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Tiivistelmä – Abstract 
 
Tutkielman tarkoituksena oli selvittää korkeakoulutettujen henkilöiden 
työmarkkinatiloja 2000-luvulla. Tutkielman aineistona käytetään Tilastokeskuksen 
vuoden 2001 mikroaineistoa. Otos sisältää 21−64-vuotiaat työikäiset henkilöt. 
Tutkittavia henkilöitä otoksessa on 63 965. 
 
Teoreettinen viitekehys muodostuu työmarkkinoiden yleisestä kuvauksesta ja 
korkeakoulutettujen työmarkkinoista. Tutkielmassa tehdään tämän lisäksi katsaus 
työmarkkinatiloihin kuvaamalla työvoimavarantoja ja -virtoja. Aiemmissa 
tutkimuksissa on havaittu yleisesti iän, sukupuolen ja ammattialan vaikuttavan 
tilastollisesti merkitsevästi työmarkkinatiloihin. Tässä tutkimuksessa mielenkiinnon 
kohteena ovat tutkinnon suorittaneet henkilöt koulutusalavaikutuksineen.      
 
Työmarkkinatiloja tutkitaan multinomiaalisen logit-mallin avulla. Tarkasteltavat 
työmarkkinatilat ovat työllinen, jatko-opiskelija tai uudelleen kouluttautuva sekä 
työvoiman ulkopuolella oleva henkilö vuonna 2002. Näiden tilojen referenssiryhmänä 
käytetään työttömänä olevia henkilöitä. Mallin tuloksia tulkitaan 
marginaalivaikutusten kautta. 
 
Mallin tulokset osoittavat, että koulutusaloista humanistinen ja taideala vähentävät 
työllistymisen todennäköisyyttä noin 4 prosenttiyksiköllä. Palvelualalta tutkintonsa 
suorittaneet ovat miltei 6 prosenttiyksikköä todennäköisemmin työvoiman 
ulkopuolella.    
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1 JOHDANTO 

Kansa- tai keskikoulun eli perusasteen suorittaneita oli yli 80 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä 

henkilöistä vielä 1950-luvulla. Vain 2−3 prosenttia oli käynyt korkea-asteen 1950-luvulla. 

Vahva panostus nuorten oppilasmuotoiseen koulutukseen alkoi 1960-luvulla. Tämä kehitys 

näkyy väestön ja työvoiman koulutustason ripeänä nousuna 1970-luvulta alkaen. (Rosenström 

& Palosaari 2000.) Viime vuosikymmenen alkuun verrattuna työvoiman keskimääräinen 

koulutustaso on noussut selkeästi. Yli puolella ikäluokasta on mahdollisuus suorittaa 

korkeakoulututkinto ammattikorkeakoulujärjestelmän perustamisen myötä. Vanhempien 

sukupolvien poistuessa työmarkkinoilta ja uusien tullessa tilalle työvoiman koulutustaso 

nousee. Työiän saavuttaneet uudet sukupolvet ovat hankkineet enemmän koulutusta kuin heitä 

edeltäneet sukupolvet. Suurimmalla osalla työmarkkinoille tulijoista on vähintään 

ammatillinen koulutus. Yhä useampi on suorittanut myös korkea-asteen tutkinnon. Eniten 

koulutusluokista on kasvanut ylemmän korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden määrä. 

Tutkinnon suorittaneiden määrä on yli 1,5-kertainen vuoteen 1990 verrattuna. 

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2006 perusasteen koulutus oli 1 569 835 suomalaisella. 

Keskiasteen koulutuksen oli suorittanut samana vuonna 1 675 369 henkilöä. Korkea-asteen 

tutkinto oli puolestaan 1 130 570 henkilöllä. 

Koulutuksella on selvästi vahva vaikutus yksilön elämänkululle. Tutkintoa vaille olevat 

henkilöt joutuvat useammin työttömäksi kuin korkeasti koulutetut. Koulutus koetaan 

kannattavaksi sijoitukseksi, koska koulutus alentaa riskiä joutua työttömäksi ja kohentaa 

työllistymisen todennäköisyyttä. Kouluttautuminen antaa paremmat mahdollisuudet selviytyä 

yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Koulutuksen kannattavuudesta kertoo omalta osaltaan 

myös vallitsevat palkkatuloerot.  

Koulutustaso vaikuttaa merkittävästi työmarkkina-asemaan, työpaikan saamiseen ja työllisenä 

pysymiseen. Korkeasti koulutettujen työllinen aika on uran aikana tiiviimpää. Kyseisen 

ryhmän henkilöillä on vähemmän työttömyysjaksoja. Vuosina 1944−48 syntyneille 

korkeakoulutetuille henkilöille on kertynyt 23 ikävuoden jälkeen työllistä aikaa hieman 

nopeampaan tahtiin kuin pelkän peruskoulun suorittaneilla. Tosin työllisen ajan määrä näyttää 

kuitenkin heillä muodostuneen 23 ja 50 ikävuoden välillä keskimäärin samansuuruiseksi. 

Vuosina 1954−58 syntyneiden kohdalla työllisen ajan kertymä on noin puoli vuotta enemmän 
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kuin kouluttamattomille 23 ja 40 ikävuoden välillä. Työmarkkinatilanteen vaihtelu selittää 

osaltaan erot työllisen ajan kertymän vaihtelussa. Korkeamman koulutuksen merkitys 

suurenee entisestään heikoissa suhdannetilanteissa, jolloin matalammin koulutetut kärsivät 

suhteellisesti eniten työttömyydestä. (Tuominen 2000, 11−38.)   

Ala, jolta henkilö suorittaa tutkinnon riippuu yksilön preferensseistä. Yksilön työllistyminen 

tutkinnon suorittamisen jälkeen riippuu puolestaan koulutusalaa vastaavan toimialan 

työllisyystilanteesta. Näin ollen koulutusalaa ja sen vaikutusta ei pidä unohtaa pohdittaessa 

yksilön työllistymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2003 

kasvatustieteelliseltä ja opettajankoulutusalalta suoritettiin 2 656 tutkintoa. Näistä tutkinnoista 

84 prosenttia oli naisten suorittamia. Eniten tutkintoja suoritettiin kaupalliselta ja 

yhteiskuntatieteelliseltä alalta. Vuonna 2003 tutkinnon suoritti 4 218 henkilöä. Tekniikan 

alalta tutkintoja oli suoritettu 2 675 kappaletta. Tämän koulutusalan tutkintoja naiset olivat 

suorittaneet vähiten, noin 24 prosenttia. Vuonna 2003 suoritettiin vähiten tutkintoja 

palvelualoilta. Näiltä aloilta oli koulutus 109 henkilöllä.    

Tämän empiirisen tutkimuksen tarkoituksena on selvittää korkeakoulutettujen (LIITE 1) 

henkilöiden työmarkkinatilojen todennäköisyyksiä. Tutkielmassa keskitytään siihen, miten 

koulutusala vaikuttaa korkeakoulutettujen työmarkkinatiloihin. Aineistona käytetään 

Tilastokeskuksen pitkittäisaineistoa Suomen väestöstä vuosilta 1970−2004, josta on poimittu 

7 prosentin satunnaisotos vuonna 2001. Korkeakoulutettujen henkilöiden otos on rajattu 

21−64-vuotiaisiin. Rajauksen avulla pyritään tarkastelemaan työikäisten henkilöiden 

työmarkkinatilan todennäköisyyttä. Työ eroaa siten aiemmista suomalaisista 

työmarkkinatutkimuksista, joissa on tarkasteltu pitkäaikaistyöttömien työllistymistä, 

työllisyyden päättymisen jälkeistä uudelleen työllistymistä tai aktiivisen työvoimapolitiikan 

työllistävyyttä. Tässä tutkimuksessa on huomioitu työmarkkinatiloja estimoitaessa 

koulutusalan ja tutkinnon suoritusvuoden vaikutus työmarkkinatilan todennäköisyyteen.    

Työn rakenne on seuraava. Toisessa luvussa perehdytään korkeakoulutettujen henkilöiden 

työmarkkinoihin ja esitellään työn kannalta olennaiset työmarkkinalliset käsitteet. 

Kolmannessa luvussa valotetaan, mitkä eri työmarkkinatekijät vaikuttavat yksilön 

työmarkkinatiloihin aiemmissa kysely- ja ekonometrisissa tutkimuksissa. Luvun lopussa 

tehdään katsaus, miten korkeakoulutus vaikuttaa työmarkkinatilojen todennäköisyyksiin 

kansainvälisissä tutkimuksissa. Luvun aikana tehdään koonti käytetyistä tutkimuksista 

(TAULUKKO 4, 5 ja 6). Luvussa neljä esitellään empiriaosuuteen liittyvä  
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tutkimusmenetelmä, aineisto ja muuttujat. Tämän jälkeen raportoidaan empiirisen 

mallinnuksen tulokset eri työmarkkinatiloille. Viidennessä luvussa tehdään tutkimusta 

koskevat johtopäätelmät.   
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2 KORKEAKOULUTETTUJEN TYÖMARKKINAT JA 

TYÖMARKKINAKÄSITTEET  

2.1 Yleistä työmarkkinoista 

Suomen työllisyystilanne oli vielä 1980-luvun loppupuolella erinomainen. Työttömyysaste oli 

maailman alhaisimpia ja työllisyysaste korkeimpia. Tuotannon romahdus 1990-luvun alussa 

näkyi työllisyysasteen heikkenemisenä 15 prosenttiyksiköllä ja työttömyysasteen suurena 

kasvuna. Nuorten pitkittäessä opintojaan myös työvoiman tarjonta supistui. Työmarkkinat 

ovat edelleen kaukana 1980-luvun lopun täystyöllisyydestä, vaikka talouskasvu on ollut 

nopeaa 1990-luvun puolivälistä lähtien. Työllisyysasteessa tapahtuneesta laman aikaisesta 

notkahduksesta ja työttömyysasteen noususta on kurottu umpeen vasta kaksi kolmasosaa. 

