitettä laajennettiin sisältämään myös tukityöllistetyt ja työvoi-
makoulutuksessa olevat henkilöt. Näin määritellen työvoimapoliittiset toimenpi-
teet eivät katkaise työttömyysjaksoa. Pitkäaikaistyönhakijoiksi määriteltiin
kunkin vuoden lopussa työnhakijoiksi tilastoidut 15–64-vuotiaat henkilöt, jotka
olivat työttömänä, tukityöllistettynä tai työvoimakoulutuksessa vähintään edeltä-
vät 12 kuukautta. Pitkäaikaistyönhaulle määriteltiin aste, joka saatiin jakamalla
pitkäaikaistyönhakijoiden määrä 15–64-vuotiaan työvoiman määrällä.

Kun toimenpiteille sijoitetut rinnastettiin työttömiin, pitkäaikaistyöttömyyden
merkitys muuttui. Työhallinnon tilastojen mukaan pitkäaikaistyöttömien osuus
työvoimasta oli suurimmillaan viitisen prosenttia 1990-luvun puolivälissä, ja en-
nen lamaa sitä ei ollut juuri lainkaan. Otosaineistomme laajennetun työttömyys-
käsitteen mukaan pitkäaikaistyönhakijoiden osuus työvoimasta oli 1990-luvun
puolivälissä yhdentoista prosentin tuntumassa eli kaksinkertainen viralliseen pit-
käaikaistyöttömyyteen nähden. Otosaineistosta lasketut osuudet on myös koro-
tettu määrinä koko väestön tasolle.

Pitkäaikaistyöttömyys oli alimmillaan vuonna 1990, jolloin pitkäaikaistyöttömiä
oli noin 3000 ja samanaikaisesti pitkäaikaistyönhakijoita kymmenkertainen mää-
rä. Matalan työttömyyden aikaan ennen lamaa keskimääräiset työttömyysajat
olivat lyhyitä ja velvoitetyöllistäminen katkaisi pidemmät työttömyysjaksot.
Työvoimapoliittisten toimenpiteiden rooli näkyy myös siten, että virallinen pit-
käaikaistyöttömyys lähti nousuun vuotta myöhemmin kuin pitkäaikaistyönhaku,
ja se saavutti huippunsa myös vuotta myöhemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli
enimmillään vuonna 1995, noin 136 000; pitkäaikaistyönhakijoita oli vuonna



1994 lähes 276 000. Kaikista työttömistä oli pitkäaikaistyöttömiä virallisten ti-
lastojen mukaan eniten vuosina 1995–1998, noin 30 prosenttia. Käyttämämme
laajemman pitkäaikaistyönhaun käsitteen mukaan pitkäaikaistyönhakijoiden
osuus kaikista työnhakijoista oli samana aikana noin 45 prosenttia.

Pitkäaikaistyönhakuasteet olivat matalimmat Uudellamaalla ja korkeimmat Poh-
jois-Suomessa. Uudellamaalla pitkäaikaistyönhakijoita oli vuonna 1994 yhdek-
sän prosenttia työvoimasta, kun Pohjois-Suomessa pari vuotta myöhemmin osuus
lähenteli 14 prosenttia. Pitkäaikaistyönhakuasteella mitaten lamasta toipuminen
oli nopeinta Uudellamaalla, jossa aste kääntyi laskuun jo vuonna 1995, mutta
Pohjois-Suomessa vasta pari vuotta myöhemmin.

Työttömyyden rakenteessa nimenomaan pitkäaikaistyöttömyys on tyypillisesti
Uudenmaan ongelma. Uudellemaalle sijoittuu koko maan pitkäaikaistyöttömistä
selvästi suurempi osuus kuin koko maan työttömistä, ja edelleenkin joka viides
pitkäaikaistyötön asuu Uudellamaalla.

Pitkäaikaistyönhakijat erosivat tarkasteluvuonna 1998 taustaltaan selvästi muusta
työvoimasta. Pitkäaikaistyönhakijat olivat iäkkäämpiä, useammin naimattomia,
asumuserossa olevia, leskiä tai eronneita kuin kaikki työvoimaan kuuluvat.
Avioliitossa pitkäaikaistyönhakijat olivat selvästi harvemmin kuin työvoimaan
kuuluvat keskimäärin. Tätä osaltaan selitti pitkäaikaistyönhakijoiden lähes kak-
sinkertainen avioerofrekvenssi koko työvoimaan verrattuna. Pitkäaikaistyönha-
kijat olivat selvästi muita harvemmin asunnon omistajia ja vuokra-asuminen
puolestaan oli yleisempää kuin työvoimassa keskimäärin. Uudellamaalla omis-
tusasuminen oli harvinaisempaa kuin maassa keskimäärin. Vastaavasti vuokralla
asuminen oli yleisempää kuin koko maassa. Tämä koski sekä koko työvoimaa
että pitkäaikaistyönhakijoita.

Tarkasteluvuonna 1998 Uudenmaan työllinen työvoima erosi koulutustasoltaan
muiden alueiden työvoimasta. Uudenmaan työllisille oli tyypillistä vain ylioppi-
lastutkinnon suorittaneiden ja ylemmän korkea-asteen tutkinnon hankkineiden
korkea osuus ja vastaavasti keskiasteen ammatillisen koulutuksen vähäisyys. Uu-
denmaan ammattirakennekin poikkeaa muiden alueiden vastaavasta rakenteesta
siten, että se edellyttää työvoimaltaan korkeampaa koulutusta kuin muualla
maassa. Tähän kuvaan sopii sen sijaan huonosti se, että reilu kolmannes Uuden-
maan työllisistä hoiti työtehtäviään pelkän yleissivistävän koulutuksen varassa.
Osuus on selvästi korkeampi kuin muualla maassa. Peruskoulun tai lukion käy-
neet hoitavat Uudellamaalla tyypillisesti keskiasteen ammatillista koulutusta
edellyttäviä työtehtäviä.

Työllisten koulutusrakenne heijastui myös pitkäaikaistyönhakijoiden koulutusta-
soon. Pitkäaikaistyönhakijat ovat selvästi heikommin koulutettuja kuin työvoima
keskimäärin. Heillä korostuu pelkkä perusasteen koulutus ja ammatillisella puo-



lella keskiasteen koulutus. Koko työvoimasta taas löytyy selvästi enemmän kor-
keakoulututkinnon suorittaneita kuin pitkäaikaistyönhakijoiden joukosta.

Uudenmaan pitkäaikaistyönhakijoista yli puolet oli ammattikouluttamattomia ja
erityisesti vain ylioppilastutkinnon suorittaneiden osuus korostui muihin alueisiin
verrattuna. Toisaalta ammattikoulutettuja oli Uudenmaan pitkäaikaistyönhaki-
joissa vähemmän kuin muilla alueilla, mutta Uudellamaalla ammattikoulutetut
pitkäaikaistyönhakijat ovat korkeammin koulutettuja; erityisesti ylemmän kor-
kea-asteen tutkinnon suorittaneita on Uudenmaan pitkäaikaistyönhakijoiden jou-
kossa kaksinkertainen osuus muihin alueisiin rinnastettuna.

Lama vei työpaikkoja lähes kaikilta toimialoilta. Pitkäaikaistyönhakijoiden toi-
mialarakenteessa korostuvat suuret toimialat, kuten teollisuus, kauppa ja raken-
nustoiminta voimakkaammin kuin työvoimassa yleisesti. Vuoden 1994
huipputasosta (276 000) pitkäaikaistyönhakijoiden määrä kääntyi laskuun, ja
vuonna 1998 heitä oli reilut 200 000.  Määrän laskun myötä pysyvyys pitkäai-
kaistyönhakijana on kuitenkin yleistynyt. Esimerkiksi kaksi kolmesta vuoden
1999 pitkäaikaistyönhakijasta oli pitkäaikaistyönhakija myös edellisenä vuonna,
ja 45 prosenttia oli ollut pitkäaikaistyönhakijana kolme vuotta. Kahdeksalla pro-
sentilla vuoden 1999 pitkäaikaistyönhakijoista työnhaku oli kestänyt yhtäjaksoi-
sesti kahdeksan vuotta. Matkan varrella pitkäaikaistyönhakijoina olleistakin suuri
osa on työllistynyt, mutta aivan liian moni tuntuu jämähtäneen pitkäaikaistyöt-
tömyyteen ja pitkäaikaistyönhakuun.

Vuoden 1994 pitkäaikaistyönhakijoista oli kolmannes työllisiä vuonna 1998.
Vuoden 1994 pitkäaikaistyönhakijoista  vuonna 1998 työllisinä olleet olivat
muun muassa nuorempia ja etenkin paremmin koulutettuja kuin samasta joukosta
vuonna 1998 työttömänä olleet. Yksilötasolla koulutus tuntuu siis olevan hyvä
vakuutus pitkäaikaistyönhakua vastaan. Yleisellä tasolla ei koulutuskaan tieten-
kään auta, jos avautuvia työpaikkoja ei vain ole yhtä paljon kuin työhön haluk-
kaita. Suhteellisesti ottaen meillä on aina heikoimmin koulutettumme, joiden
riski joutua työttömäksi ja pysyä työttömänä on suurin.

Pitkäaikaistyönhakijalla saattaa olla myös vamma tai sairaus, joka aiheuttaa fyy-
sistä tai psyykkistä vajaakuntoisuutta. Ennen lamaa, jolloin pitkäaikaistyönhaki-
joita oli vähän, tämä oli varsin yleistä. Vuosina 1988–1990 yli viidennes
pitkäaikaistyönhakijoista oli luokiteltu vajaakuntoisiksi. Pitkäaikaistyönhakijoi-
den määrän kasvaessa vajaakuntoisten osuus laski, mutta kääntyi taas nousuun
pitkäaikaistyönhakijoiden määrän käännyttyä laskuun. Vuonna 1994 vajaakun-
toisiksi luokiteltujen osuus kaikista pitkäaikaistyönhakijoista oli yhdeksän pro-
senttia ja vuonna 1997, joka on viimeisin vuosi, jolta tieto on, 12 prosenttia.

Työttömyyden vaikutuspiirissä eivät ole vain työttömät, vaan myös heidän per-
heenjäsenensä, puolisot ja lapset. Tutkimuksessa arvioitiin, kuinka monta suo-
malaista pitkäaikaistyöttömyys on vuosien varrella koskettanut. Aineistosta



lasketut luvut korotettiin perusjoukkotasolle. Pitkäaikaistyönhaun vaikutuspiiris-
sä olleiden määrää tarkasteltiin vuosina 1992–1998, jolloin pitkäaikaistyöttö-
myys oli suurimmillaan. Mukana olivat itse pitkäaikaistyönhakijat, joiden määrä
suurimmillaan lähenteli 270 000:ta. Vaikka pitkäaikaistyönhakijat olivatkin
avioliitossa keskimääräistä harvemmin, on puolisoidenkin määrä ollut ylimmil-
lään toista sataa tuhatta. Alle 18-vuotiaita lapsia pitkäaikaistyönhakijoilla oli vain
reilut 60 prosenttia työvoiman keskimääräisestä tasosta, mutta korkeimmillaan
lasten määrä kuitenkin lähenteli 160 000:aa vuonna 1994. Kaiken kaikkiaan
vuonna 1994 läheisessä kosketuksessa pitkäaikaistyöttömyyteen oli 530 000
suomalaista.

Pitkäaikaistyöttömyydellä saattaa olla taipumusta luoda sairautta. Seurasimme
vuositasolla niitä henkilöitä, jotka olivat pitkäaikaistyönhakijoita vuonna 1994 ja
edelleen työttöminä vuonna 1997. Koko väestötasoon korotettuna tällaisia hen-
kilöitä oli noin 126 000. Heistä oli luokiteltu fyysisesti tai psyykkisesti vajaa-
kuntoiseksi vuonna 1994 noin 10 prosenttia, mutta vuonna 1997 jo 13 prosenttia.
Kysymyksessä olivat siis koko ajan samat henkilöt.  Kolmessa vuodessa vajaa-
kuntoisiksi luokiteltujen pitkäaikaistyönhakijoiden määrä nousi lähes kolman-
neksen. Tästä noususta osa saattaa olla pitkäaikaistyönhaun aiheuttamaa.

Kysynnän ja tarjonnan laki pätee myös työttömien ja pitkäaikaistyönhakijoiden
työllistymisessä. Parhaiten työllistyvät hyvin koulutetut nuoret, huonoimmin
vanhemmat ja ammattikouluttamattomat.
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1 Johdanto

Suomi ajautui 1990-luvun alkupuolella syvään lamaan, jonka seurauksena työt-
tömyys nousi ennennäkemättömän suureksi. Laman aikana hävisi runsaasti työ-
paikkoja, jolloin erityisesti heikosti koulutettujen ja ikääntyneiden oli vaikea
työllistyä uudelleen avoimille työmarkkinoille. Työttömyysjaksojen keskimääräi-
set kestot nousivat huomattavasti, ja pitkäaikaistyöttömyydestä tuli ilmiö, joka
kosketti yhä suurempaa joukkoa. Laman jälkeen syntyi kuitenkin runsaasti uusia
työpaikkoja. Vuodesta 1994 vuoteen 2001 työllisten määrä kasvoi yli 300 000
henkilöllä. Nämä työpaikat täytettiin kuitenkin usein uusilla työmarkkinoille tu-
lijoilla eikä laman aikana työttömäksi jääneillä.

Pitkään työttömänä olleiden työllistymisvaikeudet johtuvatkin suurelta osin ra-
kenteellisista tekijöistä. Esimerkiksi koulutus- ja aluetekijät estävät työttömien
työllistymisen. Heikosti koulutetuille tai ammattitaidottomille  henkilöille ei ole
kovinkaan paljoa kysyntää nykyisillä työmarkkinoilla. Näiden henkilöiden työl-
listäminen edellyttäisi joko työttömän ammattitaidon nostoa koulutuksella tai
uusien vähemmän koulutusta vaativien työpaikkojen luomista.  Molemmissa lä-
hestymistavoissa on ongelmia. Kaikkien työttömien kouluttaminen vaativampiin
tehtäviin ei ole mahdollista ja myös matalapalkkatyöpaikkojen lisääminen voi
tuoda ongelmia.