Työvoimaosuus on kuitenkin jo lama-aikaa korkeammalla tasolla. (Talouden rakenteet 2007, 

48.)  

Työmarkkinoita voitaisiin tarkastella henkilöiden palkkauksen kautta, mutta tässä 

tutkimuksessa perehdytään muihin työmarkkinatiloihin vaikuttaviin tekijöihin. Tossavainen 

(2007) toteaa, että talouskasvun myötä työllisyyden kasvu on lisännyt uusia työpaikkoja. 

Varsinkin 15−24-vuotiaiden työllisyys on kasvanut viime aikoina. Nuorten ikäryhmässä 

työllisyyden kasvu on ylittänyt väestön kasvun. Parhaassa työiässä olevien 25−54-vuotiaiden 

kohdalla työllisyys ei ole kasvanut juuri ollenkaan vuonna 2006, vaikka ryhmä edustaa 

suurinta työllisten ikäryhmää. Vuonna 2006 yli 54-vuotiaiden osuus oli yli 17 prosenttia 

työllisistä, kun se vielä vuonna 1990 oli vajaat 10 prosenttia. Suurten ikäluokkien henkilöt, 

jotka säilyttivät työpaikkansa laman aikana, muodostavat nyt merkittävän osan koko 

työllisyydestä (KUVIO 1). Kyseisen ikäluokan henkilöt ovat tällä hetkellä poistumassa 

työmarkkinoilta eläkkeelle.  
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KUVIO 1 Työlliset ikäryhmittäin vuosina 1990, 1995, 2000 ja 2006  

 

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus 2007 
 
 

Työttömyyden keskimääräinen ajallinen kesto kasvoi vuoteen 1998 asti. Työttömyyden kesto 

oli vuonna 1998 noin yksi vuosi. Työttömyyden keskimääräisen pituuden nostaa Suomessa 

suureksi pitkäaikaistyöttömien työttömyyden pitkä kesto. Tiettynä vuonna päättyneitä 

työttömyyksiä tarkasteltaessa voidaan havaita, että niiden kesto on laskenut vuoden 1995 

keskimäärin 25 viikosta 16 viikkoon vuonna 2006. (Talouden rakenteet 2007, 63.) Kuviossa 2 

on esitetty työttömät työnhakijat vuosina 1991−2007.  

 KUVIO 2 Työttömät työnhakijat kuukausittain  

  

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, työnvälitystilasto 2008 
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1980-luvun lopulla työttömyyden päättymistodennäköisyys oli Suomessa korkea. Avoimilta 

työmarkkinoilta oli vuoden kuluessa saanut töitä yli 40 prosenttia työttömistä. 25 prosentilla 

työttömyys oli päättynyt muusta syystä. Syvimpänä lama-aikana työttömyys päättyi vuoden 

kuluessa enää 20 prosentilta työttömistä. Työttömyys päättyi muista syistä 20 prosentilla. 

Laman jälkeen pysyväisluontoisempi työttömyyden päättymistodennäköisyys ei ole kasvanut. 

Työttömänä on lähes puolet työttömistä vielä vuoden kuluttua. Viidennes työttömistä on 

saanut työtä avoimilta työmarkkinoilta ja vajaa viidennes on poistunut työvoimasta. Loput 

henkilöistä on sijoitettuna työvoimapoliittisten toimenpiteiden piiriin. Vuonna 2006 

työttömänä työnhakijana oli Työministeriön mukaan 250 000 henkilöä. Työvoimareservien 

määrä oli noin 381 000 henkilöä huomioitaessa työttömyyseläkeläiset ja työvoimapoliittisilla 

toimenpiteillä olevat. (Talouden rakenteet 2007, 49−67.) Kuviossa 3 on kuvattu 

tukitoimenpiteille sijoitetut vuosina 1991−2007.  

KUVIO 3 Tukitoimenpiteillä sijoitetut sektoreittain 

  

 Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, työnvälitystilasto 2008 

2.2 Korkeakoulutettujen työmarkkinat 

Työllisyyden keskeiset kysymykset liittyvät akavalaisilla koulutuksen aloituspaikkojen ja 

työvoiman tarpeiden yhteensovittamiseen. Myös koulutuksen läpäisy, vastavalmistuneiden 

työllistyminen, ammattitaidon ylläpitäminen ja uusien työpaikkojen luominen ovat 

työllisyyden kannalta olennaisia kysymyksiä. Viime vuosina työllisyyden kokonaiskuvassa on  
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tapahtunut myönteistä kehitystä. Tästä huolimatta koulutuksesta työelämään siirtyminen 

aiheuttaa edelleen suuria ongelmia. Keskimäärin kuusi prosenttia akavalaisten ammattialojen 

valmistuneista on edelleen työttömänä vuoden kuluttua valmistumisestaan. Ammattialasta ja 

työnantajasektorista riippuen työttömyyden vaihtelut ovat erittäin suuria. Jotkut akavalaisalat 

kärsivät työvoimapulasta, kun taas toisilla aloilla työttömyys on korkeampaa kuin 

valtakunnassa keskimäärin. Nuorilla akavalaisilla työttömyysjaksot ovat useimmiten lyhyitä, 

mutta työttömyys on varsin yleistä (KUVIO 4). Iäkkäimpien keskuudessa työttömyys on 

vähäisempää. Heidän työttömyysjaksonsa pitkittyvät yleensä helposti. (AKAVA 2006.)  

KUVIO 4 Korkeakoulutettujen työttömien osuus 15−64-vuotiaasta väestöstä helmikuussa 
2007−2008, %  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: AKAVA, työttömyystilastot 2008 

Työllisyyden ja työttömyyden reaktiot työmarkkinoiden muutoksiin ovat erilaisia niin 

yksityisessä elinkeinoelämässä kuin julkisesti rahoitetulla sektorilla. Vastavalmistuneiden, 

työelämään vankemmin sijoittuneiden ja työuraansa lopettelevien välillä erot ovat 

merkittäviä. Työllisyyden edistämiseksi ja työttömyyden ehkäisemiseksi tehtävät toimenpiteet 

ovat jossain määrin yhteneviä näiden kohderyhmien kohdalla, mutta yhä kasvavassa määrin 

eriytyneitä. Joka kymmenes korkeakoulusta valmistunut sijoittuu aivan toisenlaisiin tehtäviin  
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kuin koulutuksen sisältö antaisi olettaa. Yleisesti valmistuvat voivat hyödyntää koulutustaan 

tulevissa työtehtävissä. Kymmenen viime vuoden aikana koulutusta vastaamattoman työn 

osuus on kaksinkertaistunut ja lähestyy 15 prosenttia valmistuneista. (AKAVA 2006.)           

Työelämään siirtyminen voi tapahtua moni eri tavoin. Kivinen, Nurmo & Kanervo (2007, 36) 

mainitsevat yhden perinteisen tavan olevan työpaikkailmoitukseen vastaaminen. Toinen 

suhteellisen yleinen tapa on suora kontakti työnantajaan ilman sen tarkempaa tietoa tarjolla 

olevasta työpaikasta. Sen sijaan työvoimapalveluilla ja lähikontakteilla on pienempi merkitys 

korkeakoulutettujen työnhakuprosessissa. Kolmannes suomalaismaistereista oli löytänyt 

valmistumisensa jälkeen työtä ilmoitukseen vastaamalla. Lähes yhtä tuloksellinen keino oli 

suurempaa omatoimisuutta edellyttävä suoraan työnantajilta kyseleminen. Julkiset 

työvoimapalvelut olivat puolestaan akateemisille harvemmin avuksi.  

Suurin osa suomalaismaistereista on säännöllisessä ansiotyössä valmistumisensa jälkeen 

(TAULUKKO 1). Ekonomeista, opettajista ja insinööreistä yhdeksän kymmenestä on 

vakituisessa palkkatyössä. Tilapäistöihin ovat eniten ajautuneet humanistisen, 

yhteiskunnallisen, terveyden sekä maa- ja metsäalan koulutuksen hankkineet. Pitkäaikainen 

työttömyys (5 prosenttia) on jossain määrin rasite taiteen alalla. Työttömiä ei ollut juuri 

ollenkaan opettajiksi, juristeiksi tai ekonomeiksi valmistuneista. Jatkokoulutukseen oli 

siirtynyt valmistumisen jälkeen viidennes luonnontieteilijöistä, terveys- ja humanistiselta 

alalta joka kymmenes. Suomessa valmistuneista maistereista on työttömänä ollut 16 

prosenttia. Suurin osa on ollut työttömänä vain kerran, mutta joka kolmas ainakin kahdesti. 

Yleisesti työttömyyttä kohdataan heti tutkinnon suorittamisen jälkeen. Maa- ja metsä- sekä 

yhteiskunta-alalla on eniten työttömyyskokemuksia. Työttömyys on koetellut vähiten 

terveysalaa. Suomalaisten maistereiden työttömyys on pääosin lyhytaikaista 

kitkatyöttömyyttä, koska vain harvat ovat olleet valmistumisensa jälkeen pitkään työttöminä. 

(Kivinen ym. 2007, 39−40.)  