Rakenteellinen työttömyys voi olla seurausta siitä, että työnhakijat ja työnantajat
eivät kohtaa paikallisilla työmarkkinoilla. Joillain alueilla elinkeinorakenne on
yksipuolinen ja työttömien työllistyminen edellyttää tämän takia muuttamista
muualle. Kuitenkin Suomessa myös kasvukeskuksissa, Helsinki mukaan lukien
on vaikea pitkäaikaistyöttömyysongelma. Tämän takia olisi hyödyllistä selvittää,
miten Helsingin ja Uudenmaan työttömyys eroaa muusta maasta. Tämän tutki-
muksen tarkoituksena on selvittää aluetekijöiden merkitystä työttömyysongel-
massa. Raportissa erityishuomio on kiinnitetty pitkäaikaistyöttömyyteen. Aluksi
luvussa 2 tutkitaan sitä, miten työttömyysaste on vaihdellut maakuntatasolla
1990-luvulla. Tämän jälkeen luvussa 3 selvitetään pitkäaikaistyöttömyyden ylei-
syyttä. Seuraavaksi luvussa 4 tarkastellaan ”polkuja” pitkäaikaistyöttömyyteen
pääasiallisen toiminnan, koulutustaustan ja toimialan mukaan. Luvussa 5 tarkas-
tellaan pitkäaikaistyöttömyyden pysyvyyttä. Lopuksi luvussa 6  katsotaan pitkä-
aikaistyöttömien sosiaalista taustaa ja pitkäaikaistyöttömyyden vaikutuspiirin
laajuutta. Erityisenä huomion kohteena tutkimuksessa on Uudenmaan ja muun
Suomen työttömyyskehityksen ja työttömyyden rakenteen vertaaminen.

Aluejakona käytämme maakuntajakoa ja työvoima- ja elinkeinokeskusjakoa.1
Käytämme myös karkeampaa, neljän alueen jakoa, jotka ovat Uusimaa, Muu

                                             
1 Työvoima- ja elinkeinokeskusten (n=15) aluejako ei ole yhtenevä aiempiin työvoimapiireihin (n=13).
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Etelä-Suomi, Väli-Suomi ja Pohjois-Suomi. Aluejako on tehty vuosina 1987–
1996 työvoimapiireittäin seuraavasti: Uusimaa = Uudenmaan läänin
työvoimapiiri; Muu Etelä-Suomi = Turun, Satakunnan, Hämeen ja Kymen läänin
työvoimapiirit; Väli-Suomi = Mikkelin läänin, Vaasan läänin, Keski-Suomen,
Kuopion läänin, Pohjois-Karjalan ja Kainuun työvoimapiirit; Pohjois-Suomi =
Oulun ja Lapin läänin työvoimapiirit.

Vuosille 1997–1999 vastaava aluejako tehtiin TE-keskusten mukaan seuraavasti:
Uusimaa = Uudenmaan TE-keskus; Muu Etelä-Suomi = Varsinais-Suomen, Sa-
takunnan, Hämeen, Pirkanmaan ja Kaakkois-Suomen TE-keskukset; Väli-Suomi
= Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Etelä-
pohjanmaan ja Pohjanmaan TE-keskukset; Pohjois-Suomi = Pohjois-
Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin TE-keskukset (aluejako liitteenä 1).

Tutkimuksen aineistona käytetään virallisten tilastojen lisäksi Valtion taloudelli-
sessa tutkimuskeskuksessa olevaa Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoon perus-
tuvaa paneeliaineistoa, joka pitää sisällään 350 000 suomalaisen yksilötason
tiedot useammalta perättäiseltä vuodelta (1987–1999). Aineiston seurantatiedot
koostuvat työssäkäyntitilaston lukuisista henkilöitä ja myös heidän perheitään
koskevista taustatiedoista (perherakenne, koulutus, tulot, työpaikan koko, toimi-
ala ja sektori, asumismuoto, asuinkunnan TE-keskus, kuntaryhmitys jne.). Niini-
kään aineistoon on liitetty työministeriön työnhakijarekisteristä työttömien
työmarkkina-asemaan ja heille kohdennettuihin työvoimapoliittisiin toimenpitei-
siin liittyviä tietoja. Aineiston tulotiedot ovat peräisin vuositason tulo- ja verore-
kistereistä.
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2 Työttömyyden vaihtelu maakuntatasolla 1990-
luvulla

1990-luvun alkupuolen lama nosti Suomen työttömyysluvut ennennäkemättömiin
korkeuksiin. Työssäkäyntitilaston mukaan maassamme oli vuonna 1993 yli 535
000 työtöntä. Työttömyyden nousu oli varsin raju ja aleneminen laman jälkeen
taas vaivalloisen hidasta – kehityskulku, jonka olemme jo aiemmin havainneet
monista Euroopan maista.

Entä kuinka työttömyys on kohdannut eri alueita maassamme? Laskimme Työs-
säkäyntitilaston maakuntatasoisesta aineistosta Gini-indeksit2 työllisyyden, työt-
tömyyden ja työttömyysasteen kehityksestä 1990–2000. Katsotaan ensin
työllisten määrästä lasketun indeksin kehitystä. Indeksin arvo on koko tarkaste-
lujakson noussut, ennen lamaa lievästi, laman jälkeen hieman voimakkaammin.
Tämä kertoo siitä, että alueellinen työpaikkarakenne on jatkuvasti keskittynyt:
työpaikkoja syntyy sinne, missä niitä on jo ennenkin ollut paljon ja suhteellisesti
vähenee alhaisen työllisyyden alueilta. Keskittymiskehitys ei ole ollut kovin
voimakasta, mutta kuitenkin selvää.

Kuvio 2.1. Maakuntatasosta lasketut Gini-indeksit työllisille, työttömille ja
työttömyysasteelle 1990–2000
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2 Gini-indeksi mittaa jakauman keskittyneisyyttä ja sen arvot liikkuvat välillä 0–1. Mitä korkeampi indek-
sin arvo on, sitä keskittyneempi jakauma on ja vastaavasti, mitä alhaisempi indeksiarvo on sitä tasaisempi
on jakauma.
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Laman vaikutus näkyy selkeästi työttömyyttä kuvaavissa mittareissa. Työttömien
määrää kuvaava indeksi nousi voimakkaasti, ja samanaikaisesti työttömyysasteen
kuvaaja laski vielä voimakkaammin laman pohjalle mentäessä. Tämä kertoo siitä,
että työttömien määrä nousi eniten niillä alueilla, joilla työpaikkamäärän muutos-
suunnat ovat olleet suotuisimmat ja työttömyysaste perinteisesti alhainen, kuten
Uudellamaalla, Itä-Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Ahvenanmaalla, Varsinais-
Suomessa ja Päijät-Hämeessä. Lama siis tasasi erittäin tuntuvasti alueellista
työttömyyttä moninkertaistamalla työttömien määrän muutamalla matalan työt-
tömyyden alueella, kun taas suhteellinen kasvu jo valmiiksi korkean työttömyy-
den alueilla jäi selvästi vähäisemmäksi. Laman jälkeen kehityssuunta taas
muuttui. Työttömien alueellista jakaumaa mittaava indeksi kääntyi laskuun, eli
työttömien määrällinen sijoittuminen maakuntiin tasoittui. Kun samanaikaisesti
työpaikkojen määrä jatkoi keskittymistään, oli seurauksen työttömyysasteindek-
sin nousu eli alueellisten työttömyyserojen kasvu.

Kuinka suurta työttömyyden alueellinen erilaisuus sitten on? Tämän selvittämi-
seksi laskimme maakuntatasolla, kuinka monen työvoimaan kuuluvan tulisi vuo-
sittain muuttaa työvoimastatustaan työllisestä työttömäksi tai päinvastoin, jotta
alueellinen työttömyysaste olisi jokaisessa maakunnassa sama. Kuviossa esite-
tään laskelmien tulokset koko maan osalta. Vuonna 1990 noin 57 500:llä työ-
voimaan kuuluvalla olisi työvoimastatuksen pitänyt muuttua, jotta jokaisessa
maakunnassa olisi ollut sama valtakunnallinen 5,7 prosentin työttömyys. Vuonna
2000 tarvittavia statusmuutoksia olisi tarvittu jo yli 92 000, jotta koko maan 12,5
prosentin työttömyysaste olisi saavutettu kaikissa maakunnissa. Tarvittavien
statussiirtymien määrä on trendinomaisesti kasvanut pientä lamaan ajoittunutta
notkahdusta lukuun ottamatta.  Käyrä on noussut varsin voimakkaasti myös la-
man jälkeen, vaikka työttömien määrät kääntyivät laskuun. Tämä kertoo työttö-
myyden alueellisten erojen kasvusta.
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Kuvio 2.2. Tasaisen maakunnittaisen työttömyysasteen edellyttämät status-
muutokset koko maassa 1990–2000
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Kun tarvittavia työvoimastatusmuutosten määriä suhteutetaan vuosittaisiin työt-
tömien määriin saadaan kuvion esittämä U-muotoinen käyrä. Tämä mittari on
tietenkin voimakkaasti työttömien määrästä riippuvainen, ja lamatilanteessa
työttömien määrän ollessa korkeimmillaan tarvittavien siirtojen osuus työttömistä
oli alhaisimmillaan. Käyrä kuitenkin osoittaa myös suhteellisen työttömyyden
alueellista kasvua; esimerkiksi vuosina 1991 ja 1997 tasaiseen alueelliseen työt-
tömyysjakaumaan tarvittavien muutosten osuus työttömien määrästä oli sama,
noin 20 prosenttia. Työttömien määrä vuonna 1997 oli kuitenkin 100 000 suu-
rempi kuin vuonna 1991. Tarvittavien statusmuutosten osuus koko työvoimasta
on vakaampi mittari, ja se on noussut tarkasteluaikana 2,3 prosentista 3,6 pro-
senttiin eli 57 prosenttia.

Katsotaan vielä hieman tarkemmin alueellisia kehityspiirteitä tasaiseen työttö-
myyden kehitykseen tarvittavien statusmuutosten osalta. Kuvioihin on piirretty
kolme käyrää, joista yksi kuvaa Uudenmaan tilannetta, toinen viiden, pääasiassa
keskimääräistä paremman työllisyysasteen maakunnan ryhmää (Itä-Uusimaa,
Varsinais-Suomi, Kanta-Häme, Pohjanmaa ja Ahvenanmaa) ja kolmas muiden
maakuntien summatietoa.
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Kuvio 2.3. Tasaisen työttömyysasteen edellyttämät statusmuutokset a) työt-
tömien määrässä ja b) niiden osuus työvoimasta eri alueilla
1990–2000
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Kuvioiden viesti on selvä. Jos esimerkiksi vuonna 2000 kaikissa maakunnissa
olisi ollut sama 12,5 prosentin työttömyysaste, olisi Uudellamaalla pitänyt olla
36 000 työtöntä enemmän ja viiden maakunnan ryhmässä 10 000 työtöntä
enemmän kuin siellä oli. Vastaavasti muiden maakuntien työvoimassa olisi pitä-
nyt olla 46 000 työllistä enemmän. Uudenmaan työvoimasta siirtymät olisivat
vastanneet noin viittä prosenttia, viiden maakunnan ryhmässä reilua kahta pro-
senttia ja muissa maakunnissa yhteensä runsasta kolmea prosenttia koko työvoi-
masta.

Edellä on tarkasteltu työttömyyden alueellista jakaumaa suhteellisena ilmiönä.
Matalat työttömyysasteet kätkevät kuitenkin taakseen suuret määrät työttömiä.
Vaikka esimerkiksi Uudenmaan työttömyysaste onkin maakunnista alhaisin Ah-
venanmaata lukuun ottamatta, tulee kuitenkin joka kuudes Suomen työtön Uu-
deltamaalta (työvoima, työttömät ja työttömyysaste maakunnittain, ks. liite 2).
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3 Pitkäaikaistyöttömyyden yleisyys

Pitkäaikaistyöttömäksi määritellään henkilö, joka on yhtäjaksoisesti ollut työttö-
mänä vähintään vuoden. Työhallinnon tilastojen3 mukaan pitkäaikaistyöttömiä on
tarkasteluaikanamme ollut vähiten laman alla vuonna 1990, noin 3000 henkeä ja
maksiminsa, lähes 136000 henkeä, yli vuoden työttömänä olleiden määrä saavutti
vuonna 1995. Vuoteen 2001 tultaessa luku oli laskenut runsaaseen 81000:aan.

Laman edetessä ja työttömyyden noustessa työttömyys myös pitkittyi. Pitkäai-
kaistyöttömien osuus kaikista työttömistä kääntyi nousuun vuonna 1992; ensin
nousi 1–2 vuotta työttömänä olleiden osuus, sitten yli kaksi vuotta työttömänä
olleiden osuus. Vuonna 1999 pitkäaikaistyöttömien joukossa oli poikkeukselli-
sesti enemmän yli kaksi vuotta kuin alle kaksi vuotta työttömänä olleita. Kor-
keimmillaan pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä oli vuosina 1995–
1998, runsaassa 30 prosentissa.

Kuvio 3.1. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä koko maassa 1987–2001
työttömyyden keston mukaan
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3 Työministeriö, työnvälitystilaston tilannekatsaus
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Alueellisesti pitkäaikaistyöttömyys on kehittynyt hyvin eri tavalla. Pitkäaikais-
työttömien osuus kaikista työttömistä4 on ollut maakunnittain tarkasteltuna kor-
keinta Uudellamaalla, Keski-Suomessa, Päijät-Hämeessä ja Kanta-Hämeessä.
Tilanne tuntuu pysyvän tällaisena varsin sitkeästi. Esimerkiksi Uudellamaalla
vuosina 1995–1998 pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä liikkui 35–
36 prosentin välillä eli viisi prosenttiyksikköä korkeammalla kuin maassa keski-
määrin. Vaikka Uudenmaan  työttömyysaste onkin vuosien saatossa ollut selvästi
keskimääräistä alhaisempi, matalat osuudet kätkevät taakseen suuren määrän
työttömiä. Uudellemaalle sijoittui aikana 1993–1996 joka neljäs Suomen pitkäai-
kaistyötön. Viime vuosina osuus on jonkin verran laskenut, mutta vielä vuonna
2000 joka viides pitkäaikaistyötön asui Uudellamaalla. Uudenmaan osuus maan
kaikista työttömistä on pysynyt muutaman prosenttiyksikön pitkäaikaistyöttö-
mien osuuden alapuolella, mikä siis kertoo Uudenmaan pitkäaikaistyöttömyyden
korkeasta tasosta ja sitkeydestä.