Syksyllä 2005 humanistiselta alalta oli työttömänä 4 prosenttia. Kasvatustieteilijöiden 

työttömyysaste oli samalla ajanjaksolla 1,5 prosenttia. Kauppatieteellisen ja 

luonnontieteellisen tutkinnon suorittaneista työttömänä oli 3 prosenttia. Maa- ja 

metsätalousalan maistereista oli työttömänä puolestaan 5 prosenttia. Syksyllä 2005 ylemmän 

korkeakoulututkinnon taidealalta suorittaneista henkilöistä ei työttömänä ollut yksikään. 

Teknillis- ja terveystieteellisen alan työttömyysasteet olivat kyselyhetkellä koulutusaloista  
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alhaisimmat, vain 1 prosentin verran. Keskimääräinen työttömyysaste oli 2 prosenttia. 

(Korhonen & Sainio 2006.)     

 
TAULUKKO 1 Työsuhteen luonne syksyllä 2005 

 % 
Vakituinen 
kokopäivätyö 

Määräaikainen 
kokopäivätyö 

Osa-
aikatyö 

Yrittäjä, 
ammatinharj., 
freelancer Yhteensä 

Teknillistieteellinen (N = 156) 89 7 1 3 100 
Kauppatieteellinen (N = 157) 82 15 1 3 100 
Liikuntatieteellinen (N = 39) 79 21 0 0 100 
Farmasian (N = 113) 77 10 12 1 100 
Taideteollinen (N = 27) 74 11 7 7 100 
Oikeustieteellinen (N = 180) 71 26 1 3 100 
Terveystieteiden (N = 154) 71 23 4 2 100 
Hammaslääketiet.(N = 23) 70 9 4 17 100 
Kasvatustieteellinen (N = 811) 69 27 2 2 100 
Yhteiskuntatiet.(N = 467) 69 27 1 4 100 
Eläinlääketiet. N = 17) 65 18 18 0 100 
Psykologian (N = 83) 64 23 10 4 100 
Luonnontieteellinen (N = 555) 63 33 3 1 100 
Humanistinen (N = 595) 62 25 6 7 100 
Teologian (N = 51) 61 29 4 6 100 
Maatal.-metsätiet. (N= 113) 60 30 5 4 100 
Lääketieteellinen (N = 108) 32 56 10 2 100 
Koko aineisto (N = 3649) 67 26 3 3 100 

Lähde: Korhonen & Sainio (2006, 13) 

Kuviossa 5 korkeakoulutettujen palkat on esitetty koulutusaloittain. Humanistisesta 

tiedekunnasta tutkintonsa suorittaneiden henkilöiden mediaanipalkka oli 2 453 euroa 

kuukaudessa syksyllä 2005. Kasvatustieteellisen alan keskipalkka oli 2 447 euroa 

kuukaudessa. Kauppatieteen maistereiden bruttopalkan mediaani oli puolestaan 3 500 euroa 

kuukaudessa. Kyselyhetkellä luonnontieteilijöillä, maa- ja metsätaloustieteilijöillä sekä 

yhteiskuntatieteilijöillä mediaanipalkka oli 2 800 euroa kuukaudessa. Matalin palkkataso oli 

taideteollisen alan maistereilla, tutkittavien mediaanipalkka oli 2 555 euroa kuukaudessa. 

Diplomi-insinöörien mediaanipalkka oli 3 450 euroa kuukaudessa. Terveystieteen maistereilla 

mediaanipalkka oli 2 840 euroa kuukaudessa. Kaikkien tutkittavien henkilöiden 

mediaanipalkka oli kyselyhetkellä 2 733 euroa ja palkan keskiarvo oli 2 927 euroa.  

(Korhonen ym. 2006.)  
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KUVIO 5 Palkka koulutusaloittain syksyllä 2005 (kokoaikatyölliset, ylempi korkeakoulu- 
tutkinto): mediaani ja kvartiilit  

 

Lähde: Korhonen & Sainio (2006, 15) 

Määräaikainen työsuhde on yleisin ensimmäinen työsuhde suomalaismaistereilla. Tekniikan 

ja kaupan alalla työsuhteet olivat aluksi useimmiten vakituisia kuin määräaikaisia. Yli 

puolella terveys-, maatalous-, metsätieteilijöistä on edelleen määräaikainen työsuhde. 

Erityisesti julkisen sektorin työpaikat ovat määräaikaisia. Yksityiseen sektoriin nähden 

julkisella sektorilla on moninkertainen todennäköisyys määräaikaiseen työsuhteeseen. Näistä 

työsuhteista on muodostunut monille normaalitila. Neljän vuoden tarkasteluperiodin aikana 

parhaiten työsuhteitaan ovat onnistuneet vakinaistamaan kaupallisen ja teknillisen alan 

maisterit. Joka toinen yhteiskunta-, oikeus-, kasvatustieteilijöistä on edennyt vakinaiseen 

työsuhteeseen. Humanistisella, luonnontieteellisellä, terveysalalla alle kolmannes 

määräaikaisissa työsuhteissa työskennelleistä on edennyt vakinaiseen työsuhteeseen. Osa-

aikaisessa työssä on alle viisi prosenttia tutkinnon suorittaneista. (Kivinen ym. 2007, 40−42.) 

Taulukossa 2 on esitetty maistereiden päätyönantajat koulutusaloittain.    
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TAULUKKO 2 Korkeakoulutettujen päätyönantaja syksyllä 2005 

 % 
Yksityinen 

yritys 

Kunta, 

kuntayh-

tymä 

Valtio, 

valtion 

liikelaitos

Järjestö, 

säätiö, 

srk 
Oma 

yritys Muu Yhteensä 
Farmasian (N = 113) 87 6 6 1 0 0 100 
Teknillistieteellinen (N = 156) 83 2 12 1 3 0 100 
Kauppatieteellinen (N = 158) 76 9 12 1 2 0 100 
Eläinlääketieteellinen (N = 16) 44 31 25 0 0 0 100 
Oikeustieteellinen (N = 181) 43 6 35 14 3 1 100 
Maatalous-metsätiet. (N = 113) 41 7 38 10 4 0 100 
Luonnontieteellinen (N = 555) 38 27 29 4 1 1 100 
Yhteiskuntatiet. (N = 467) 29 23 31 15 2 0 100 
Humanistinen (N = 595) 28 43 16 8 4 1 100 
Taideteollinen (N = 27) 22 56 11 7 4 0 100 
Liikuntatieteellinen (N = 40) 20 58 8 15 0 0 100 
Psykologian (N = 83) 18 60 11 10 1 0 100 
Hammaslääketiet. (N = 23) 17 70 0 0 13 0 100 
Lääketieteellinen (N = 108) 8 81 9 1 1 0 100 
Teologian (N = 51) 8 14 10 65 2 2 100 
Kasvatustieteellinen (N = 815) 7 80 7 5 2 0 100 
Terveystieteiden (N = 153) 6 65 14 12 2 1 100 
Koko aineisto (N = 3654) 30 41 18 8 2 0 100 

Lähde: Korhonen & Sainio (2006, 14)                                                                                                                                             

2.3 Työmarkkinakäsitteitä ja työvoimavarantoja 

2.3.1 Työmarkkinatila ja -polku 

Työmarkkinakelpoisuudella kuvataan yksilön ominaisuutta, jonka mukaan yksilön pätevyys 

määräytyy suhteessa työmarkkinaan. Yksilön työmarkkinakelpoisuus koostuu tiedoista, 

taidoista, asenteista. Nämä ominaisuudet vaikuttavat kantajansa asemaan työmarkkinoilla. 

Työmarkkinakelpoisuus voidaan jakaa myös kahteen osaan, muunnettavissa olevaan ja 

muuttumattomaan osaan. Rotu, ikä ja sukupuoli ovat yksilön työuran muuttumattoman osan 

kehikko. Yksilön valmiuksista, pätevyydestä, asenteista, arvoista sekä erilaisista 

indikaattoreista (opilliset saavutukset, tutkinto) voidaan päätellä muunnettava osa. Yksilön 

työmarkkinallinen arvo määräytyy siis työmarkkinakelpoisuuden kautta. (Varila 1992, 7−23.)            

Työmarkkinoilla yksilöt maksimoivat hyötyään tarjoamalla työpanostaan ja päättämällä 

kuinka paljon he työskentelevät. Työnantajat puolestaan kysyvät työpanoksia 

tuotantotoimintaansa varten. Työntekijöiden ja työnantajien lisäksi työmarkkinoilla toimivat 

valtiovalta ja erilaiset instituutiot, kuten eri osapuolia edustavat etujärjestöt, jotka vaikuttavat 

työmarkkinoiden toimintaan. Nämä työmarkkinoiden toimijat muodostavat rajallisen  
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toimintaympäristön, missä henkilöt päättävät millä tavoin he osallistuvat työmarkkinoille.  

Työmarkkinoiden toimintaan osallistumista voidaan mitata karkeasti työmarkkinatilan 

käsitteellä. Työmarkkinatila tarkoittaa yksittäisen henkilön ja työmarkkinoiden välistä 

suhdetta. Tarkastellaan siis henkilön harjoittamaa toimintaa työmarkkinoilla kullakin hetkellä. 