Kuvio 3.2.  Uudenmaan maakunnan osuus koko maan työttömistä ja pitkä-
aikaistyöttömistä 1992–2000
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OECD (2002) on esittänyt, että perinteiset työttömyysmittarit eivät anna riittävää
kuvaa pitkäaikaistyöttömyydestä. Toistuvat työttömyysjaksot ovat yleisiä monis-
sa maissa, mutta tilastoinnissa näitä jaksoja voidaan pitää erillisinä. 11 OECD-

                                             
4 Työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana kuukauden lopussa olleet (mukaan lukien lomautetut);
vuosikeskiarvo. Tilastokeskuksen Kaupunki- ja seutuindikaattorit -tietokanta
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maan poikkileikkaustarkastelu 1990-luvun puolesta välistä osoitti, että suuri osa
työttömistä oli vain lyhyen aikaa työttömänä eivätkä jaksot olleet toistuvia. Näi-
den vain lyhyen aikaa työttömänä olleiden henkilöiden osuus kaikista työttö-
myyskuukausista oli kuitenkin suhteellisen pieni.

OECD-raportissa tarkasteltiin syyskuussa 1995 lyhyen aikaa työttömänä olleita
henkilöitä. Peräti 40 % perinteisen työttömyysmääritelmän mukaan lyhyen aikaa
työttömänä olleista ehti olla työttömänä yli 12 kuukautta ennen käynnissä olevan
työttömyysjakson päättymistä. Jäljelle jääneistä jopa puolet oli yli 12 kuukautta
työttömänä, jos huomioitiin kaikki työttömyysjaksot neljän vuoden ajalta. Näin
ollen keskimäärin viisi työtöntä kuudesta koki kaikkiaan 12 kuukautta työttö-
myyttä.

Työttömyysjaksojen keston lyhentäminen on keskeinen tekijä yleisen työttö-
myysasteen alentamisessa. On myös näyttöä siitä, että joissain Euroopan maissa
pitkäaikaistyöttömät ovat vaarassa jäädä työttömäksi hyvin pitkäksi aikaa, kun
taas joissain muissa maissa pitkäaikaistyöttömät poistuvat työvoimasta. Maa-
kohtaisissa vertailuissa pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä korreloi
positiivisesti yleisen työttömyysasteen kanssa. Toisaalta toistuvat työttömyysjak-
sot voivat olla syynä korkeaan työttömyysasteeseen. Tämä selittää sen, että eräis-
sä tarkastelumaissa keskimääräiset työttömyyden kestot olivat suhteellisen
lyhyitä, vaikka työttömyysaste oli korkea.

Pitkäkestoista työttömyysturvaa, joka ei edellytä aktiivisiin työvoimapoliittisiin
toimenpiteisiin osallistumista on esitetty syyksi eräiden maiden hyvin pitkiin
työttömyysjaksoihin ainakin ikääntyneiden työttömien keskuudessa. Toisaalta
joissain Etelä-Euroopan maissa pitkäaikaistyöttömyys on yleistä myös nuorten
keskuudessa, jotka eivät ole oikeutettuja tukiin.

OECD:n raportissa käsiteltiin myös aktiivisen työvoimapolitiikan kohdentamista
ja ajoitusta työttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden torjunnassa. Aktiivisella
työvoimapolitiikalla voi olla erilaisia tavoitteita. Toimenpiteiden avulla voidaan
pyrkiä estämään työttömien joutumista pitkäaikaistyöttömiksi. Jos työttömyyden
pitkittyminen pienentää työllistymismahdollisuuksia ja pitkäaikaistyöttömiä ei
ole mahdollista nostaa työmarkkinakelpoisiksi, on aktiiviset toimenpiteet järke-
vää kohdistaa suhteellisen lyhyen aikaa työttömänä olleisiin. Pitkäaikaistyöttö-
mät voitaisiin puolestaan jättää sosiaalisten toimien piiriin. Voidaan kuitenkin
esittää myös argumentteja, joiden mukaan etenkään pitkäkestoisten toimenpitei-
den kohdentaminen lyhyen aikaa työttömänä olleille ei ole järkevää. Lyhyen ai-
kaa työttömänä olleet työllistyvät usein ilman toimenpiteitäkin. Aktiivisilla
toimenpiteillä voidaankin pyrkiä auttamaan pitkäaikaistyöttömät ja muut heikosti
työllistyvät takaisin työelämään. Tällöin joudutaan kuitenkin tinkimään työlli-
syystavoitteista.
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Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä (esim. tukityö ja työvoimakoulutus) edesau-
tetaan työttömän sijoittumista vapaille työmarkkinoille tai tuetaan pysymistä
siellä. Jos toimenpide ei johda työllistymiseen, henkilö palautuu työttömäksi
työnhakijaksi. Tukityössä tai työvoimakoulutuksessa olo vaikuttaa siten, että
työttömyysjakso katkeaa toimenpiteen alkamiseen ja sen jälkeen mahdollisesti
alkava työttömyysjakso on kokonaan uusi. Sillä, katsotaanko työttömyysjakso
uudeksi vai ”vanhaksi” jaksoksi, ei työttömien kokonaismäärän kannalta ole
merkitystä, mutta pitkäaikaistyöttömyyden osuuteen kaikista työttömistä se vai-
kuttaa oleellisesti. Siksi käytämme mittaria (ks. myös Ilmakunnas, Romppanen ja
Tuomala (2001)), jossa työttömyyden käsitettä on laajennettu sisältämään myös
tukityöllistetyt ja työvoimakoulutuksessa olevat henkilöt; hehän ovat edelleen
”kiinni” työttömyydessä, ja näin määritellen työvoimapoliittiset toimenpiteet ei-
vät katkaise työttömyysjaksoa. Pitkäaikaistyönhakijoiksi määrittelemme kunkin
vuoden lopussa työnhakijoiksi tilastoidut 15–64-vuotiaat henkilöt, jotka olivat
työttömänä, tukityöllistettynä tai työvoimakoulutuksessa vähintään edeltävät 12
kuukautta. Pitkäaikaistyönhaulle määrittelemme asteen, joka saadaan jakamalla
pitkäaikaistyönhakijoiden määrä 15–64-vuotiaan työvoiman määrällä.5

Kun toimenpiteille sijoitetut rinnastetaan työttömiin, pitkäaikaistyöttömyyden
merkitys muuttuu dramaattisesti. Työhallinnon tilastojen mukaan pitkäaikais-
työttömien osuus työvoimasta oli suurimmillaan viitisen prosenttia 1990-luvun
puolivälissä, ja ennen lamaa sitä ei ollut juuri lainkaan. Otosaineistomme laajen-
netun työttömyyskäsitteen mukaan pitkäaikaistyönhakijoiden osuus työvoimasta
oli 1990-luvun puolivälissä yhdentoista prosentin tuntumassa eli kaksinkertainen
viralliseen pitkäaikaistyöttömyyteen nähden. Otosaineistostamme lasketut osuu-
det on myös korotettu määrinä koko väestön tasolle.

Pitkäaikaistyöttömyys oli alimmillaan vuonna 1990, jolloin pitkäaikaistyöttömiä
oli noin 3000 ja samanaikaisesti pitkäaikaistyönhakijoita kymmenkertainen mää-
rä. Matalan työttömyyden aikaan ennen lamaa keskimääräiset työttömyysajat
olivat lyhyitä, ja silloisen velvoitetyöllistämisjärjestelmän mukaisesti vaikeasti
työllistyvät työttömät sijoitettiin ripeästi tukitöihin tai koulutukseen, eikä heistä
juuri tullut pitkäaikaistyöttömiä. Työvoimapoliittisten toimenpiteiden rooli näkyy
myös siten, että virallinen pitkäaikaistyöttömyys lähti nousuun vuotta myöhem-
min kuin pitkäaikaistyönhaku, ja se saavutti huippunsa myös vuotta myöhemmin.
Pitkäaikaistyöttömiä oli enimmillään vuonna 1995, noin 136 000; pitkäaikais-
työnhakijoita puolestaan oli eniten vuonna 1994, lähes 276 000.

                                             
5 Aikaisemmissa tutkimuksissa (Ilmakunnas, Romppanen ja Tuomala (2001), Tuomala 2002)  pitkäai-
kaistyönhakijat suhteutettiin 16–60-vuotiaaseen väestöön.
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Kuvio 3.3.  Pitkäaikaistyönhakijat ja pitkäaikaistyöttömät koko maassa;
määrä ja osuus työvoimasta 1987–1988
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Alueellisesti pitkäaikaistyönhakuaste noudattaa tuttua järjestystä eli osuudet ovat
matalimmat Uudellamaalla ja korkeimmat Pohjois-Suomessa. Uudellamaalla pit-
käaikaistyönhakijoita oli vuonna 1994 yhdeksän prosenttia työvoimasta, kun
Pohjois-Suomessa pari vuotta myöhemmin osuus lähenteli 14 prosenttia. Pitkäai-
kaistyönhakuasteella mitaten lamasta toipuminen oli nopeinta Uudellamaalla,
jossa aste kääntyi laskuun jo vuonna 1995, mutta Pohjois-Suomessa vasta pari
vuotta myöhemmin.
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Kuvio 3.4. Pitkäaikaistyönhakuaste eri alueilla (= 12 kuukautta työnhakija-
na tarkasteluvuosina olleet/15–64-vuotias työvoima)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Uusimaa Muu Etelä-Suomi Väli-Suomi Pohjois-Suomi

%

Käyttämämme mittari muuttaa oleellisesti myös työttömyyden sisäistä rakennetta
yli ja alle vuoden työttömänä olleisiin. Otosaineistossamme määrittelemme työn-
hakijat samalla tavalla laajasti kuin pitkäaikaistyönhakijatkin, eli vuoden lopussa
työttömänä tai toimenpiteille sijoitettuna oleviksi.
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Kuvio 3.5. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä ja pitkäaikaistyönhaki-
joiden osuus työnhakijoista 1987–1999 koko maassa
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Työhallinnon tilastojen mukaan pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä
oli korkeimmillaan laman jälkeen 30 prosentin tuntumassa. Otosaineistostamme
laskettujen pitkäaikaistyönhakijoiden osuus kaikista työnhakijoista oli 15 pro-
senttiyksikköä (50 %) korkeampi eli lähes joka toinen työnhakija oli pitkäai-
kaistyönhakija.
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Kuvio 3.6. Pitkäaikaistyönhakijoiden osuus työnhakijoista 1987–1999 eri
alueilla
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Työttömyyden nousu laman myötä tasasi alueellisia eroja pitkäaikaistyönhakijoi-
den osuuksissa kaikista työnhakijoista. Kun ennen lamaa Uusimaa poikkesi
muista alueista alhaisella osuudellaan, niin laman jälkeen eri alueiden osuudet
poikkesivat varsin vähän toisistaan liikkuen kaikki 40–48 prosentin välillä. Var-
sinainen laman tuoma muutos oli kuitenkin se, että Uudestamaasta tuli selkeästi
pitkäaikaistyöttömyyden alue: laman jälkeen pitkäaikaistyönhakijoiden osuus
kaikista työnhakijoista oli korkein Uudellamaalla.
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4 Polut pitkäaikaistyöttömyyteen

Tässä luvussa tarkastelemme vuoden 1998 pitkäaikaistyöttömien pääasiallista
toimintaa edellisinä vuosina, heidän koulutustaustaansa sekä työssä olleiden ai-
empia toimialoja.

4.1 Pitkäaikaistyöttömien pääasiallinen toiminta edellisinä vuosina

Seuraavassa tarkastellaan otosaineistomme valossa vuoden 1998 pitkäaikais-
työnhakijoiden aikaisempaa toimintaa, jota verrataan myös vuoden 1998 koko
työvoimaan. Aiemmin mainitun määrittelyn mukaisesti pitkäaikaistyönhakijoiksi
on luettu työttömien lisäksi tukityöhön sijoitetut ja työvoimakoulutuksessa olleet.

Osa työvoimakoulutuksessa olleista kirjataan Tilastokeskuksen luokituksessa
opiskelijoiden ryhmään, osa työllisiin (etenkin ennen lamaa) ja osa työttömiin
(etenkin laman aikana ja sen jälkeen). Vuoden 1998 pitkäaikaistyönhakijoista
vuonna 1997 opiskelijoiksi kirjatut olivat lähes kaikki työvoimakoulutuksessa.
Vuoden 1996 opiskelijoista työvoimakoulutuksessa oli noin puolet, vuoden 1995
opiskelijoista kolmannes, vuoden 1994 opiskelijoista neljännes ja aikaisemmilta
vuosilta noin 15 prosenttia.

Aineistossa oli vuonna 1998 yhteensä lähes 16700 pitkäaikaistyönhakijaa ja 213
600 työvoimaan kuuluvaa. Oheiseen kuviopariin on koottu näiden pääasiallinen
toimintamuoto vuoden lopussa jaksolta 1987–1997. Jos henkilön pääasiallinen
toimintamuoto vuoden lopussa on ollut ”työllinen” ja saman ajankohdan työlli-
syyskoodi ”toimenpitein sijoitettu”, on nämä tukityöllistetyt siirretty työllisistä
työttömien ryhmään. Tämä toimenpide on pitkäaikaistyönhakijoiden joukossa
nostanut työttömien osuutta vuodesta 1990 alkaen vuositasolla 4–6 prosenttiyk-
sikköä ja vastaavasti supistanut työllisten osuuksia. Koko työvoiman kohdalla
siirtojen vaikutus on ollut suurimmillaan vajaat kaksi prosenttiyksikköä vuonna
1994.
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Kuvio 4.1. Vuoden 1998 a) pitkäaikaistyönhakijat, b) työvoima; pääasialli-
nen toiminta edellisinä vuosina. Tukityölliset siirretty työllisistä
työttömiin

       a.                 b.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1987 1989 1991 1993 1995 1997

Työllinen Työtön Opiskelija Muu

%

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1987 1989 1991 1993 1995 1997

Työllinen Työtön Opiskelija Muu

%

Vuoden 1998 pitkäaikaistyöttömille työttömyys on tuttua myös aiemmilta vuo-
silta. Esimerkiksi viisi vuotta aikaisemmin, vuonna 1993 yli puolella pääasialli-
nen toiminta vuoden lopussa oli työttömyys. Vuoden 1998 koko työvoimalla
työttömyys oli tuolloin korkeimmillaan, mutta kuitenkin vain  16 prosenttia.
Niistä, jotka vuonna 1998 olivat pitkäaikaistyönhakijoina, oli jo ennen lamaa,
vuosina 1987–1990 työttömänä 12–16 prosenttia. Koko työvoimasta oli tuolloin
vailla työtä vain 3–4 prosenttia. Nykyisten pitkäaikaistyönhakijoiden työttömyys-
riski oli siis jo kymmenen vuotta aikaisemmin nelinkertainen koko työvoimaan
verrattuna.

Vastaavasti työllisinä pitkäaikaistyönhakijoista on ollut parhaimmillaankin ennen
lamaa  vain kuutisenkymmentä prosenttia, kun koko työvoimalla osuus oli kym-
menen prosenttiyksikköä korkeampi. Vuoden 1998 pitkäaikaistyönhakijat ovat
olleet myös selvästi harvemmin koulutuksessa kuin työvoima keskimäärin. Vuo-
sien varrella pitkäaikaistyönhakijoista oli opiskelijoina keskimäärin 6–7 prosent-
tia (, joista 15 % työvoimakoulutuksessa), kun koko työvoimalla osuudet ovat
olleet 10 prosentin tuntumassa. Vuoden 1998 pitkäaikaistyöttömistä runsaat neljä
prosenttia oli edellisen vuoden lopussa opiskelija, mutta kuten edellä todettiin,
nämä olivat lähes kaikki työvoimakoulutuksessa.
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Seuraava kuvasarja (kuvio 4.2.) valaisee vuoden 1998 pitkäaikaistyöttömien ai-
empaa toimintaa alueittain. Taaksepäin katsottaessa työllisyys on ollut tyypilli-
sintä Uusmaalaisille, työttömyys puolestaan Pohjois- ja Väli-Suomessa asuville.
Uudenmaan imukykyiset ja runsaat työmarkkinat näkyvät myös aikanaan opis-
kelleiden osuuksissa pitkäaikaistyöttömistä. Työttömyysasteen ja koulutustason
välinen negatiivinen riippuvuus on tuttu ilmiö tilastoista ja tutkimuksista eli mitä
korkeamman koulutuksen hankkii, sitä epätodennäköisempää on, että päätyy
työttömäksi. Mutta koulutuskaan ei riitä, jos työpaikkoja ei avaudu. Vuoden 1998
uusmaalaisista pitkäaikaistyönhakijoista on ollut vuosien saatossa viitisen pro-
senttia opiskelijoita, Pohjois-Suomen ja Väli-Suomen pitkäaikaistyöttömistä
opiskelijoiden osuus on ollut lähes kaksinkertainen. Uudenmaan opiskelijoiksi
kirjautuneista on jonkin verran pienempi osa ollut itse asiassa työvoimakoulutuk-
sessa (12 %) kuin muiden alueiden opiskelijoista (17–18 %).

Luokka ”Teki jotain muuta” sisältää lähinnä työvoiman ulkopuolella olleita ryh-
miä sekä ne, joilta pääasiallinen toimintatieto on puuttunut. Näiden suhteellinen
osuus vuoden 1998 pitkäaikaistyönhakijoista kääntyi laskuun, kun työttömyys
laman myötä nopeasti nousi.

Liitekuviossa 4.1. on vastaava kuviosarja vuoden 1998 koko työvoimasta alueit-
tain. Alueiden järjestys työllisyyden ja työttömyyden suhteen on koko työvoi-
malla samanlainen kuin pitkäaikaistyönhakijoillakin. Sen sijaan opiskelijoiden
osuuksissa löytyy alue-eroja pitkäaikaistyönhakijoiden ja koko työvoiman välillä.
Vuoden 1998 työvoimasta opiskelijoiden osuus on ollut Uudellamaalla korkein,
kun taas pitkäaikaistyönhakijoiden joukossa opiskelijoiden osuudet ovat olleet
Uudellamaalla alhaisimmat. Vuoden 1998 Uudenmaan työvoimasta oli opiskeli-
joina keskimäärin 11 prosenttia aikana 1987–1994, kun vastaavasti pitkäaikais-
työnhakijoista opiskelijoina oli ollut vain keskimäärin viisi prosenttia. Toisaalta
Pohjois-Suomessa vastaavasti samaan aikaan opiskelleiden osuus vuoden 1998
koko työvoimasta oli vajaat 11 prosenttia ja opiskelleiden osuus pitkäaikaistyön-
hakijoista reilut yhdeksän prosenttia eli lähes yhtä suuri.
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Kuvio 4.2.  Vuoden 1998 pitkäaikaistyönhakijoista  a) työllisinä  b) työttö-
mänä  c) opiskelijoina  d) teki jotain muuta 1987–1997
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4.2 Koulutustaso

Oheiseen kuvioon on piirretty opiskelijoiden osuuden suhde vuoden 1998 pitkä-
aikaistyönhakijoiden ja vuoden 1998 työvoiman välillä eri alueilla. Tarkasteltava
aikajänne on vuosina 1987–1994 opiskelleet. Vuosina 1987–1994 opiskelleiden
osuutta vuoden 1998 työvoimasta voidaan kutsua työvoimaan suhteutetuksi
kouluttautumisasteeksi. Vuoden 1994 jälkeen opiskelijoita alkoi jo valua työvoi-
maan, minkä vuoksi myöhemmät vuodet on jätetty kouluttautumisastetta mää-
rättäessä pois.

Vuoden 1998 työvoiman kouluttautumisaste on runsaat 10 prosenttia. Vastaavasti
vuoden 1998 pitkäaikaistyönhakijoille laskettu kouluttautumisaste on seitsemän
prosenttia. Näiden lukusarjojen suhteena ja prosenteiksi muutettuna on saatu ku-
vion koko maata kuvaava käyrä, joka liikkuu 65–70 prosentin välillä.

Mitä näin saatu mittari sitten kuvaa? Mitä alhaisempi indeksiarvo on, sitä vä-
hemmän koulutettuja päätyy  pitkäaikaistyönhakijoiksi verrattuna koko työvoi-
maan. Jos indeksi saisi arvon sata, merkitsisi se sitä, että kouluttautumisaste olisi
pitkäaikaistyönhakijoiksi ajautuneilla sama kuin koko työvoimallakin eli koulut-
tautuminen ei vähentäisi lainkaan riskiä joutua pitkäaikaistyöttömäksi. Onneksi
näin ei kuitenkaan ole, vaan indeksiarvot ovat kaikilla alueilla alle sadan. Alu-
eelliset erot ovat kuitenkin melkoiset.
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Kuvio 4.3. Vuoden 1998 pitkäaikaistyönhakijoiden kouluttautumisaste suh-
teessa vuoden 1998 koko työvoiman kouluttautumisasteeseen
1987–1994
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Pohjois- ja Väli-Suomessa koulutuksen tuottama työllistymisturva on selvästi
alhaisempi kuin etelässä ja erityisesti Uudellamaalla.

Katsotaan vielä hiukan tarkemmin, kuinka pitkäaikaistyönhakijat poikkeavat ko-
ko työllisestä työvoimasta koulutuksen suhteen. Käytämme viisitasoista koulu-
tustasomittaria, jossa perusaste tarkoittaa, että henkilöllä ei ole mitään muuta
koulutusta perusasteen (kansakoulu, kansalaiskoulu, keskikoulu, peruskoulu)
jälkeen. Vain yo-tutkinto edustaa henkilöitä, jotka ylioppilastutkinnon jälkeen
eivät ole suorittaneet mitään ammatillista tutkintoa. Luokkaan ”keskiaste” kuulu-
vat keskiasteen ammatillisen tutkinnon suorittaneet. Alempi korkea-aste sisältää
alimman korkea-asteen ja alemman korkeakouluasteen tutkinnot ja ylempi kor-
kea-aste ylemmän korkeakouluasteen ja tutkijakoulutusasteen tutkinnot.
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Kuvio 4.4. Vuoden 1998 a) työllisen työvoiman ja b) pitkäaikaistyönhaki-
joiden koulutustaso
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Uudenmaan työllinen työvoima eroaa koulutustasoltaan muiden alueiden työ-
voimasta selkeästi. Uudenmaan työllisille on tyypillistä vain ylioppilastutkinnon
suorittaneiden ja ylemmän korkea-asteen tutkinnon hankkineiden korkea osuus ja
vastaavasti keskiasteen ammatillisen koulutuksen vähäisyys. Toki Uudenmaan
ammattirakennekin poikkeaa muiden alueiden vastaavasta rakenteesta siten, että
se edellyttää työvoimaltaan korkeampaa koulutusta kuin muualla maassa. Tähän
kuvaan sopii sen sijaan huonosti se, että reilu kolmannes Uudenmaan työllisistä
hoitaa työtehtäviään pelkän yleissivistävän koulutuksen varassa. Osuus on sel-
västi korkeampi kuin muualla maassa. Peruskoulun tai lukion käyneet hoitavat
Uudellamaalla tyypillisesti keskiasteen ammatillista koulutusta edellyttäviä työ-
tehtäviä.

Työllisten koulutusrakenne heijastuu myös pitkäaikaistyönhakijoiden koulutusta-
soon. Uudenmaan pitkäaikaistyönhakijoista reilusti yli puolet on ammattikoulut-
tamattomia ja erityisesti vain ylioppilastutkinnon suorittaneiden osuus korostuu
muihin alueisiin verrattuna. Vastaavasti ammattikoulutettuja on Uudenmaan pit-
käaikaistyönhakijoissa vähemmän kuin muilla alueilla, mutta Uudellamaalla
ammattikoulutetut pitkäaikaistyönhakijat ovat korkeammin koulutettuja; erityi-
sesti ylemmän korkea-asteen tutkinnon suorittaneita on Uudenmaan pitkäaikais-
työnhakijoiden joukossa kaksinkertainen osuus muihin alueisiin rinnastettuna.
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4.3 Toimiala

Vuoden 1998 pitkäaikaistyönhakijoista oli ennen lamaa työllisinä kuutisenkym-
mentä prosenttia. Katsotaan seuraavaksi, millä aloilla he vuosien varrella ovat
olleet ja poikkeaako pitkäaikaistyönhakijoiden toimialarakenne kaikkien vuonna
1998 työllisinä olleiden toimialarakenteesta. Tarkasteluun on valittu vuoden lo-
pussa työllisinä olleet, joista on vähennetty tukityöllistetyt.

Kuvio 4.5. Vuoden 1998 pitkäaikaistyönhakijoista aiemmin työllisinä ollei-
den toimiala
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Vuoden 1998 noin 200 000:sta pitkäaikaistyönhakijasta oli noin 115 0000 työlli-
senä 1980-luvun loppupuolella. Näistä 34 000 toimi teollisuudessa, 23 000 kau-
pan alalla ja 12 000 rakennussektorilla, eli perinteisillä suhdannealttiilla aloilla.
Kuviosta käy hyvin esille laman konkreettinen vaikutus aiemmin työssä olleiden
ja pitkäaikaistyöttömyyteen päätyneiden elämänkulussa.

Katsotaan seuraavaksi, kuinka vuoden 1998 pitkäaikaistyönhakijoiden ja saman
ajan koko työllisen työvoiman toimialarakenteet poikkeavat toisistaan.
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Kuvio 4.6.  Vuoden 1998 työllisen työvoiman toimialarakenne 1987–1995;
koko maa
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Vuoden 1998 työllisen työvoiman toimialarakenteen kehitystä kuvaavasta ku-
viosta nähdään, kuinka teollisuuden työpaikkaosuus kaikista työpaikoista laski
voimakkaasti jo ennen lamaa, erityisen voimakkaan kasvukauden aikana. Laman
aikana teollisuudessa työpaikat vähenivät enää samaa vauhtia muiden toimialojen
kanssa. Rakennusalan työpaikoista lama sen sijaan vei suhteellisesti selvästi suu-
remman osan kuin muilta aloilta. Myös kaupan alalla työpaikkoja hävisi keski-
määräistä enemmän. Sen sijaan julkisella sektorilla ja sosiaali- ja terveysalalla
irtisanomisiin ei laman aikana yleisesti ottaen lähdetty, ja näiden alojen osuus
kaikista työpaikoista nousikin selvästi laman aikana. Myös liike-elämän palvelu-
ala näyttää selvinneen lamasta keskimääräistä paremmin.
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Kuvio 4.7. Vuoden 1998 pitkäaikaistyönhakijoiden toimialarakenne
1987–1995; koko maa
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Laman aikana keskimääräistä voimakkaammin työvoimaansa supistaneet alat –
teollisuus, kauppa ja rakennustoiminta - näkyvät vuoden 1998 pitkäaikaistyönha-
kijoiden toimialarakenteessa ylikorostuneesti. Sen sijaan julkisesta hallinnosta ja
sosiaali- ja terveysalalta on päädytty pitkäaikaistyöttömiksi selvästi työvoima-
osuutta harvemmin.

Alueellisesti tarkasteltuna (ks. liitekuviot 4.2.–4.5.) Uusimaa poikkeaa toimiala-
rakenteeltaan muista siten, että kauppa on teollisuutta suurempi toimiala ja pal-
velujen osuus on suurempi kuin muualla maassa. Niinpä myös Uudenmaan
pitkäaikaistyönhakijoiden toimialarakenteessa korostuvat kauppa, teollisuus ja
palvelut. Muualla Etelä-Suomessa on suhteellisesti eniten teollisuuspaikkoja, ja
alueen pitkäaikaistyönhakijoiden aiemmista työpaikoista lähes 40 prosenttia on
ollut teollisuudessa. Myös Väli-Suomessa teollisuus on ollut suurin toimiala run-
saan 20 prosentin osuudellaan, mutta kaupan kanssa tasavertaisia 12–15 prosen-
tin osuuksilla ovat maa- ja metsätalous, sosiaali- terveysala ja julkinen hallinto.
Alueen pitkäaikaistyönhakijoiden toimialoja hallitsevat teollisuus ja kauppa, kun
taas muilta suurilta toimialoilta on selvästi harvemmin päädytty pitkäaikaistyöt-
tömiksi. Pohjois-Suomessa teollisuus ei ole yhtä hallitseva kuin Väli-Suomessa,
mutta muut suuret toimialat ovat samoja. Pohjois-Suomen pitkäaikaistyönhaki-
joista suuri osa on aikanaan toiminut teollisuudessa tai kaupan alalla.
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5 Pysyvyys pitkäaikaistyönhakijana

Seuraavaksi tarkastelemme otoshenkilöidemme pysyvyyttä pitkäaikaistyönhaki-
joina ja pitkäaikaistyönhaun kestoa. Tätä varten selvitimme tarkasteluajaltamme
1987–1999 erikseen kunkin vuoden pitkäaikaistyönhakijoiden olemisen pitkäai-
kaistyönhakijoina myös edeltävinä vuosina.  Tarkastelukulmamme on siis taak-
sepäin, ja kunkin vuoden pitkäaikaistyönhakijoiden lähtötaso on sata prosenttia.
Oheinen kuvio valaisee koko maan pitkäaikaistyönhakijoiden tilannetta.