Henkilön työmarkkinatila on hänen työmarkkinallinen asema. Henkilö voi olla 

elämänhistoriansa aikana monessa eri työmarkkinatilassa. Työikäinen ihminen voi siirtyä 

työvoiman ulkopuolelta, esimerkiksi varusmiespalveluksen päätyttyä, suoraan työelämään 

työllisten ryhmään. Henkilö voi myös pysyä työvoiman ulkopuolella hakeutumalla jatko-

opiskelijaksi suoritettuaan edeltävän tutkintonsa, ja näin ollen pysyä samassa 

työmarkkinatilassa. Henkilön suoritettua tutkintonsa hän yleensä siirtyy työvoiman 

ulkopuolelta toiseen työmarkkinatilaan. Riippuen henkilön preferensseistä ja 

mahdollisuuksista, henkilö voi siirtyä työlliseksi tai työttömäksi. Työmarkkinatiloihin 

vaikuttaa omalta osaltaan myös vallitseva talouden suhdannetila. Taloudellisen nousukauden 

aikana henkilön on helpompi siirtyä työlliseksi, kun yritykset lisäävät tuotantotoimintaansa ja 

tarjoavat uusia työpaikkoja. Laskukauden aikana henkilöt joutuvat tilanteeseen, jossa 

vähenevistä työpaikoista kilpailevat yhä useammat työnhakijat. Työmarkkinatilat ovat myös 

ajasta riippuvaisia. Eri tiloissa vietetty aika ja siirtyminen niiden välillä muodostavat henkilön 

elämänkaaren mittaisen työmarkkinapolun. 

Työmarkkinapolku on yksilön ja työmarkkinoiden leikkauspinta, jossa polun keskeiset 

ulottuvuudet ovat aika, tila ja status. Eri jaksot ja vaiheet ovat työmarkkinapolulla riippuvaisia 

toisistaan ajallisesti, ja ne asettuvat ajassa johonkin järjestykseen. Yksilön asemaa puolestaan 

kuvaa hänen status työmarkkinoilla. Koko työmarkkinapolkua luonnehtii yksilötasolla 

työmarkkinallisten vaiheiden muodostama peräkkäisyys, joita yksilöllä on ollut 

työmarkkinoille tultuaan. Työmarkkinapolkuun voi liittyä myös sivupolkuja, jotka voivat 

erkaantua kokonaan eri suuntiin tai palata takaisin alkuperäiselle polulle jossain vaiheessa. 

Polkuun voi kuulua pitempiä tai lyhyempiä opiskelu-, työssäolo-, työttömyysjaksoja ja muuta 

toimintaa. Nämä jaksot eivät välttämättä suoranaisesti liity työmarkkinoihin, mutta voidaan 

katsoa osaksi työmarkkinahistoriaa. Polun keskeisenä osana on kuitenkin yksilön 

kosketuskohta työmarkkinoihin niin työhön osallistuminen kuin työnhaku sekä työttömyys. 

(Mikkonen 1996, 6−7.) 
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Työmarkkinapolku voidaan nähdä myös osana yksilön elämänhistoriaa. Se koostuu 

työmarkkinoille tulosta ja sieltä vetäytymisenä, useimmiten nuoruudesta eläkkeelle 

siirtymisenä. Työmarkkinapolku voi olla pisimmillään 40−50 vuoden pituinen jakso. 

Työmarkkinapolku muodostuu yksittäisistä tapahtumisista tai vaiheista yksilötasolla. Tämä 

keskeinen osa yksilön elämänhistoriaa ei kuitenkaan aina ole selkeä kokonaisuus, jolla olisi 

yhteinen nimittäjä. Polku voi edetä selkeästi ja johdonmukaisesti tai se voi näyttää 

päämäärättömän katkonaiselta. Työmarkkinapolku koostuu niin alueellisista kuin 

alakohtaisista työmarkkinoista. Näitä markkinoita määrittävät taas yksilön piirteet, sosiaalinen 

ja kulttuurinen pääoma sekä yksilön preferenssit. (Mikkonen 1996, 8.)    

2.3.2 Työn tarjontapäätös 

Mortensen (1970, 848−849) lähtee työn etsintämallissa liikkeelle siitä, että työttömän 

työntekijän tieto avoimista työpaikoista ja -tarjouksista on epätäydellinen. Informaatio on 

epäsymmetristä työnhakijan ja työnantajan välillä. Työnhakija ei tiedä mitä ominaisuuksia 

avoin työtehtävä häneltä edellyttää eikä tarjottavaa palkkatasoa. Työtön työntekijä tietää 

ainoastaan työtarjousten frekvenssijakauman sekä palkkatarjousten rakenteen vaatimustason 

mukaan. Työttömän työntekijän määrittäessä riittävätkö hänen kykynsä tietyn työpaikan 

vaatimuksiin, hänen täytyy etsiä työpaikkaa. Taloudellinen ongelmatilanne syntyy, kun 

työnhakijan täytyy määritellä reservaatiopalkka, jolla hän suostuu työskentelemään. Mitä 

korkeammalle työnhakija asettaa reservaatiopalkkansa, sitä kauemmin hän saa etsiä 

palkkavaatimuksensa mukaista työtarjousta. Työnhakijan kannattaa hyväksyä työtarjous, 

missä työn etsintään käytetyn ajan hyöty on yhtä suuri kuin työn etsinnän jatkamisesta 

saatavien hyötyjen nykyarvo.   

Työn etsintämallin matemaattinen esitystapa pohjautuu Pissarideksen (2000) ja Singon (2001) 

tutkimuksiin. Oletetaan, että yksilö hyväksyy tarjolla olevan työtarjouksen. Tyypillisen 

työttömän arvofunktio on muotoa: 

(2.3a)  S)ελ(WcrS −+−= , 

missä c työn etsinnän kustannus per työttömyysjakso, λ on eksogeeninen työttömyysriski per 

työttömyyden tehokkuusyksikkö, ε  on työn etsintäyritys ja r on diskonttokorko. S ja W 

viittaavat odotettuihin työttömyyden ja työllisyyden nykyarvoihin. Samalla tavoin voidaan 

määritellä työllisyyden arvofunktio: 
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(2.3b)  W)-δ(S wrW += , 

missä w on palkkataso henkilön ollessa työllinen ja δ  on todennäköisyys joutua työttömäksi. 

Ratkaisemalla yhtälöt (2.3a) ja (2.3b) saadaan: 

(2.3c)  
)εδr(r

wεcδrw
W

λ++
+−

=
λ
  

Seuraavassa tarkastellaan tilannetta, missä yksilö on työtön ja haluaa maksimoida odotetun 

työn etsintäarvon valitsemalla optimaalisen työn etsintäyrityksen tason. Kvadraattinen 

kustannusfunktio on muotoa: 

(2.3d)  2
ii βεc =  

  ja yksilöllinen työn etsintä: 

(2.3e)  )Sλ(WεβerS ii
2
ii −+−=   

Yhtälö (2.3e) tarkoittaa, että yksilö ottaa työn arvon annettuna. Differentioimalla yhtälö (2.3e) 

etsintäyrityksen iε :n suhteen, saadaan ensimmäisen asteen ehto työn etsinnän 

optimaalisuudelle: 

(2.3f)  0λrWλβεr2β 2
ii =−+ε  

Korvaamalla edellisen yhtälön työllisyys W yhtälöllä (2.3c) ja käyttämällä 

symmetrisyysehtoa, εε i = , saadaan: 

(2.3g)  0δ)β(rwβλδ)(rβ
βλ

1
ε 222 ≥





 +−++= ,    

yhtälö kuvaa tyypillisen kuluttajan optimaalista työn etsintäyritystä. Palkka w ja 

kokonaistyöllisyyden todennäköisyys λ  kannustavat jatkamaan työn etsintää. 

Etsintäkustannuksen β , diskonttokoron r  tai työttömyyden todennäköisyys δ  vähentävät 

työn etsintäyrityksiä.  

Mallia voidaan laajentaa yleisesti työmarkkinatilasta toiseen.  
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2.3.3 Työmarkkina-asemat 

Työvoimaan kuuluviksi henkilöiksi määritellään työttömät, työlliset ja aktiivisen 

työvoimapolitiikan toimenpiteiden piirissä olevat yksilöt. Työvoiman ulkopuolella oleviin 

luetaan muun muassa opiskelijat, eläkeläiset ja koitaloustyötä tekevät. Tässä tutkielmassa on 

tarkoituksenmukaista jakaa työvoimaan kuuluvat ja työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt 

omiin ryhmiinsä, koska tarkastellaan henkilöiden todennäköisyyksiä olla tietyissä 

työmarkkinatiloissa. Oman ryhmänsä muodostavat siten työlliset ja työttömät. Työvoimaan 

kuulumattomat jaetaan puolestaan jatko-opiskelijoihin ja uudelleen kouluttautuviin sekä 

muihin työvoiman ulkopuolella oleviin. Luokittelu eri työmarkkinatiloihin perustuu 

yksilöiden erilaiseen toimintaan työmarkkinoilla tai niiden ulkopuolella. 

Päämääränä on tarkastella korkeakoulutettujen henkilöiden työmarkkinatiloja vuoden 

aikajänteellä. Tarkastellaan nimenomaan henkilön todennäköisyyttä olla työllinen tai 

työvoiman ulkopuolella suhteessa työttömyyteen. Työmarkkinoiden toimintaa tutkitaan 

yksilötasolla tekemällä selkeä erottelu eri työmarkkinatilojen välillä, jotta saataisiin riittävän 

yksiselitteinen kuva henkilön työmarkkinatilan todennäköisyydestä. On myös huomioitava, 

että henkilö voi olla vain yhdessä työmarkkinatilassa kerrallaan. Henkilön valmistumista 

seuraava työmarkkinatila voi olla mikä tahansa. Taulukossa 3 on esitelty tutkimuksessa 

käytetyt työmarkkinatilat.  