Kuvio 5.1. Pysyvyys pitkäaikaistyönhakijana koko maassa eri vuosina

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Kunkin vuoden kohdalla sadasta prosentista alkava käyrä kuvaa sitä, kuinka suuri osuus kyseisenä v
pitkäaikaistyönhakijoina olleista oli pitkäaikaistyönhakijana myös edellisinä vuosina.

Esimerkiksi kaksi kolmesta vuoden 1999 pitkäaikaistyönhakijasta oli ollut pitkä-
aikaistyönhakija myös edellisenä vuonna, ja 45 prosenttia on ollut pitkäaikais-
työnhakijana kolme vuotta. Joka kolmannella pitkäaikaistyönhaku on kestänyt
neljä vuotta, joka neljännellä viisi vuotta ja kahdeksalla prosentilla kahdeksan
vuotta. Laman jälkeisten vuosien pitkäaikaistyönhakijoiden käyrien profiilit ovat
melko yhtäläiset, mutta käyrästöstä kuitenkin nähdään pitkäaikaistyönhakijana
pysyvyyden kasvu.

Piirretään vielä edellinen kuvio hieman toisin, jolloin nähdään paremmin pitkäai-
kaistyönhaun kesto ja sen muutos yli ajan.
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Kuvio 5.2.  Pitkäaikaistyönhaun kesto eri vuosien pitkäaikaistyönhakijoilla;
koko maa
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Kuviossa käyrät ovat pitkäaikaistyönhaun kestokäyriä, eli ylin käyrä kertoo,
kuinka suurella osalla eri vuosien pitkäaikaistyönhakijoista työnhaku on kestänyt
vähintään kaksi vuotta. Seuraava käyrä on kolmen työnhakuvuoden kuvaaja ja
niin edelleen. Käyrien tasot kunkin vuoden kohdalla puolestaan kertovat kyseisen
vuoden pitkäaikaistyönhakijoiden työnhaun keston. Käyrät ovat alkupäästä työn-
hakujakson pituuden kasvaessa vuosittain aina yhden havainnon lyhyempiä. Si-
ten esimerkiksi vuoden 1989 pitkäaikaistyönhakijoilla työnhaku oli kestänyt
kaksi vuotta 35 prosentilla ja vähintään kolme vuotta vajaalla 20 prosentilla, eli
näiden osuuksien mukaan oltiin oltu pitkäaikaistyönhakijoina vuosina 1988 ja
1987.

Vuoden 1992 pitkäaikaistyönhakijoille aiempi pitkäaikaistyöttömyys on ollut
kaikista tarkastelluista vuosista vähäisintä. Tämä selittyy sillä, että pitkäaikais-
työttömyys oli juuri tuolloin kääntynyt voimakkaaseen nousuun. Vuonna 1992
pitkäaikaistyönhakijoita oli jo lähes 150 000, kun edellisenä vuonna heitä oli alle
60 000. Vaikka vuoden 1992 pitkäaikaistyönhakijoista vain viidennes oli pitkäai-
kaistyönhakijoina myös edellisenä vuonna, vastaa tuo viidennes kuitenkin kahta
kolmasosaa edellisen vuoden pitkäaikaistyönhakijoista.

Kuviosta käy myös hyvin ilmi työttömyyden nousun aiheuttama pitkäaikaistyön-
haun kestoa pidentävä vaikutus. Vuosien 1996–1999 pitkäaikaistyönhakijoista yli
60 prosenttia on ollut työttömänä tai toimenpiteille sijoitettuna vähintään kaksi
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vuotta, runsaat 40 prosenttia vähintään kolme vuotta, kolmisenkymmentä pro-
senttia vähintään neljä vuotta ja noin viidennes vähintään viisi vuotta.

Katsotaan vielä alueittain pysyvyyttä pitkäaikaistyönhakijana yksinkertaisen
summaindeksin avulla. Laskimme edellä esitetyn koko maata kuvaavan vuosita-
son pysyvyyskäyrästön neljälle alueelle ja kunkin vuoden pitkäaikaistyönhaki-
joille. Sen jälkeen summasimme kunkin vuoden edellisiä vuosia kuvaavat
pysyvyysosuudet yhteen ja indeksoimme summaluvun siten, että koko maa sai
arvon sata. Näin pystymme vertailemaan eri vuosien jakaumia, vaikka vuosiha-
vaintojen määrä vaihteleekin eri vuosien pitkäaikaistyönhakijoilla. Indeksin arvo
on sitä korkeampi mitä voimakkaampi pysyvyys pitkäaikaistyönhakijana on. Pit-
käaikaistyönhakua kuvaavat alueelliset käyrästöt on esitetty liitekuvioina 5.1.–
5.4.

Kuvio 5.3.  Pysyvyys pitkäaikaistyönhakijana eri alueilla 1988–1999
(summaindeksi; koko maa kunakin vuonna =100)
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Uusimaa näyttää selvästi poikkeavan muista alueista, eli pysyvyys pitkäaikais-
työnhakijana on Uudellamaalla alhaisempaa kuin muilla alueilla. Vuosien 1991
ja 1992 alhaiset indeksiarvot johtuvat siitä, että Uudellamaalla ei edellisinä vuo-
sina juurikaan ollut pitkäaikaistyönhakijoita. Uudenmaan pitkäaikaistyönhaku-
aste laskettuna koko työvoimasta oli vain jokunen prosentin kymmenys, kun se
muualla Etelä-Suomessa oli toista prosenttia, Väli-Suomessa lähes kaksi ja Poh-
jois-Suomessa yli kaksi prosenttia. Pitkäaikaistyönhakijoiden määrä kääntyi nou-
suun kaikilla alueilla vuonna 1991 ja nousu kiihtyi 1992 jatkuen voimakkaana
vuoteen 1994 asti. Tämän kehityksen myötä myös Uudenmaan pitkäaikaistyön-
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hakijoiden hakuajat pitenivät ja lähenivät muita alueita. Voidaan sanoa, että lama
toi pitkäaikaistyöttömyyden Uudellemaalle.

Tarkastelimme myös pysyvyyttä työnhakijana ja pitkäaikaistyönhakijana toiseen
suuntaan. Pitkäaikaistyönhakijoita oli eniten vuonna 1994, joten vertaammekin
tutkimushenkilöiden pääasiallista toimintaa vuosien 1994 ja 1998 välillä.

Vuoden 1994 kaikista työnhakijoista oli Uudellamaalla työllistynyt seuraavan
neljän vuoden aikana lähes puolet, kun koko maassa työhön päätyneiden osuus
oli 43 prosenttia.  Työttömänä oli edelleen uusmaalaisista vajaat 30 prosenttia ja
koko maassa yli kolmannes. Jäljelle jäävä osuus oli eri syistä siirtynyt työvoiman
ulkopuolelle.

Kuvio 5.4. Vuonna 1994 Uudellamaalla työnhakijoina olleiden pääasialli-
nen toiminta vuonna 1998
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Kuvio 5.5. Vuonna 1994 koko maassa työnhakijoina olleiden pääasiallinen
toiminta vuonna 1998

Koko maa

43 %

34 %

6 %

4 %

0 %

6 %
7 %

Työllinen 

Työtön

Opiskelija, koululainen

Eläkeläinen

Varusmies,
siviilipalvelusmies

Työttömyyseläkkeellä

Muu työvoiman
ulkopuolella oleva

Pitkäaikaistyönhakijoilla alueelliset erot olivat samansuuntaiset. Pitkäaikaistyön-
hakijoilla työllistymisosuudet olivat kuitenkin selvästi matalammat kuin kaikilla
työnhakijoilla ja työttömänä pysyminen selvästi sitkeämpää. Pitkäaikaistyönha-
kijat ovat myös päätyneet kaikkia työnhakijoita useammin työttömyyseläkkeelle
ja harvemmin opiskelemaan, mitä osaltaan selittää pitkäaikaistyönhakijoiden
korkeampi ikä.

Kuvio 5.6. Vuonna 1994 Uudellamaalla pitkäaikaistyönhakijoina olleiden
pääasiallinen toiminta vuonna 1998

Uusimaa 

39 %

36 %

4 %

4 %

0 %

7 % 10 %

Työllinen 

Työtön

Opiskelija, koululainen

Eläkeläinen

Varusmies,
siviilipalvelusmies

Työttömyyseläkkeellä

Muu työvoiman
ulkopuolella oleva



40

Kuvio 5.7. Vuonna 1994 koko maassa pitkäaikaistyönhakijoina olleiden
pääasiallinen toiminta vuonna 1998
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Santamäki-Vuori tutki vuoden 1992 pitkäaikaistyöttömien tilannetta vuonna
1994. Hänen arvioidensa mukaan alle kymmenen prosenttia vuoden 1992 pitkä-
aikaistyöttömistä oli pysyvämmin irtautunut työttömyydestä. Selvästi alhaisem-
mat työllistymisosuudet yllä olevaan verrattuna johtuvat – erilaisen
työttömyysmääritelmän lisäksi - pääasiassa siitä, että Santamäki-Vuoren seuraa-
ma jakso 1992–1994 oli pitkäaikaistyöttömyyden kasvun kausi, kun taas meidän
seuraamallamme jaksolla 1994–1998 pitkäaikaistyöttömyys jo aleni. Meidän
käyttämämme jakso oli myös ajallisesti kaksinkertainen, jolloin työllistymisto-
dennäköisyys myös sitä kautta kasvoi. Santamäki-Vuori havaitsi myös, että tu-
kityöllistämisessä kannattaa suosia yksityistä sektoria, koska siellä tukityössä
olleilla irtautuminen työttömyydestä oli kaksinkertainen verrattuna julkiselle
sektorille tutkityöllistettyihin tai kokonaan tukityöllistymättömiin (Santamäki-
Vuori 1996). Tosin kohdejoukot ovat myös erilaisia.

Vähätalon tutkimusaineistossa kevään 1992 pitkäaikaistyöttömistä oli keväällä
1998 vapailla työmarkkinoilla joka viides ja työttömänä tai tukitöissä 36 pro-
senttia. Lähes kolmannes oli siirtynyt työmarkkinoiden ulkopuolelle ja 12 pro-
sentin asemaa ei pystytty selvittämään (Vähätalo 2001).

Pitkäaikaistyönhakijoiden myöhempi toiminta noudattaa esimerkiksi iän ja kou-
lutustaustan mukaan odotettuja kaavoja. Vuoden 1994 pitkäaikaistyönhakijoista
vuonna 1998 työllisinä olleet ovat nuorempia ja paremmin koulutettuja kuin
vuonna 1998 edelleen työttömänä olleet. Tilanne on samanlainen sekä Uudella-
maalla että koko maassa. Niistä Uudenmaan vuoden 1994 pitkäaikaistyönhaki-
joista, jotka olivat vuonna 1998 työllisinä, oli 18 prosenttia yli 50-vuotiaita kun
taas niistä, jotka olivat vuonna 1998 työttöminä, yli 50-vuotiaita oli 35 prosenttia.
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Koko maassa vastaavat osuudet olivat 16 ja 32 prosenttia. Työttömänä pysyneistä
siis oli yli 50-vuotiaita kaksinkertainen määrä työllistyneisiin verrattuna.

Vuoden 1994 pitkäaikaistyönhakijoista vuonna 1998 työssä olleet olivat myös
paremmin koulutettuja kuin vuonna 1998 edelleen työttömänä olleet. Uudenmaan
kohdehenkilöistä työllistyneistä 36 prosenttia oli vain perusasteen suorittaneita
kun työttöminä pysyneistä vain perusasteen suorittaneita oli 54 prosenttia. Vas-
taavasti työllistyneistä 23 prosenttia oli korkea-asteen tutkinnon suorittaneita,
kun työttömänä olleista korkea-asteen tutkinnon suorittaneita oli vain 12 pro-
senttia. Koko maan aineistossa vain perusasteen suorittaneita oli työllistyneiden
joukossa 31 prosenttia ja työttömänä pysyneiden joukossa 47 prosenttia. Korkea-
asteen tutkinnon suorittaneita oli työllistyneistä 20 prosenttia, työttömänä pysy-
neistä puolestaan 10 prosenttia.
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6 Pitkäaikaistyönhakijoiden sosiaalinen tausta ja
sosiaalisen vaikutuspiirin laajuus

Tässä luvussa tarkastelemme pitkäaikaistyönhakijoiden sosiaalista taustaa lähin-
nä perhettä ja asumista kuvaavien taustamuuttujien mukaan. Teemme myös ver-
tailuja pitkäaikaistyönhakijoiden ja koko työvoiman välillä. Luvun lopussa
teemme myös laskelmia siitä, kuinka moni suomalainen on vuosien varrella ollut
kosketuksissa pitkäaikaistyöttömyyteen, joko omakohtaisen tai perheenjäsenen
kokemuksen kautta.

6.1 Pitkäaikaistyönhakijoiden sosiaalinen tausta

Seuraavaksi selvitämme, miten pitkäaikaistyönhakijat eroavat muusta työvoi-
masta erilaisten sosiaalisten, lähinnä perheeseen ja asumiseen liittyvien taustate-
kijöiden suhteen. Myös tässä käytämme työnhakukäsitettä, joka sisältää
työttömien ohella myös toimenpiteille sijoitetut (tukityö ja työvoimakoulutus).
Pitkäaikaistyönhakijoiksi puolestaan määritellään kunkin vuoden lopussa työn-
hakijoiksi tilastoidut henkilöt, jotka olivat työttömänä tai toimenpiteissä vähin-
tään edeltävät 12 kuukautta. Työvoima määritellään Tilastokeskuksen
pääasiallisen toiminnan perusteella.6

Tarkasteluvuotena on 1998. Sukupuolijakauma ei juurikaan poikkea pitkäaikais-
työnhakijoiden (miehiä 51 prosenttia) ja koko työvoiman (miehiä 52 prosenttia)
välillä. Naisten osuus pitkäaikaistyönhakijoista on siis jopa hiukan suurempi kuin
osuus työvoimasta.

Naisten osuus työvoimasta on työministeriön työnvälitystilaston mukaan pysynyt
varsin vakaasti 47–48 prosentin tuntumassa aikana 1987–1999. Sen sijaan nais-
ten osuus pitkäaikaistyönhakijoista on vaihdellut melkoisesti.