                 TAULUKKO 3 Käytetyt työmarkkinatilat           

  

 

 

Henkilöt, jotka eivät olleet tutkimusviikolla työllisenä tai työttöminä muodostavat työvoimaan 

kuulumattoman väestön. Työvoimaan kuulumattomat henkilöt voidaan jakaa tutkimusviikon 

pääasiallisen toiminnan mukaan opiskelijoihin, eläkkeellä iän tai työvuosien perusteella 

oleviin, asevelvollisuutta suorittaviin, omaa kotitalouttaan hoitaviin, työkyvyttömiin, korko- 

ja pääomatuloilla eläviin sekä muihin edellisiin luokkiin kuulumattomiin. Työvoimaan 

kuulumattomista henkilöistä käytetään myös käsitettä työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt. 

(Tilastokeskus, käsitteet ja määritelmät.) 

 

Työllinen Työtön Jatko-opiskelija ja  

uudelleen kouluttautuva 

Työvoiman ulkopuolella 

oleva  
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Henkilö luetaan opiskelijaksi, jos hän on täyttänyt 15 vuotta ja on työvoiman ulkopuolella. 

Opiskelijaksi luetaan myös henkilö, jos hän ilmoittaa opiskelevansa päätoimisesti tai olevansa 

lomalla oppilaitoksesta. (Tilastokeskus, käsitteet ja määritelmät.) Opiskelijat muodostavat 

eläkeläisten ohella toisen pääryhmän työvoiman ulkopuolella olevista henkilöistä. Opiskelu 

edesauttaa yleensä henkilön työllistymisen todennäköisyyttä ja nostaa tulevaisuuden 

palkkatasoa. Koulutusta voidaan pitää signaalina työnantajille yksilön motivaatiosta ja 

työkelpoisuudesta. 

Tilastokeskuksen määritelmän mukaan henkilö on työllinen, jos hän on tutkimusviikolla 

tehnyt ansiotyötä vähintään tunnin rahapalkkaa tai luontaisetua vastaan tai voittoa saadakseen. 

Työlliseksi lasketaan myös henkilö, joka on tilapäisesti esimerkiksi loman tai sairauden 

vuoksi ollut poissa työstä. Määräajaksi lomautetut (alle 3 kk) sekä työstä äitiys-, isyys- tai 

vanhempainvapaalla olevat luetaan työllisiksi. Työllisiä eivät ole henkilöt, jotka ovat olleet 

poissa yli kuukauden työstä palkatta (esimerkiksi asevelvolliset, kotihoidon tuella lasta 

hoitavat tai vuorottelu- tai virkavapaalla olevat). Palkansaajat, yrittäjät tai perheenjäsenen 

yrityksessä palkatta avustavat henkilöt ovat työllisiä. Kuviossa 6 on havainnollistettu Suomen 

työllisyystilannetta vertailemalla työllisten osuutta työllisten osuuden trendiin vuosina 

2002−2007.  

Työtön työvoima koostuu vuoden viimeisenä päivänä työttömänä olevista 15−74-vuotiaista 

henkilöistä. Työttömyydestä saadaan tieto Työministeriön työnhakijarekisteristä. Henkilö on 

työtön, jos hän on tutkimusviikolla työtä vailla, ja on etsinyt työtä aktiivisesti viimeisen neljän 

viikon aikana palkansaajana tai yrittäjänä ja voisi vastaanottaa työtä kahden viikon kuluessa. 

Työtön on myös henkilö, joka on työtä vailla ja odottaa sovitun työn alkamista kahden viikon 

kuluessa. Työpaikastaan toistaiseksi lomautettu henkilö, joka täyttää edellä mainitut 

työnhaku- ja työn vastaanottokriteerit luetaan myös työttömäksi. Tulonjakotilastossa henkilö 

luokitellaan työttömäksi, jos hän on ollut vuoden aikana vähintään 6 kuukautta työttömänä. 

(Tilastokeskus, käsitteet ja määritelmät.) 
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KUVIO 6 Työlliset ja työllisten trendi1 

   

 Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus 2007 

Työministeriön määritelmä työttömästä työnhakijasta poikkeaa tietyin kriteerein 

Tilastokeskuksen käsitteestä. Työnhakija on työtön, kun hän on ilman työtä ja käytettävissä 

kokopäivätyöhön. Työtön työnhakija voi myös odottaa sovitun työn alkamista. Henkilöä ei 

kuitenkaan merkitä työttömäksi, jos hän voi ottaa tarjotun työn vastaan vasta määräajan 

kuluttua tai henkilö hakee vain työtä, jossa työaika on lyhyempi kuin puolet alan normaalista 

työajasta. Lomautetut luetaan myös työttömiksi työnvälitystilastoissa. Työttömyyseläkkeen 

saajia, päätoimisia koululaisia tai opiskelijoita ei lueta työttömiksi tilastoissa. (Työministeriö, 

käsitteet.) Kuviossa 7 Suomen työttömiä työnhakijoita on kuvattu havaittujen työttömien 

määrän suhteella ryhmän trendiin.  

 

 

 

 
 
 
                                                
 
1 Trendi on suuntaus, josta on poistettu vuodesta toiseen samantyyppisenä toistuva vaihtelu. Kehityksen suunta 
ja suhdannevaihtelu ovat paremmin havaittavissa pitkällä aikavälillä trendistä kuin tasoittamattomista 
kuukausiluvuista. Johtuen käytetystä menetelmästä trendin viimeisimmät luvut muuttuvat jonkin verran, kun 
seuraavan kuukauden tiedot liitetään mukaan sarjaan. Tämä trendien ennakollinen luonne on syytä ottaa 
huomioon luvuista päätelmiä tehtäessä (Tilastokeskus, laatuseloste: työvoimatutkimus 2007). 
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KUVIO 7 Työttömät työnhakijat ja niiden trendi 

  

 Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus 2007 

2.3.4 Työaika 

Työajasta puhuttaessa käytetään normaalityöajan käsitettä. Laukkanen (2003, 13) mainitsee 

normaalityöajan käsittävän normaalin työviikon aikana tehdyt normaalit työtunnit ja 

tavanomaisiksi muuttuneet ylityötunnit. Työaikaa mitataan myös työsopimuksessa sovitulla 

viikkotyöajalla. Kyseessä on työaika, joka on sovittu säännölliseksi työajaksi työsopimusta 

tehtäessä. Työaikaa voidaan mitata myös kolmannella tavalla, josta on kaksi eri versiota; 

päätyössä tehty työaika kaikkine ylitöineen tutkimusviikolla sekä tehty työaika yhteensä 

sivutöineen. Täten työaikana käytännössä annettu työpanos kuvaa parhaiten tehtyä työaikaa 

päätyössä. Asioiden sujuessa keskimäärin normaalisti käytetään normaalityöajan käsitettä.        

Työaika on lyhentynyt viimeisten vuosikymmenten aikana huomattavasti. Savela (2004) 

toteaa osa-aikatyön yleistymisen lyhentäneen työaikaa. Vuonna 1997 osa-aikatyötä teki oman 

ilmoituksen mukaan 10,4 prosenttia palkansaajista. Osa-aikaisten osuus oli vuonna 2003 

noussut 12,3 prosenttiin. Keskimääräisen työajan lyhentyminen selittyy osin osa-aikatyön 

yleistymisellä. Ylityöllä on myös vaikutusta toteutuneeseen työaikaan. Työvoimatutkimuksen 

mukaan ylitöitä tehtiin eniten 1980-luvulla, keskimäärin 44 tuntia vuodessa palkansaajaa 

kohden. Lama-ajoista alkaen palkansaajat ovat tehneet ylitöitä noin 32 tuntia vuodessa. Oma 

osansa keskimääräisen työajan lyhenemiseen on ollut myös määräaikaisilla lomautuksilla. 

Määräajaksi lomautettu työntekijä luetaan edelleen työlliseksi palkansaajaksi, mutta hänen 

työaikansa on nolla lomautuksen aikana. Palkansaajien työaika jää sitä lyhyemmäksi, mitä 

enemmän määräajaksi lomautettuja on. Työntekijää ei lueta työlliseksi eikä työajan 
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keskipituus lyhene, jos työntekijä lomautetaan toistaiseksi. Lakot lyhentävät myös 

keskimääräistä työaikaa. Kuviossa 8 on esillä työajan kehittyminen 1960-luvulta alkaen. 

 
KUVIO 8 Palkansaajien keskimääräinen toteutunut vuosityöaika, tuntia 

  

 Lähde: Tilastokeskus, tietoaika 2004 

Työajan lyheneminen ei välttämättä aina ole negatiivinen henkilön työmarkkinatilanteen 

kannalta. Böckerman & Kiander (1998, 21) ovat huomanneet työllisyyden kohenevan koko 

kansantalouden tasolla, kun työtunnit supistuvat työllistä kohden. Tehtyjen työtuntien 

vähentyessä 1 prosentilla työllistä kohden, kasvaa työllisyys välittömästi 0,36 prosentilla.  

Koulutuksella ja työajalla on selkeä yhteys. Laukkanen (2003, 32−33) toteaa palkansaajien 

olevan sitä tyytymättömimpiä normaalin työviikkonsa pituuteen, mitä enemmän koulutusta 

yksilöllä on. Koulutusasteen noustessa työajan lyhentämisen kannatus kasvaa ja työajan 

pidentämisen kannatus supistuu. Työajan lyhennystä toivoo 15 prosenttia perusasteen 

suorittaneista, mutta ylemmän korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden keskuudessa kannatus 

on jopa 33 prosenttia. Näkemyserot johtuvat pääosin nykyisen työajan pituudesta. Koulutus 

vaikuttaa myös työviikon pituuteen. Koulutusasteen parantuessa normaalin työviikon pituus 

kasvaa. Perusasteen koulutuksen suorittaneilla normaali työviikko on 35,7 tuntia, keskiasteen 

tutkinnon suorittaneilla 37,2 ja ylemmän korkea-asteen tutkinnon suorittaneilla 38,8 tuntia. 