1980-luvun lopulla naisten osuus pitkäaikaistyönhakijoista oli 50 prosentin tun-
tumassa ja vuonna 1989 jopa yli sen. Laman alla osuus laski alle 40 prosentin,
mistä se taas laman edetessä nousi. Kuten aiemmin todettiin, työpaikat vähenivät
aluksi teollisuudessa, joka oli sekä suuri että miehinen toimiala sekä niinikään
miesten hallitsemalla rakennusalalta hävisi paljon työpaikkoja. Lisäksi ylipäätään
kävi ainakin Helsingissä ja ilmeisesti myös muulla maassa niin, että sukupuolija-
kaumaltaan tasaisemmillakin toimialoilla työttömyys kohtasi ensin miehiä ja
myös kokonaisuutena voimakkaammin miehiä siten, että miesten työttömyysas-
teet nousivat korkeammalle kuin naisten. Poikkeuksena tästä oli hallinto- ja toi-
mistotyö, jossa naisten työttömyysaste nousi miehiä korkeammaksi. Naisten
työttömyys sen sijaan jatkoi nousuaan pitempään ja monilla aloilla nousi vielä,

                                             
6 Työvoimaan kuuluvat tarkasteluvuoden 1998 lopussa työllisinä tai työttöminä olleet.
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kun miesten työttömyys oli jo kääntynyt laskuun (Montén 1999). Naisten työttö-
myysaste ylittikin miesten työttömyyden vuonna 1997 (ks. Liitekuvio 6.1.). Ylei-
nen työttömyyden kehitys heijastui viipeellä myös pitkäaikaistyöttömyyteen.
Alueellisesti tarkastellen naisten osuus pitkäaikaistyönhakijoista on ollut pienin
Uudellamaalla, muualla Etelä-Suomessa puolestaan korkein. Ajan myötä alue-
erot ovat tasoittuneet.

Kuvio 6.1. Naisten osuus pitkäaikaistyönhakijoista eri alueilla 1987–1999
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Taulukosta 6.1 nähdään, että verrattuna koko työvoimaan pitkäaikaistyönhakijat
ovat selvästi iäkkäämpiä. Pitkäaikaistyönhakijoista lähes 40 prosenttia on yli 50-
vuotiaita, kun koko työvoimalla vastaava osuus on alle 30 prosenttia.

Taulukko 6.1. Ikä vuoden 1998 pitkäaikaistyönhakijoilla ja työvoimalla

Pitkäaikaistyönhakijat Työvoima
16–24-vuotiaat 5,6 10,3
25–49-vuotiaat 56,0 64,9
50–59-vuotiaat 35,0 22,0
Yli 60-vuotiaat 3,4 2,7

Seuraavaksi tarkastellaan pitkäaikaistyönhakijoiden ja työvoiman perheasemia.
Liitetaulukossa 6.1. raportoidaan siviilisäädyt. Pitkäaikaistyönhakijat ovat
useammin naimattomia, asumuserossa olevia, leskiä tai eronneita kuin kaikki
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työvoimaan kuuluvat. Avioliitossa pitkäaikaistyönhakijat ovat selvästi harvem-
min kuin työvoimaan kuuluvat keskimäärin. Tätä osaltaan selittää pitkäaikais-
työnhakijoiden lähes kaksinkertainen avioerofrekvenssi koko työvoimaan
verrattuna.

Kuvio 6.2. Avioerojen osuus vuosina 1988–1998 edellisenä vuonna naimi-
sissa olleista pitkäaikaistyönhakijoilla ja työvoimalla
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Liitetaulukoissa 6.2. ja 6.3. tarkastellaan perheasemaa  ja perhetyyppiä, jotka on
luokiteltu Tilastokeskuksen määritelmän mukaisiin luokkiin. Perheaseman suh-
teen voidaan havaita selvä ero koko työvoiman ja pitkäaikaistyönhakijoiden vä-
lillä. Pitkäaikaistyönhakijat ovat selvästi keskimääräistä useammin perheeseen
kuulumattomia. Perhetyyppijakauma kertoo myös siitä, että pitkäaikaistyönha-
kijoilla on muita vähemmän lapsia; työvoimaan kuuluvilla oli keskimäärin 0,77
lasta, kun pitkäaikaistyönhakijan keskimääräinen lapsiluku oli 0,49.

Liitetaulukossa 6.4. esitellään perhekoot. Suhteessa muuhun työvoimaan näh-
dään, että pitkäaikaistyönhakijat asuvat talouksissa, joissa on keskimääräistä vä-
hemmän henkilöitä. Tämä heijastaa edellä havaittu seikkaa, jonka mukaan
pitkäaikaistyönhakijat ovat muita useammin naimattomia ja perheeseen kuulu-
mattomia.

Asunnon hallintaperuste (taulukko 6.2.) paljastaa, että pitkäaikaistyönhakijat ovat
selvästi muita harvemmin asunnon omistajia ja vuokra-asuminen puolestaan on
yleisempää kuin työvoimassa keskimäärin. Uudellamaalla omistusasuminen on
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harvinaisempaa kuin maassa keskimäärin. Vastaavasti vuokralla asuminen on
yleisempää kuin koko maassa. Tämä koskee sekä koko työvoimaa että pitkäai-
kaistyönhakijoita.

Erot asumisväljyydessä ovat pieniä, mutta asunnon varustetaso on pitkäaikais-
työnhakijoilla heikompi kuin koko työvoimalla. Uudellamaalla puolestaan asu-
taan jonkin verran muuta maata ahtaammin. Uudellamaalla asunnot ovat
kuitenkin keskimääräistä paremmin varusteltuja.

Taulukko 6.2.  Asunnon hallintaperuste vuoden 1998 pitkäaikaistyönhakijoilla
ja työvoimalla

Koko maa
Pitkäaikaistyönhakijat Työvoima

Omistaa talon 32,8 41,2
Omistaa asunnon osakkeet 20,5 28,4
Aravavuokra-asunto 21,9 10,6
Korkotukivuokra-asunto 1,5 1,6
Muu vuokra-asunto 20,4 15,4
Asumisoikeusasunto 0,5 0,9
Muu hallintaperuste 2,1 1,9
Tuntematon 0,3 0,2

Uusimaa
Pitkäaikaistyönhakijat Työvoima

Omistaa talon 13,2 19,7
Omistaa asunnon osakkeet 27,8 39,8
Aravavuokra-asunto 30,6 14,4
Korkotukivuokra-asunto 2,8 2,7
Muu vuokra-asunto 22,8 19,4
Asumisoikeusasunto 0,7 1,6
Muu hallintaperuste 2,0 2,2
Tuntematon 0,2 0,1
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Taulukko 6.3. Asumisväljyys vuoden 1998 pitkäaikaistyönhakijoilla ja työvoi-
malla

Koko maa
Pitkäaikaistyönhakijat Työvoima

Tilava asunto 4,2 6,09
Normaali asunto 73,0 70,9
Ahdas asunto 21,3 22,1
Tuntematon 1,4 0,9

Uusimaa
Pitkäaikaistyönhakijat Työvoima

Tilava asunto 3,6 5,0
Normaali asunto 76,7 72,8
Ahdas asunto 18,6 21,3
Tuntematon 1,1 0,8

Taulukko 6.4.  Asunnon varustetaso vuoden 1998 pitkäaikaistyönhakijoilla ja
työvoimalla

Koko maa
Pitkäaikaistyönhakijat Työvoima

Hyvin varustettu 82,0 88,9
Puutteellisesti varustettu 7,1 5,2
Erittäin puutteell. varustettu 10.6 5,7
Tuntematon 0,3 0,2

Uusimaa
Pitkäaikaistyönhakijat Työvoima

Hyvin varustettu 91,6 93,6
Puutteellisesti varustettu 3,6 3,0
Erittäin puutteell. varustettu 4,6 3,3
Tuntematon 0,2 0,1

Pitkäaikaistyönhakijoilla asunnon varustetason suhteellinen alhaisuus ei liity
vuokra-asumiseen, koska työsuhde- ja vuokra-asunnot ovat yleisestikin ottaen
varustetasoltaan korkeimmat.  Sen sijaan huonoimmin varustettuja ovat omistus-
talot. Vaikka pitkäaikaistyönhakijoista vain joka kolmas omistaa talon, ovat juuri
pitkäaikaistyönhakijoiden omistamat talot erityisen huonosti varustettuja, mikä
vetää pitkäaikaistyönhakijoilla asunnon varustetasoa alaspäin.

6.2 Pitkäaikaistyöttömyyden sosiaalisen vaikutuspiirin laajuus

Työttömyydellä ja etenkin pitkäaikaistyöttömyydellä on – yhteiskunnallisten vai-
kutusten lisäksi – runsaasti kielteisiä vaikutuksia itse työttömän elämään. Käy-
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tettävissä olevien tulojen matala taso suuntaa kulutusta välttämättömyys-
hyödykkeiden suuntaan, suurempien hankintojen toteuttaminen vaikeutuu, ja yli-
päätään elämän suunnittelu eteenpäin on epävakaalla pohjalla. Myös henkisesti
työttömyys koettelee monella tavalla.

Työttömyyden vaikutuspiirissä eivät ole vain työttömät, vaan myös heidän per-
heenjäsenensä, puolisot ja lapset. Seuraavaksi arvioimmekin, kuinka monta suo-
malaista pitkäaikaistyöttömyys on vuosien varrella koskettanut. Aineistostamme
laskemamme luvut korotimme perusjoukkotasolle. Käsitteenä käytämme edellä
mainittua pitkäaikaistyönhakijan määritelmää.

Oheinen kuvio valaisee pitkäaikaistyönhaun vaikutuspiirissä olleiden määrän
vuosina 1992–1998, jolloin pitkäaikaistyöttömyys oli suurimmillaan. Mukana
ovat tietenkin itse pitkäaikaistyönhakijat, joiden määrä suurimmillaan lähenteli
270 000:ta. Vaikka pitkäaikaistyönhakijat ovatkin olleet avioliitossa keskimää-
räistä harvemmin, on puolisoidenkin määrä ollut ylimmillään toista sataa tuhatta.
Alle 18-vuotiaita lapsia pitkäaikaistyönhakijoilla on ollut vain reilut 60 prosenttia
työvoiman keskimääräisestä tasosta, mutta korkeimmillaan lasten määrä kuiten-
kin lähenteli 160 000:aa vuonna 1994. Kaiken kaikkiaan vuonna 1994 läheisessä
kosketuksessa pitkäaikaistyöttömyyteen oli 530 000 suomalaista.

Kuvio 6.3. Pitkäaikaistyöttömyyden vaikutuspiirissä olleiden lukumäärä
koko maassa 1992–1998
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Tarkensimme kuvaa vielä vähän ja laskimme mukaan yksinään elävät pitkäai-
kaistyönhakijat sekä avioliitossa olevista pitkäaikaistyönhakijoista vain sellaiset,
joiden puolisokaan ei ole työssä, eli on työtön, jollain eläkkeellä tai muuten työ-
voiman ulkopuolella. Lapsien lukumäärä laskettiin vain tällä tavoin mukaan ra-
jatuille. Seuraava kuvio kertoo näin saaduista lukumääristä.

Sellaisia ruokakuntia, joissa on yksinään elävä pitkäaikaistyötön tai naimisissa
oleva pitkäaikaistyötön, jonka puoliso ei ole töissä, oli enimmillään yli 200 000
vuosina 1994–1996. Näissä oli aikuisia ihmisiä yli 250 000 ja alle 18-vuotiaita
lapsia  lähes 40 000, eli lähestyttiin 300 000:a suomalaista. Näissä ruokakunnissa
ei siis ollut yhtään ihmistä, jolla olisi ollut säännöllinen ansiotulo. Kuten aiem-
min on osoitettu, pitkäaikaistyöttömyys on ollut henkilötasolla varsin sitkeää, eli
suuri osa näistä ihmisistä on ollut kosketuksissa pitkäaikaistyöttömyyteen usean
vuoden ajan. Jos halutaan hakea työttömyyden vuoksi syrjäytymisvaarassa ole-
via, löytyy heitä varmasti tästä joukosta.

Kuvio 6.4. Pitkäaikaistyöttömyyden vaikutuspiirissä olevien lukumäärä ko-
ko maassa 1992–1998; mahdollinen puoliso ei työelämässä.

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

500 000

550 000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Pitkäaikaistyönhakija, yksinäinen Pitkäaikaistyönhakija + puoliso

Alle 18 vuotias lapsi Henkilöitä yhteensä

Henkilöä

Kortteinen ja Tuomikoski toteavat, että työttömänä voi selvitä pitkäänkin, jos
yhteisyyssuhteet ja henkilökohtainen talous pysyvät kunnossa. Työttömyyden
pitkittyessä näistä toinen tai molemmat kuitenkin usein pettävät. Työttömyyden
pitkittyessä toimintakykyä haittaavat sairaudet yleistyvät, rauhoittavien lääkkei-
den käyttö ja masentuneisuus lisääntyvät. Perhesuhteet joutuvat koetukselle ja
avioerojen määrä kasvaa. Nämä kaikki alentavat sosiaalisiin suhteisiin liittyvää
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luottamusta ja sosiaalista ankkuroitumista. Pitkään jatkuva työttömyys murentaa
myös henkilökohtaisen talouden kestokykyä. Työttömyyden keston pidentymi-
nen lisää toimeentulotuen  tarvetta, köyhyyttä ja nälän kokemisen yleisyyttä.
Kortteinen ja Tuomikoski arvioivat aineistonsa perusteella myös huono-
osaisuuden kasaantumista, jolla he tarkoittivat työttömyyden, köyhyyden ja sai-
rauden yhtäaikaista esiintymistä. Heidän laskelmiensa mukaan tällaisia henkilöitä
oli lähes yksi prosentti työvoimasta eli laskentatavasta riippuen 20 000–30 000
ihmistä (Kortteinen, Tuomikoski 1998).