Työaikojen epäyhtenäisyys on selkeä korkea-asteen sisällä. Alemman korkea-asteen tutkinnon 

suorittaneiden keskuudessa normaalit työviikot ovat suurin piirtein samalla tasolla kuin 

keskiasteen käyneillä. Pitempi työviikko on havaittavissa vasta ylemmän korkea-asteen 

tutkinnon suorittaneilla. 
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Julkunen, Nätti & Anttila (2004) ovat keskittyneet keskiluokan2 työaikoihin. Heidän mukaan 

puolet korkeakoulutetuista pystyy ilmoittamaan tekemänsä työajan yksiselitteisesti. Muille 

työajan määrittely on vaikeaa tai ongelmallista. Kiinteää työaikaa sanoo tekevänsä puolet 

tutkittavista yksilöistä. Erityisryhmien työaikaa tekevät puolestaan opettajat ja lääkärit.  

Johtavassa asemassa olevat henkilöt tekevät niin sanottua kokonaistyöaikaa. Tämän hetkinen 

strateginen kysymys keskiluokan kohdalla on ylityö, johon kiteytyy normaalityöajan 

mureneminen. Kolmasosalla korkeakoulutetuista ei ole olemassa ylityön käsitettä, joten 

heidän ylityötä ei korvata mitenkään. Useimmat henkilöt saavat kuitenkin jonkinlaisen 

korvauksen, yleensä rahana tai vapaana. Neljä kymmenestä tutkittavasta ilmoittaa voivansa 

jäädä päiväksi pois töistä ilman, että se vaikuttaa heidän palkkaansa. Sosiaali- ja 

terveydenhuollon ammattilaiset, insinöörit, asiantuntijat ja toimistotyöntekijät ovat lähimpänä 

normaalityöajan käytäntöä.          

2.4 Työvoimavirtoja työllisyyteen ja työttömyyteen   

Työllisten osuus koko Suomen väestöstä on vielä noin 4 prosenttiyksikköä pienempi kuin 

ennen lamaa. Tuolloin väestöstä oli työssä 47−48 prosenttia. Lamasta huolimatta työttömien 

osuus väestöstä on pysynyt kaksinkertaisena. Väestön ikääntymisestä johtuen eläkeläisten 

osuus on kasvussa. Kotitaloutta hoitaa puolestaan vajaat 4 prosenttia väestöstä. Selvimmin 

työttömien ja työllisten osuuteen vaikuttaa suhdannevaihtelu. Opiskelijoiden määrää ja 

eläkkeelle siirtymistä alentaa kasvava työvoiman kysyntä. Työllisyyden kokonaiskasvu on 

ollut lamakauden jälkeen 388 000 työpaikkaa. Tästä huolimatta maassa on edelleen 100 000 

työpaikkaa vähemmän kuin 1980-luvun lopulla, koska lamavuosina 1990−1993 menetettiin 

495 000 työpaikkaa. Työttömien määrä kasvoi vauhdilla 1990-luvun alkuvuosina, jolloin 

työelämästä poistuvien virta ylitti työelämään tulevien virran kaksinkertaisesti. Tulovirta ylitti 

poistuman 1990-luvun loppupuolella 40 000−50 000 hengellä. Työllisten määrän suurta 

lisäystä vuonna 1998 selittävät lyhytaikaiset työsuhteet, jotka tulivat kyseisenä vuonna 

työeläkevakuutuksen piiriin. Tämä muutos kasvatti työllisten määrää huomattavasti. 2000-

luvun alussa poistuma ylitti tulovirran niukasti, joten työttömien ja työllisten osuudet ovat 

muuttuneet hitaasti. Vuosina 2004−2005 työllisten määrän kasvu on ollut hieman parempaa. 

(Myrskylä 2006, 64−65.)             

                                                
 
2  Keskiluokkaa edustaa 25−64-vuotiaiden henkilöiden ryhmä, jotka ovat suorittaneet korkeakoulututkinnon 
(Julkunen, Nätti & Anttila 2004).    
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Myrskylän (2006, 66) mukaan työllisen työvoiman määrän muutos on usean tekijän summa. 

Vuonna 2004 työllisistä poistui 210 000 henkeä ja työllisiin siirtyi 248 000 henkeä. Työn 

aloittajia oli 38 000 enemmän kuin lopettajia. Työllisten määrä kasvoi siis 38 000 hengellä. 

Työllisiksi siirrytään työttömyydestä, opiskelusta, kotitaloustöistä, määräaikaisilta eläkkeiltä 

ja alueelle muuttavista. Työn lopettajat siirtyvät työttömiksi, eläkeläisiksi, kotitalouksiin, 

muuttavat maasta tai kuolevat. Työttömien varanto vähenee hitaasti. Vaikka työttömiä 

työllistyy hyvinä vuosina yli 100 000 henkeä, niin samanaikaisesti uusia työttömiä tulee 

työelämään. Viimeisten vuosien aikana työttömiä on tullut 80 000−100 000 hengen 

vuosivauhdilla. Tämän lisäksi työttömiä tulee opiskelusta ja kotitalouksista. Työttömiksi 

luetaan myös työnhakijarekisterissä niin sanotussa työttömyysputkessa olevat, jotka siirtyvät 

eläkkeelle tietyn työttömyyskauden jälkeen. Tämän putken kautta siirtyy eläkkeelle yli 15 

prosenttia. 

Vuonna 2004 työttömäksi joutui 1 800 henkeä enemmän kuin työttömiä työllistyi. 

Vilkkaimmillaan työttömien työllistyminen oli 1990-luvun lopulla. 2000-luvun alussa 

työttömiä on työllistynyt vähemmän kuin mitä on siirtynyt työttömäksi. Opiskelijoiden ja 

kotitaloustöissä olevien työmarkkinat kohenivat vuonna 2004, ja he lisäsivät työllisten osuutta 

väestöstä. Työllisten poistumavirtaa on pienentänyt iäkkäiden eli sodan jälkeen syntyneiden 

suurten ikäluokkien pysyminen töissä aikaisempaa ikäluokkaa pitempään. 55 vuotta 

täyttäneiden ikäluokassa työllisyys on kasvanut laman jälkeen taukoamatta. 

Työllisyysasteiden nousu on lisännyt työllisten määrää 58 000 hengellä vuosina 2000−2004. 

Tästä noususta suurin osa, 49 000 henkeä, on kohdistunut 55 ikävuoden saavuttaneisiin. 

Työllisten määrän kasvusta selittyy valtaosa työllisyysasteiden nousulla. Työllisyydestä on 

tullut herkkä taloustilanteen mittari: vuonna 1998 saavutettu 100 000 työpaikan lisäys putosi 

melkein nollaan vuosina 2001 ja 2003. (Myrskylä 2006, 67.)  

Työllisyyteen ja työttömyyteen kohdistuvat virrat poikkeavat huomattavasti toisistaan eri 

ikäryhmissä. Alle 25-vuotiaiden kohdalla niin tulo- kuin menovirrat ovat suuria. Siirryttäessä 

vanhempiin ikäryhmiin virtojen merkitys laskee. 45−54-vuotiailla virtojen suhteellinen 

merkitys on pienimmillään. 55 vuoden iässä tulovirrat ovat marginaalisia, mutta poistumat 

työllisyydestä sen sijaan kasvavat. Nuorten kohdalla tulovirta työllisyyteen on poistumavirtaa 

selkeästi suurempi. Ikääntyneiden keskuudessa tilanne on päinvastainen. Valtaosa nuorten 

tulovirrasta koostuu opiskelusta ja vanhemmilla puolestaan työttömyydestä. Vanhemmissa 

ikäluokissa on kuitenkin huomioitava tulovirran pienuus. Työttömyydestä tehtävien  
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siirtymien merkitys työllisyyden kasvulle vaihtelee ikäryhmittäin. Vaikka työllisyyteen 

tulevista nuorista alle 20 prosenttia on ollut työttömänä, on työttömyydestä tulevien nuorten 

merkitys työllisyyden lisääjänä paljon suurempi kuin 55 vuotta täyttäneillä, vaikka 

ikääntyneiden tulovirrasta 40 prosenttia on ollut työttömänä vuonna 1998. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2000.)           

Helmikuussa 2008 työllisiä oli 2 465 000 henkeä, mikä oli 45 000 enemmän kuin vuotta 

aiemmin. Samaan aikaan työttömiä oli 168 000 henkeä, mikä oli 29 000 vähemmän kuin 

vuotta aiemmin. Työvoimatoimistoissa oli helmikuun lopussa 2008 yhteensä 210 000 

tilastoitua työtöntä työnhakijaa. Edellisen vuoden helmikuuhun verrattuna työttömiä 

työnhakijoita oli 25 000 vähemmän. Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä oli helmikuussa 2008 

11 000 henkeä vähemmän kuin edellisvuoden helmikuussa. Alle 25-vuotiaita työttömiä 

työnhakijoita oli työvoimatoimistoissa 21 000, joka on vuoden 2007 helmikuuhun verrattuna 

3 000 henkeä pienempi. (Tilastokeskus 2008.)        
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3 EMPIIRISIÄ ANALYYSEJA TYÖMARKKINA-

TILOISTA 

Tässä luvussa tarkastellaan suomalaisia ja kansainvälisiä tutkimuksia korkeakoulutettujen 

työmarkkinoista. Kyselytutkimukset-osiossa keskitytään tutkintonsa suorittaneiden 

henkilöiden työmarkkinatilojen muutoksiin koulutusaloittain. Työuria tarkastellaan heti 

valmistumisen jälkeen ja kun tutkinnon suorittamisesta on kulunut viisi vuotta. Ekonometriset 

tutkimukset -osiossa selvitetään, mitkä työmarkkinatekijät vaikuttavat koulutusalan ohella 

vähintään alimman korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden henkilöiden työmarkkinatiloihin. 

Kansainvälisissä tutkimuksissa perehdytään korkeakoulutettujen työmarkkina-asemiin 

Euroopassa ja Kanadassa.      

3.1  Kyselytutkimukset 

Suutari (2003, 3−4) on tarkastellut LAASER-projektin pilottitutkimuksessa 

korkeakoulutettujen työurien alun kriittisiä pisteitä. Tutkimus on suoritettu 

kyselymenetelmällä, jossa seurattiin vuonna 1997 yliopistoista valmistuneiden työuria 

syksyyn 2001 saakka sekä vuonna 1997 insinööritutkinnon suorittaneiden uria talveen 2002 

saakka. Tulosten mukaan korkeakoulutettujen siirtymiseen koulutuksesta työelämään liittyy 

paljon epävarmuutta. Uran alkuun liittyvä epävarmuus aiheutuu valmistumisen jälkeisestä 

työttömyydestä ja sijoittumisesta koulutusta vaatimattomampiin tehtäviin. Huonona 

työllisyysaikana ongelmat voivat pitkittyä. Epävakaus on ongelmallista, koska työttömyys tai 

koulutusta vastaamattomimpiin tehtäviin sijoittumisen pitkittyminen ja kumuloituminen 

samoille ihmisille on syynä myöhempiin vaikeuksiin työelämässä. Kitkaton työelämään 

siirtyminen varmentaa suuremmalla todennäköisyydellä sen, että urat kehittyvät vakaasti 

myös jatkossa, ja etteivät koulutusinvestoinnit mene hukkaan.    

Suutarin (2003, 55) mukaan tutkimukseen kuuluvilla on ollut keskimäärin kaksi työsuhdetta, 

kun he ovat suorittaneet ylemmän korkeakoulututkinnon. Lääkäreiden suhteellisten suurta 

työsuhteiden määrää selittänee uran alkuun sijoittuva erikoistumisvaihe, jolloin liikkuvuus on 

yleistä eikä yhteen työnantajaan ole välttämättä haluttu sitoutua (LIITE 2). Diplomi-insinöörit 

ovat siirtyneet vähiten työsuhteesta toiseen. Heidän työsuhteiden vähäistä määrää voi selittää 

se, että he vaihtavat uran alussa työpaikkaa, kun he siirtyvät pois diplomityöpaikastaan. 

Valmistuneiden liikkuvuus on uran alussa suhteellisen yleistä korkeakoulutettujen  
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keskuudessa. Suurin osa tutkittavista on ollut koko valmistumisen jälkeisenä aikana vähintään 

kahdessa työsuhteessa ja varsin monella työsuhteita on ollut jopa yli kolme. Siirtyminen 

työsuhteiden välillä on tapahtunut keskimäärin kahden vuoden välein. Työsuhteesta toiseen 

siirtyminen ei kuitenkaan aina ole merkinnyt työtehtävän tai työnantajan vaihtumista. 

Kyseessä on voinut olla peräkkäiset työsuhteet samassa tehtävässä tai saman työnantajan 

palveluksessa, jolloin varsinaista liikkumista ei ole tapahtunut. 

Liikkuminen työsuhteesta toiseen on tapahtunut pääasiassa ilman työttömyysjaksoja eikä 

urista ole tullut kovin rikkonaisia. Ilman työttömyysjaksoja on selvinnyt kaksi kolmesta 

tutkittavasta. Naiset ovat olleet miehiä hieman useammin työttömänä. Vähiten työttöminä 

ovat valmistumisen jälkeen olleet diplomi-insinöörit, kauppatieteilijät sekä liikunta- ja 

terveystieteilijät. Työttömyyttä esiintyy toistuvasti eniten kasvatustieteilijöillä, humanisteilla 

ja luonnontieteilijöillä, joista noin joka kymmenes on ollut valmistumisen jälkeen työttömänä 

vähintään kolme kertaa. (Suutari 2003, 56−57.)           

Korhonen ym. (2006, 5−7) ovat seuranneet vuonna 2000 pääasiallisesti ylemmän 

korkeakoulututkintojen suorittaneiden yksilöiden työuran alkuvaiheita sekä työhön 

sijoittumista viiden vuoden kuluttua valmistumisesta. Heidän tutkimuksessaan tarkastellaan, 

miten valmistuneet ovat sijoittuneet työmarkkinoille yliopistokoulutuksen näkökulmasta 

katsottuna sekä, kuinka vakaa tutkinnon suorittaneiden yksilöiden työuran alku on ollut. 

Kyselytutkimukseen vastanneita vastavalmistuneita on yhteensä yli 4500 henkilöä yhdeksästä 

Suomen monialayliopistosta. Henkilöiltä on kerätty tietoja valmistumisen jälkeisestä 

sijoittumisesta työelämään syys-lokakuussa 2005. 

Korhonen ym. (2006, 10) ovat havainneet, että ensimmäisten viiden vuoden aikana vajaa 

kolmannes on ollut työttömänä valmistumisensa jälkeen. Koulutusaloista vähiten 

työttömyyttä esiintyi lääketieteellisellä, hammaslääketieteellisellä, eläinlääketieteellisellä ja 

teknistieteellisellä alalla. Näiltä koulutusaloilta valmistuneista työttömänä on ollut harvempi 

kuin joka kymmenes. Taideteollisen, maatalous-metsätieteellisen ja humanistisen koulutuksen 

suorittaneiden joukossa työttömänä olleiden osuus on yli 40 prosenttia. Suurimmalla osalla 

yksilöistä työttömyys on ollut kertaluoteista ja lyhytkestoista. Valmistuneista 57 prosenttia on 

ollut työttömänä vain kerran, ja kahdella kolmesta työttömyyskuukausia on kertynyt 

korkeintaan kuusi. Työttömyyttä kohdanneista 14 prosenttia on ollut työttömänä yhteensä yli 

vuoden valmistumisensa jälkeisellä viisivuotiskaudella. Yleisintä yli vuoden kestänyt 

työttömyys on ollut maatalous-metsätieteellisellä 23 prosenttia, taideteollisella 21 prosenttia  
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ja luonnontieteellisellä koulutusalalla 20 prosenttia. Vastaajat pitivät merkittävimpinä 

työttömyyden syinä alueellista työmarkkinatilannetta, oman alansa heikkoa 

työmarkkinatilannetta ja määräaikaisten työsuhteiden väliin jääneitä työttömyysjaksoja. 

Suhdeverkostojen ja työkokemuksen puute oli vaikeuttanut myös monien työllistymistä. 

Korhonen ym. (2006, 11−12) toteavat myös, että 83 prosenttia vastaajista oli työssä syksyllä 

2005. Työvoiman ulkopuolella oli 15 prosenttia tutkittavista ja työttömänä 2 prosenttia. 

Työssä olevien osuus vaihteli paljon koulutusaloittain. Monilla naisvaltaisilla aloilla 

merkittävä osa vastaajista oli työvoiman ulkopuolella, lähinnä perhevapailla. Korkeimmat 

työttömyysasteet, 4−5 prosenttia, olivat maatalous-metsätieteellisellä alalta ja humanistiselta 

koulutusalalta valmistuneilla. Useammalta selkeän ammattipätevyyden tuottavilta aloilta ei 

ollut lainkaan työttömiä. Kauppatieteelliseltä ja teknillistieteelliseltä alalta valmistuneet olivat 

kiinnittyneet vakituiseen työhön muita useammin.  

Suutari (2003, 66−67) on tutkinut myös henkilöiden työsuhteiden pysyvyyttä. Määräaikainen 

työsuhde on ollut joka neljännellä tutkittavalla 4−5 vuotta valmistumisen jälkeen. Kyseiset 

työsuhteet ovat olleet yleisempiä naisilla kuin miehillä. Melkein joka viides 30−34-vuotias 

mies oli määräaikaisessa työsuhteessa lokakuussa 2001. Naisista noin joka kolmas työskenteli 

määräaikaisessa työsuhteessa. Tulosten valossa määräaikaisia työsuhteita oli eniten julkisella 

sektorilla. Määräaikaisuuksia oli eniten valtion palveluksessa työskentelevillä syksyllä 2001. 

Yksityisellä sektorilla määräaikaiset työsuhteet olivat puolestaan harvinaisempia. 94 

prosenttia tutkittavista oli pysyvässä työsuhteessa yksityisellä sektorilla syksyllä 2001. 

Samana syksynä määräaikaisessa työssä olleista yli puolet oli ollut määräaikaisessa 

kokoaikatyössä jo valmistumishetkellä.  Lähes joka toinen henkilö, joka oli ollut työssä jo 

valmistumishetkellä, oli pysyvässä työssä myös syksyllä 2001. Valmistumishetken työsuhteen 

laadulla näyttäisi olevan yhteys siihen, onko tutkittava muutaman vuoden kuluttua pysyvässä 

vai määräaikaisessa työssä.  