Työttömyyden pitkittyessä toimintakykyä haittaavien sairauksien yleistymisestä
ja avioerojen määrän kasvusta saimme samansuuntaisia tuloksia kuin Kortteinen
ja Tuomikoski. Seurasimme vuositasolla niitä henkilöitä, jotka olivat pitkäai-
kaistyönhakijoita vuonna 1994 ja edelleen työttöminä vuonna 1997. Koko väes-
tötasoon korotettuna tällaisia henkilöitä oli noin 126 000. Heistä oli luokiteltu
fyysisesti tai psyykkisesti vajaakuntoiseksi vuonna 1994 noin 10 prosenttia,
mutta vuonna 1997 jo 13 prosenttia. Kysymyksessä olivat siis koko ajan samat
henkilöt. Kolmessa vuodessa vajaakuntoisiksi luokiteltujen pitkäaikaistyönhaki-
joiden määrä nousi lähes kolmanneksen. Missä määrin nousu johtuu itse pitkäai-
kaistyönhausta, missä määrin esimerkiksi  vajaakuntoisten valikoitumisesta
pitkäaikaistyönhakijoiksi, on aineistomme perusteella mahdoton sanoa. Ilmeistä
kuitenkin on, että pitkäaikaistyönhaku itsessään saattaa myös aiheuttaa työllisty-
mistä vaikeuttavan sairauden.
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7 Lopuksi

Tutkimuksessa tarkasteltiin työttömyyden alueellista rakennetta. Aluksi tutkittiin
sitä, miten työttömyysaste on vaihdellut maakuntatasolla 1990-luvulla. Tämän
jälkeen selvitettiin pitkäaikaistyöttömyyden yleisyyttä ja polkuja pitkäaikais-
työttömyyteen pääasiallisen toiminnan, koulutustaustan ja toimialan mukaan.
Lisäksi selvitettiin pitkäaikaistyöttömyyden pysyvyyttä, pitkäaikaistyöttömien
sosiaalista taustaa ja pitkäaikaistyöttömyyden vaikutuspiirin laajuutta. Erityisenä
huomion kohteena tutkimuksessa oli Uudenmaan ja muun Suomen työttömyys-
kehityksen ja työttömyyden rakenteen vertaaminen.

Lama tasasi tutkimuksen mukaan alueellisia työttömyyseroja moninkertaista-
malla työttömien määrän muutamalla matalan työttömyyden alueella, kun taas
suhteellinen kasvu jo valmiiksi korkean työttömyyden alueilla jäi vähäisemmäk-
si. Työttömien määrä nousi eniten niillä alueilla, joilla työpaikkamäärän muutos-
suunnat olivat suotuisimmat ja työttömyysaste perinteisesti alhainen, kuten
Uudellamaalla, Itä-Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Ahvenanmaalla, Varsinais-
Suomessa ja Päijät-Hämeessä. Laman jälkeen kehityssuunta muuttui uudelleen.

Työttömyyden käsitettä laajennettiin sisältämään myös tukityöllistetyt ja työvoi-
makoulutuksessa olevat henkilöt. Näin määritellen työvoimapoliittiset toimenpi-
teet eivät katkaise työttömyysjaksoa. Pitkäaikaistyönhakijoiksi määriteltiin
kunkin vuoden lopussa työnhakijoiksi tilastoidut 15–64-vuotiaat henkilöt, jotka
olivat työttömänä, tukityöllistettynä tai työvoimakoulutuksessa vähintään edeltä-
vät 12 kuukautta. Pitkäaikaistyönhaulle määriteltiin aste, joka saatiin jakamalla
pitkäaikaistyönhakijoiden määrä 15–64-vuotiaan työvoiman määrällä.

Kun toimenpiteille sijoitetut rinnastettiin työttömiin, pitkäaikaistyöttömyyden
merkitys muuttui. Työhallinnon tilastojen mukaan pitkäaikaistyöttömien osuus
työvoimasta oli suurimmillaan viitisen prosenttia 1990-luvun puolivälissä, ja en-
nen lamaa sitä ei ollut juuri lainkaan. Otosaineistomme laajennetun työttömyys-
käsitteen mukaan pitkäaikaistyönhakijoiden osuus työvoimasta oli 1990-luvun
puolivälissä yhdentoista prosentin tuntumassa eli kaksinkertainen viralliseen pit-
käaikaistyöttömyyteen nähden. Otosaineistosta lasketut osuudet on myös koro-
tettu määrinä koko väestön tasolle.

Pitkäaikaistyöttömyys oli alimmillaan vuonna 1990, jolloin pitkäaikaistyöttömiä
oli noin 3000 ja samanaikaisesti pitkäaikaistyönhakijoita kymmenkertainen mää-
rä. Matalan työttömyyden aikaan ennen lamaa keskimääräiset työttömyysajat
olivat lyhyitä ja velvoitetyöllistäminen katkaisi pidemmät työttömyysjaksot.
Työvoimapoliittisten toimenpiteiden rooli näkyy myös siten, että virallinen pit-
käaikaistyöttömyys lähti nousuun vuotta myöhemmin kuin pitkäaikaistyönhaku,
ja se saavutti huippunsa myös vuotta myöhemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli
enimmillään vuonna 1995, noin 136 000; pitkäaikaistyönhakijoita oli vuonna



51

1994 lähes 276 000. Kaikista työttömistä oli pitkäaikaistyöttömiä virallisten ti-
lastojen mukaan eniten vuosina 1995–1998, noin 30 prosenttia. Käyttämämme
laajemman pitkäaikaistyönhaun käsitteen mukaan pitkäaikaistyönhakijoiden
osuus kaikista työnhakijoista oli samana aikana noin 45 prosenttia.

Pitkäaikaistyönhakuasteet olivat matalimmat Uudellamaalla ja korkeimmat Poh-
jois-Suomessa. Uudellamaalla pitkäaikaistyönhakijoita oli vuonna 1994 yhdek-
sän prosenttia työvoimasta, kun Pohjois-Suomessa pari vuotta myöhemmin osuus
lähenteli 14 prosenttia. Pitkäaikaistyönhakuasteella mitaten lamasta toipuminen
oli nopeinta Uudellamaalla, jossa aste kääntyi laskuun jo vuonna 1995, mutta
Pohjois-Suomessa vasta pari vuotta myöhemmin.

Työttömyyden rakenteessa nimenomaan pitkäaikaistyöttömyys on tyypillisesti
Uudenmaan ongelma. Uudellemaalle sijoittuu koko maan pitkäaikaistyöttömistä
selvästi suurempi osuus kuin koko maan työttömistä, ja edelleenkin joka viides
pitkäaikaistyötön asuu Uudellamaalla.

Pitkäaikaistyönhakijat erosivat tarkasteluvuonna 1998 taustaltaan selvästi muusta
työvoimasta. Pitkäaikaistyönhakijat olivat iäkkäämpiä, useammin naimattomia,
asumuserossa olevia, leskiä tai eronneita kuin kaikki työvoimaan kuuluvat.
Avioliitossa pitkäaikaistyönhakijat olivat selvästi harvemmin kuin työvoimaan
kuuluvat keskimäärin. Tätä osaltaan selitti pitkäaikaistyönhakijoiden lähes kak-
sinkertainen avioerofrekvenssi koko työvoimaan verrattuna. Pitkäaikaistyönha-
kijat olivat selvästi muita harvemmin asunnon omistajia ja vuokra-asuminen
puolestaan oli yleisempää kuin työvoimassa keskimäärin. Uudellamaalla omis-
tusasuminen oli harvinaisempaa kuin maassa keskimäärin. Vastaavasti vuokralla
asuminen oli tavallisempaa kuin koko maassa. Tämä koski sekä koko työvoimaa
että pitkäaikaistyönhakijoita.

Tarkasteluvuonna 1998 Uudenmaan työllinen työvoima erosi koulutustasoltaan
muiden alueiden työvoimasta. Uudenmaan työllisille oli tyypillistä vain ylioppi-
lastutkinnon suorittaneiden ja ylemmän korkea-asteen tutkinnon hankkineiden
korkea osuus ja vastaavasti keskiasteen ammatillisen koulutuksen vähäisyys. Uu-
denmaan ammattirakennekin poikkeaa muiden alueiden vastaavasta rakenteesta
siten, että se edellyttää työvoimaltaan korkeampaa koulutusta kuin muualla
maassa. Tähän kuvaan sopii sen sijaan huonosti se, että reilu kolmannes Uuden-
maan työllisistä hoiti työtehtäviään pelkän yleissivistävän koulutuksen varassa.
Osuus on selvästi korkeampi kuin muualla maassa. Peruskoulun tai lukion käy-
neet hoitavat Uudellamaalla tyypillisesti keskiasteen ammatillista koulutusta
edellyttäviä työtehtäviä.

Työllisten koulutusrakenne heijastui myös pitkäaikaistyönhakijoiden koulutusta-
soon. Uudenmaan pitkäaikaistyönhakijoista yli puolet oli ammattikouluttamatto-
mia, ja erityisesti vain ylioppilastutkinnon suorittaneiden osuus korostui muihin
alueisiin verrattuna. Toisaalta, ammattikoulutettuja oli Uudenmaan pitkäaikais-
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työnhakijoissa vähemmän kuin muilla alueilla, mutta Uudellamaalla ammatti-
koulutetut pitkäaikaistyönhakijat ovat korkeammin koulutettuja; erityisesti
ylemmän korkea-asteen tutkinnon suorittaneita on Uudenmaan pitkäaikaistyön-
hakijoiden joukossa kaksinkertainen osuus muihin alueisiin rinnastettuna.

Lama vei työpaikkoja lähes kaikilta toimialoilta. Pitkäaikaistyönhakijoiden toi-
mialarakenteessa korostuvat suuret toimialat, kuten teollisuus, kauppa ja raken-
nustoiminta voimakkaammin kuin työvoimassa yleisesti. Vuoden 1994
huipputasosta (276 000) pitkäaikaistyönhakijoiden määrä kääntyi laskuun, ja
vuonna 1998 heitä oli reilut 200 000.  Määrän laskun myötä pysyvyys pitkäai-
kaistyönhakijana on kuitenkin yleistynyt. Esimerkiksi kaksi kolmesta vuoden
1999 pitkäaikaistyönhakijasta oli pitkäaikaistyönhakija myös edellisenä vuonna,
ja 45 prosenttia oli ollut pitkäaikaistyönhakijana kolme vuotta. Kahdeksalla pro-
sentilla vuoden 1999 pitkäaikaistyönhakijoista työnhaku oli kestänyt yhtäjaksoi-
sesti kahdeksan vuotta. Matkan varrella pitkäaikaistyönhakijoina olleistakin suuri
osa on työllistynyt, mutta aivan liian moni tuntuu jämähtäneen pitkäaikaistyöt-
tömyyteen ja pitkäaikaistyönhakuun.

Työttömien määrä on alentunut valitettavan hitaasti, ja viime kuukausina se on
kääntynyt jopa lievään nousuun. Työttömät ovat kuitenkin varsin heterogeeninen
joukko, johon jatkuvasti tulee uusia työttömiä ja josta osa siirtyy pois, joko työl-
listyen tai työvoiman ulkopuolelle. Työministeriön työnvälitystilaston mukaan
vuoden 2002 ensimmäisen neljänneksen aikana tuli kuukausittain uusia työnha-
kijoita noin 36 000 ja vastaavasti päättyneitä työnhakuja oli keskimäärin 38 000
kuukautta kohti. Uusista työnhakijoista, lomautetut pois lukien, oli noin puolet
työttömiä. Näin laskien vuositasolla tulee uusia työttömiä edelleen yli 200 000, ja
suunnilleen yhtä voimakasta on virta työttömyydestä pois. Kuten aiemmin tote-
simme, osa uusista työttömistä on sellaisia ihmisiä, jotka ovat olleet työttömiä
aikaisemminkin ja jotka tukitoimenpiteiden jälkeen palaavat uudelleen työttö-
miksi ja näin ollen ovat meidän määrittelemiämme pitkäaikaistyönhakijoita.
Mutta osa työttömistä ja pitkäaikaistyönhakijoista myös työllistyy.

Vuoden 1994 pitkäaikaistyönhakijoista oli kolmannes työllisiä vuonna 1998.
Vuoden 1994 pitkäaikaistyönhakijoista  vuonna 1998 työllisinä olleet olivat
muun muassa nuorempia ja etenkin paremmin koulutettuja kuin samasta joukosta
vuonna 1998 edelleen työttömänä olleet. Yksilötasolla koulutus tuntuu siis ole-
van hyvä vakuutus pitkäaikaistyönhakua vastaan. Yleisellä tasolla ei koulutus-
kaan tietenkään auta, jos avautuvia työpaikkoja ei vain ole yhtä paljon kuin
työhön halukkaita. Suhteellisesti ottaen meillä on aina heikoimmin koulutettum-
me, joiden riski joutua työttömäksi ja pysyä työttömänä on suurin.

Pitkäaikaistyönhakijalla saattaa olla myös vamma tai sairaus, joka aiheuttaa fyy-
sistä tai psyykkistä vajaakuntoisuutta. Ennen lamaa, jolloin pitkäaikaistyönhaki-
joita oli vähän, tämä oli varsin yleistä. Vuosina 1988–1990 yli viidennes
pitkäaikaistyönhakijoista oli luokiteltu vajaakuntoisiksi. Pitkäaikaistyönhakijoi-
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den määrän kasvaessa vajaakuntoisten osuus laski, mutta kääntyi taas nousuun
pitkäaikaistyönhakijoiden määrän käännyttyä laskuun. Vuonna 1994 vajaakun-
toisiksi luokiteltujen osuus kaikista pitkäaikaistyönhakijoista oli yhdeksän pro-
senttia ja vuonna 1997, joka on viimeisin vuosi, jolta tieto on, 12 prosenttia.

Pitkäaikaistyöttömyydellä saattaa myös olla taipumusta luoda sairautta. Seura-
simme vuositasolla niitä henkilöitä, jotka olivat pitkäaikaistyönhakijoita vuonna
1994 ja edelleen työttöminä vuonna 1997. Koko väestötasoon korotettuna tällai-
sia henkilöitä oli noin 126 000. Heistä oli luokiteltu fyysisesti tai psyykkisesti
vajaakuntoiseksi vuonna 1994 noin 10 prosenttia, mutta vuonna 1997 jo 13 pro-
senttia. Kysymyksessä olivat siis koko ajan samat henkilöt. Kolmessa vuodessa
vajaakuntoisiksi luokiteltujen pitkäaikaistyönhakijoiden määrä nousi lähes kol-
manneksen. Tästä noususta osa saattaa olla pitkäaikaistyönhaun aiheuttamaa.

Työttömyyden vaikutuspiirissä eivät ole vain työttömät, vaan myös heidän per-
heenjäsenensä, puolisot ja lapset. Tutkimuksessa arvioitiin, kuinka monta suo-
malaista pitkäaikaistyöttömyys on vuosien varrella koskettanut. Aineistosta
lasketut luvut korotettiin perusjoukkotasolle. Pitkäaikaistyönhaun vaikutuspiiris-
sä olleiden määrää tarkasteltiin vuosina 1992–1998, jolloin pitkäaikaistyöttö-
myys oli suurimmillaan. Mukana olivat itse pitkäaikaistyönhakijat, joiden määrä
suurimmillaan lähenteli 270 000:ta. Vaikka pitkäaikaistyönhakijat olivatkin
avioliitossa keskimääräistä harvemmin, on puolisoidenkin määrä ollut ylimmil-
lään toista sataa tuhatta. Alle 18-vuotiaita lapsia pitkäaikaistyönhakijoilla oli vain
reilut 60 prosenttia työvoiman keskimääräisestä tasosta, mutta korkeimmillaan
lasten määrä kuitenkin lähenteli 160 000:aa vuonna 1994. Kaiken kaikkiaan
vuonna 1994 läheisessä kosketuksessa pitkäaikaistyöttömyyteen oli 530 000
suomalaista.

Kysynnän ja tarjonnan laki pätee myös työttömien ja pitkäaikaistyönhakijoiden
työllistymisessä. Parhaiten työllistyvät hyvin koulutetut nuoret, huonoimmin
vanhemmat ja ammattikouluttamattomat. Mutta myös itse työttömyys –asenteel-
lisella tasolla itseisarvoisesti – vaikeuttaa työllistymistä. Kun työttömyys pitkit-
tyy, saattaa myös työnantajan asennoituminen työnhakijaa kohtaan muuttua
kielteisemmäksi, vaikkei työnhakijassa mitään vikaa olisikaan. Pitkän päälle
työttömyys sitten alkaa jo tosiasiassakin vaikuttaa työkykyyn, ja työnhakijan
asennoituminen työnhakuun ja työhallinnon palveluihin ongelmoituu (ks. esim.
Jokimäki, 1998). Työllistyminen vaikeutuu työttömyyden keston mukana. Vielä
jokin aika sitten puhuttiin, että kun työttömyys on kestänyt puoli vuotta, työllis-
tyminen alkaa oleellisesti vähetä. Nyt arvioidaan jo, että työllistymisvaikeudet
alkavat selvästi kasvaa kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen. Työttömyys
tulisi siis pystyä katkaisemaan heti alkuunsa, ettei tulisi lisää pitkäaikaistyöttö-
miä. Toisaalta, resurssit ovat rajalliset, eikä heitteille voi jättää nykyisiä pitkäai-
kaistyönhakijoitakaan, jotka ovat vaikeasti työllistyviä ja vaativat erityisiä
räätälöityjä työllistymisohjelmia, jotka puolestaan vievät työllistettävää kohti
runsaasti aikaa.
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Liite 2. Työvoima, työttömät ja työttömyysaste maakunnittain 1990–
2000. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto

Työttömät
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Uusimaa 12784 54502 89736 111357 105620 101318 95540 79823 67241 61481 52679
Itä-Uusimaa 1364 3815 6355 7576 6911 6528 6133 5287 4651 4213 3708
Varsinais-Suomi 9883 23125 35097 43783 37691 35506 34214 29801 28435 27519 23675
Satakunta 8760 17082 23723 28040 25087 24381 24227 21269 20264 20148 18065
Kanta-Häme 3654 9047 14115 17458 15745 15415 15122 12939 11817 11008 9977
Pirkanmaa 13675 29577 40381 48148 43206 41067 42157 36486 33225 32216 29393
Päijät-Häme 5719 13832 20181 24945 22637 21385 21493 18329 17225 16136 14512
Kymenlaakso 7075 12450 17204 20597 18971 18296 18319 16520 15549 15105 14169
Etelä-Karjala 4892 9521 13272 15552 14904 14253 14671 13055 12304 11553 10080
Etelä-Savo 6563 11233 16363 20006 18357 17858 17780 15531 14584 13466 13216
Pohjois-Savo 9507 16623 23305 28074 25990 25930 25803 22893 21249 20425 19475
Pohjois-Karjala 7930 12121 17187 19560 19250 19461 20081 18123 17257 15960 14744
Keski-Suomi 9396 16823 24848 30401 27910 26815 26689 24304 22993 21892 19862
Etelä-Pohjanmaa 5899 11893 16634 20844 18115 17746 16532 13568 12516 12187 10549
Pohjanmaa 3958 7953 12107 14450 12713 12448 11441 9996 9205 9381 7842
Keski-Pohjanmaa 2242 4412 5960 7560 6696 6536 6225 5615 5076 4908 4609
Pohjois-Pohjanmaa 12170 21721 31861 37379 34435 33885 33390 29475 28590 26205 23802
Kainuu 4958 8047 11265 11905 10963 11263 11998 10183 9762 9267 8949
Lappi 10296 16470 23172 26600 25249 25599 25199 22745 21767 20203 18529
Ahvenanmaa 236 469 783 1055 1106 877 844 561 407 313 269
Koko maa 140961 300716 443549 535290 491556 476567 467858 406503 374117 353586 318104

Työvoima
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Uusimaa 633910 636045 632531 618696 622066 628604 638653 652834 679561 694887 711092
Itä-Uusimaa 43169 43062 43008 41983 41881 41694 41990 42473 43781 44494 45035
Varsinais-Suomi 211812 211318 210174 207002 206824 207425 208321 211913 218335 220664 221818
Satakunta 118432 117758 116349 114919 114341 113155 112153 112088 113971 113207 113341
Kanta-Häme 79565 79737 79226 77955 77538 77097 77407 77723 79307 79542 79986
Pirkanmaa 207941 207547 206045 202874 203533 204662 207687 209642 215885 218647 221811
Päijät-Häme 98246 97810 97587 95577 94912 94381 94495 94674 96324 96716 97411
Kymenlaakso 94021 93344 92646 90750 90267 89524 89520 89203 89938 89740 89745
Etelä-Karjala 68406 67733 67135 65649 64980 64497 64297 63897 64693 64228 64808
Etelä-Savo 80928 80285 80287 78688 77456 76572 76125 75202 76012 75149 75101
Pohjois-Savo 119495 118819 117906 115576 114933 114275 114469 114067 115325 115352 115437
Pohjois-Karjala 80431 80000 80050 78457 78085 77437 77246 76680 77247 77050 77042
Keski-Suomi 119931 121206 121203 119231 118542 117902 119206 119825 122620 123667 125173
Etelä-Pohjanmaa 91969 91437 90700 89568 88732 87756 87161 86942 88871 88712 88903
Pohjanmaa 81840 81235 80594 79030 78830 79094 79712 80448 82378 82329 82761
Keski-Pohjanmaa 32643 32473 32489 32337 32307 32055 31929 32033 32716 32753 32958
Pohjois-Pohjanmaa 157424 157469 158261 156110 156535 157700 159458 161237 164971 166999 170438
Kainuu 44310 44159 43804 42566 42143 41665 41455 40616 41225 40744 40688
Lappi 96127 95730 95374 93408 92189 91453 91222 90408 90648 89545 87917
Ahvenanmaa 12643 12696 12610 12635 12513 12371 12496 12595 13013 13046 13192
Koko maa 2473243 2469863 2457979 2413011 2408607 2409319 2425002 2444500 2506821 2527471 2554657

Työttömyysaste
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Uusimaa 2 8.6 14.2 18 17 16.1 15 12.2 9.9 8.8 7.4
Itä-Uusimaa 3.2 8.9 14.8 18 16.5 15.7 14.6 12.4 10.6 9.5 8.2
Varsinais-Suomi 4.7 10.9 16.7 21.2 18.2 17.1 16.4 14.1 13 12.5 10.7
Satakunta 7.4 14.5 20.4 24.4 21.9 21.5 21.6 19 17.8 17.8 15.9
Kanta-Häme 4.6 11.3 17.8 22.4 20.3 20 19.5 16.6 14.9 13.8 12.5
Pirkanmaa 6.6 14.3 19.6 23.7 21.2 20.1 20.3 17.4 15.4 14.7 13.3
Päijät-Häme 5.8 14.1 20.7 26.1 23.9 22.7 22.7 19.4 17.9 16.7 14.9
Kymenlaakso 7.5 13.3 18.6 22.7 21 20.4 20.5 18.5 17.3 16.8 15.8
Etelä-Karjala 7.2 14.1 19.8 23.7 22.9 22.1 22.8 20.4 19 18 15.6
Etelä-Savo 8.1 14 20.4 25.4 23.7 23.3 23.4 20.7 19.2 17.9 17.6
Pohjois-Savo 8 14 19.8 24.3 22.6 22.7 22.5 20.1 18.4 17.7 16.9
Pohjois-Karjala 9.9 15.2 21.5 24.9 24.7 25.1 26 23.6 22.3 20.7 19.1
Keski-Suomi 7.8 13.9 20.5 25.5 23.5 22.7 22.4 20.3 18.8 17.7 15.9
Etelä-Pohjanmaa 6.4 13 18.3 23.3 20.4 20.2 19 15.6 14.1 13.7 11.9
Pohjanmaa 4.8 9.8 15 18.3 16.1 15.7 14.4 12.4 11.2 11.4 9.5
Keski-Pohjanmaa 6.9 13.6 18.3 23.4 20.7 20.4 19.5 17.5 15.5 15 14
Pohjois-Pohjanmaa 7.7 13.8 20.1 23.9 22 21.5 20.9 18.3 17.3 15.7 14
Kainuu 11.2 18.2 25.7 28 26 27 28.9 25.1 23.7 22.7 22
Lappi 10.7 17.2 24.3 28.5 27.4 28 27.6 25.2 24 22.6 21.1
Ahvenanmaa 1.9 3.7 6.2 8.3 8.8 7.1 6.8 4.5 3.1 2.4 2
Koko maa 5.7 12.2 18 22.2 20.4 19.8 19.3 16.6 14.9 14 12.5
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Liitekuviot
Liitekuvio 4.1. Vuoden 1998 työvoiman pääasiallinen toiminta edellisinä vuosi-

na 1987–1997
a.  työllisinä b.  työttömänä
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c. opiskelijoina d. teki jotain muuta
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Liitekuvio 4.2. Uudenmaan pitkäaikaistyönhakijoiden ja työvoiman toimialara-
kenne

a)  Vuoden 1998 pitkäaikaistyönhakijoiden aiemmat toimialat; Uusimaa
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b)  Vuoden 1998 pitkäaikaistyönhakijoiden toimialarakenne 1987-1995; Uusimaa
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c)  Vuoden 1998 työllisen työvoiman toimialarakenne 1987-1997; Uusimaa
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Liitekuvio 4.3. Muu Etelä-Suomen pitkäaikaistyönhakijoiden ja työvoiman toi-
mialarakenne

a)  Vuoden 1998 pitkäaikaistyönhakijoiden aiemmat toimilat; muu Etelä-Suomi
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b)  Vuoden 1998 pitkäaikaistyönhakijoiden toimialarakenne; muu Etelä-Suomi
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c)  Vuoden 1995 työllisen työvoiman toimialarakenne 1987-1997; muu Etelä-Suomi
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Liitekuvio 4.4. Väli-Suomen pitkäaikaistyönhakijoiden ja työvoiman toimialara-
kenne

a)  Vuoden 1998 pitkäaikaistyönhakijoiden aiemmat toimialat; Väli-Suomi
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b)  Vuoden 1998 pitkäaikaistyönhakijoiden toimialarakenne 1987-1995; Väli-Suomi
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c)  Vuoden 1998 työllisen työvoiman toimialarakenne 1987-1997; Väli-Suomi
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Liitekuvio 4.5. Pohjois-Suomen pitkäaikaistyönhakijoiden ja työvoiman toimi-
alarakenne

a)  Vuoden 1998 pitkäaikaistyönhakijoiden aiemmat toimialat; Pohjois.Suomi
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b)  Vuoden 1998 pitkäaikaistyönhakijoiden toimialarakenne; Pohjois-Suomi
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c)  Vuoden 1998 työllisen työvoiman toimialarakenne 1987-1997; Pohjois-Suomi
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Liitekuvio 5.1.a Pysyvyys pitkäaikaistyönhakijana Uudellamaalla
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Liitekuvio 5.1.b Pitkäaikaistyönhakuaste (=12 kk työnhakijana tarkasteluvuosina
olleet/15–64-vuotias työvoima) Uudellamaalla
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Liitekuvio 5.2.a Pysyvyys pitkäaikaistyönhakijana muualla Etelä-Suomessa
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Liitekuvio 5.2.b Pitkäaikaistyönhakuaste (=12 kk työnhakijana tarkasteluvuosina
olleet/15–64-vuotias työvoima) muualla Etelä-Suomessa
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Liitekuvio 5.3.a Pysyvyys pitkäaikaistyönhakijana Väli-Suomessa
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Liitekuvio 5.3.b Pitkäaikaistyönhakuaste (=12 kk työnhakijana tarkasteluvuosina
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Liitekuvio 5.4.a  Pysyvyys pitkäaikaistyönhakijana ja pitkäaikaistyönhakuaste
Pohjois-Suomessa
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Liitekuvio 5.4.b Pitkäaikaistyönhakuaste (=12 kk työnhakijana tarkasteluvuosina
olleet/15–64-vuotias työvoima) Pohjois-Suomessa
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Liitekuvio 6.1.  Miesten ja naisten työttömyysaste 1989–2001 koko maassa
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Liitetaulukot

Liitetaulukko 6.1. Siviilisääty vuoden 1998 pitkäaikaistyönhakijoilla ja
työvoimalla

Pitkäaikaistyönhakijat Työvoima
Naimaton 37,4 34,2
Avioliitossa 39,8 53,2
Asumuserossa 0,2 0,1
Leski 2,7 1,4
Eronnut 20,0 11,1

Liitetaulukko 6.2. Perheasema vuoden 1998 pitkäaikaistyönhakijoilla ja
työvoimalla

Pitkäaikaistyönhakijat Työvoima
Perheeseen kuulumaton 32,0 19,2
Päämies 22,5 30,9
Puoliso 22,7 25,5
Lapsi 7,8 8,2
Avoperheen päämies 6,7 8,3
Avoperheen puoliso 7,1 7,4
Tuntematon 1,2 0,6

Liitetaulukko 6.3. Perhetyypit vuoden 1998 pitkäaikaistyönhakijoilla ja
työvoimalla

Pitkäaikaistyönhakijat Työvoima
Perheeseen kuulumaton 32,0 19,2
Aviopari ilman lapsia 17,8 14,8
Aviopari ja lapsia 23,4 41,9
Äiti ja lapsia 10,0 6,3
Isä ja lapsia 1,7 1,3
Avopari ja yht. lapsia 4,3 5,1
Avopari ja ei-yht. lapsia 1,7 1,7
Avopari ilman lapsia 8,1 9,2
Laitoksessa 1,2 0,6
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Liitetaulukko 6.4. Perheen koko vuoden 1998 pitkäaikaistyönhakijoilla ja
työvoimalla

Henkilöä Pitkäaikaistyönhakijat Työvoima
1 33,2 19,8
2 33,4 28,7
3 16,8 21,1
4 10,4 20,2
5 4,2 7,7
6 1,4 1,8
7 0,4 0,4

Yli 7 0,4 0,3
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