Suutari (2003, 80−81) jatkaa, että työkokemus vaikuttaa eri tavalla ensimmäisen ja nykyisen 

työpaikan saamiseen. Alakohtaista työkokemusta korostavat erityisesti liikunta- ja 

terveystieteilijät, joilla on suhteessa eniten työkokemusta opiskeluajalta. Tutkittavien mielestä 

alan työkokemus on merkityksellisempi nykyisen työn kohdalla kuin ensimmäistä työtä 

haettaessa. Selittävänä tekijänä voidaan pitää sitä, että ensimmäistä työtä hakiessa henkilöillä 

ei ole vielä kovin paljon työkokemusta koulutusalalta toisin kuin nykyisen työn kohdalla.       
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Hakola (2007, 2−6) on koonnut tietoja siitä, miten vuonna 2006 valmistuneiden ekonomien 

työtilanne, palkkaus, työnhaun kesto ja työhistoria on kehittynyt. Työtilannetta koskevissa 

kysymyksissä tarkastellaan tilannetta 4−16 kuukautta valmistumisen jälkeen, toisin sanoen 

huhtikuussa 2007. Edellä mainittujen muuttujien vertailuryhmänä on käytetty pääsääntöisesti 

vuosina 2002−2005 valmistuneita 4−16 kuukautta valmistumisen jälkeen. Ekonomiliiton 

raportissa käsiteltyjä kauppatieteellisiä yliopisto-/korkeakouluyksiköitä on 11 eri 

paikkakunnalta. Selvityksessä tutkitaan ainoastaan kauppatieteiden maisterin tutkinnon 

suorittaneita yksilöitä. Raportin tutkittava otos koostuu 732 henkilöstä. Vuonna 2006 

kyselyyn vastanneista henkilöistä naisia oli 61,7 prosenttia. Keski-iältään vastaajat olivat noin 

29-vuotiaita.   

Kyselyhetkellä opintojaan jossakin muodossa jatkavia oli 14 prosenttia. Vuosiin 2004−2005 

verrattuna opintojen jatkaminen on hieman laskenut (19 prosenttia). Jatkokoulutuksen suosion 

hiipumisen yhtenä syynä voidaan pitää Suomen hyvää taloustilannetta ja valmistuneiden 

hyvää työllistymistä. Kyselyhetkellä vakituisessa kokopäivätyössä oli 67 prosenttia 

vastaajista. Vuonna 2005 vastaava prosenttiluku oli 61 ja vuonna 2004 58 prosenttia. 

Vastavalmistuneiden ekonomien työtilanne näyttää lupaavalta tässä kehikossa. Työttömänä 

oli samaan aikaan ainoastaan 2 prosenttia vastaajista. Vuonna 2005 työttömänä oli 3 

prosenttia ja vuonna 2004 5 prosenttia vastanneista. Määräaikaisessa työsuhteessa oli 24 

prosenttia kyselyyn osallistuneista. Vuosiin 2004−2005 verrattuna kyseisten työsuhteiden 

osuus on laskenut (29 prosenttia vuonna 2004 ja 28 prosenttia 2005). (Hakola 2007, 10−13.) 

Koulutusta vastaavissa töissä oli valmistushetkellä 48 prosenttia ja 32 prosenttia sai 

koulutusta vastaavaa työtä seuraavan puolen vuoden aikana valmistumisesta. Vuonna 2005 

valmistuneista oli valmistumishetkellä koulutusta vastaavissa töissä 43 prosenttia ja 36 

prosenttia sai koulutusta vastaavaa työtä puolen vuoden aikana valmistumisesta. Koulutusta 

vastaavat työt ovat lisääntyneet vastavalmistuneiden keskuudessa, sillä vuonna 2004 vastaavat 

prosenttiluvut olivat 39 ja 35. (Hakola 2007, 33−34.)    
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 TAULUKKO 4 Aiempia kyselytutkimuksia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekijä/vuosi Tutkimuskohde Menetelmä             Tulokset 

Hakola, S. 
(SEFE ry) 
2007. 

Vastavalmistuneiden 
ekonomien urapolut 

Työmarkkinatutkimus 
lomakekyselynä 

Koulutusta vastaavien töiden 
osuus on lisääntynyt 
vastavalmistuneiden 
keskuudessa. Vakituiset 
työsuhteet ovat lisääntyneet 
sekä miehillä että naisilla. 

Korhonen, P. 
& Sainio J. 
2006. 

Korkeakoulututkinnon 
suorittaneiden yksilöiden 
työhön sijoittuminen 
viiden vuoden kuluttua 
valmistumisesta. 

Poikkileikkaustutkimus, 
joka suoritettiin 
postikyselynä 

 

Vastaajien työttömyys oli 
vain kaksi prosenttia 
tarkasteluajankohtana. 
Vähiten työttömyyttä esiintyi 
lääketieteellisellä ja 
teknistieteellisellä alalla. 

Suutari, M. 
2003.  

Korkeakoulutettujen 
työurien alun kriittiset 
pisteet 

Pilottitutkimus 
kyselymenetelmällä 

Vähiten työttöminä ovat 
valmistumisen jälkeen olleet 
diplomi-insinöörit, 
kauppatieteilijät sekä liikunta- 
ja terveystieteilijät. Eniten 
työttömyyttä esiintyi 
kasvatustieteilijöillä, 
humanisteilla ja 
luonnontieteilijöillä. 
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3.2 Ekonometriset tutkimukset 

3.2.1 Yksilötekijät työmarkkinatiloissa 
 

Peltola (2004, 59−60) on tarkastellut pro gradu -tutkielmassaan henkilökohtaisten tekijöiden 

vaikutusta työmarkkinatiloihin. Ikä on työmarkkinatiloihin erityisesti vaikuttava tekijä. 

52−65-vuotiaiden työttömäksi jääneiden henkilöiden riski siirtyä työttömyydestä työllisyyteen 

on huomattavasti pienempi kuin 28−39-vuotiailla. Ikääntyneiden miesten riski siirtyä 

työttömyydestä työvoiman ulkopuolelle on noin kolmasosa ja ikääntyneillä naisilla neljäsosa 

28−39-vuotiaiden samaa sukupuolta olevasta riskistä. Miehillä koulutus vaikuttaa useimpiin 

ja naisilla kaikkiin työmarkkinatiloihin. Korkea-asteen tutkinnon suorittaminen lisää riskiä 

naisilla siirtyä työttömästä työlliseksi 26 prosenttia pelkän peruskoulutuksen saaneisiin naisiin 

nähden. Vastaavan muutoksen riski ei eroa korkeasti koulutettujen miesten ja peruskoulun tai 

korkea-asteen koulutuksen saaneiden välillä. Perusastetta korkeampi koulutus pienentää riskiä 

siirtyä työvoiman ulkopuolelta työttömäksi 24−30 prosenttia. Perusastetta korkeampi tutkinto 

lisää miehillä ja naisilla työllistymisen riskiä 13−21 prosenttia työvoiman ulkopuolelta. 

Ollikaisen (2000, 45−49) mukaan naisten työllistymistodennäköisyys on pienempi kuin 

miesten. Naiset siirtyvät miehiä todennäköisemmin myös opiskelijaksi tai työvoiman 

ulkopuolelle. Koulutuksen suhteen Ollikainen on saanut pro gradu -tutkielmassaan 

samansuuntaisia tuloksia kuin Peltola. Korkea-asteen koulutus nostaa miesten 

työllistymistodennäköisyyttä. Naisilla korkea-asteen koulutus kasvattaa työllistymisen 

todennäköisyyttä merkittävästi. Korkeakoulutetuilla miehillä on noin 9 prosenttiyksikköä ja 

naisilla 18 prosenttiyksikköä korkeampi todennäköisyys työllistyä kuin vastaavalla 

kouluttamattomalla henkilöllä. Koulutus vähentää myös työvoimasta poistumisen 

todennäköisyyttä.   

Peltola (2004, 63−64) on havainnut, että naiset, joilla on alle vuoden ikäisiä lapsia, on noin 52 

prosentin riski siirtyä työvoiman ulkopuolelta työttömyyteen. Heillä on myös noin 53 

prosentin riski siirtyä työllisyyteen niiden naisten vastaavista työmarkkinatilan muutoksista, 

joilla ei ole ollenkaan alle kouluikäisiä lapsia. Miehillä, joilla on alle vuoden ikäisiä lapsia, on 

hieman yli 16 prosenttia korkeampi riski siirtyä työvoiman ulkopuolelta työllisyyteen kuin 

miehillä, joilla ei ole yhtään korkeintaan 7-vuotiasta lasta. Työkokemusta vailla olevilla 

miehillä riski siirtyä työttömyydestä työllisyyteen on noin 27 prosenttia täyden ammattitaidon 

omaavista miehistä. Miesten ja naisten, joilla ei ole täyttä ammattitaitoa, riski siirtyä 

työttömyydestä työvoiman ulkopuolelle on noin 70−85 prosenttia täyden ammattitaidon 
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omaavien henkilöiden vastaavasta riskistä. Ollikainen (2000, 53) jatkaa, että miesten 

osittainen ammattitaito näyttäisi lisäävän heidän työllistymistään ja vähentävän työttömyyden 

todennäköisyyttä. Henkilön osittainen ammattitaito vähentää myös opiskelun 

todennäköisyyttä, kun puolestaan täysi ammattitaito lisää sitä hieman.  

Ollikaisen (2000, 57) mukaan myös puolisolla on vaikutusta tutkittavan henkilön 

työttömyyden ja työllistymisen todennäköisyyteen. Puolison työssäkäynti pienentää 

otoshenkilön työttömyyden todennäköisyyttä ja kohentaa henkilön todennäköisyyttä työllistyä 

noin 10 prosenttiyksikköä. Naisten kohdalla puolison korkea-asteen koulutus pienentää 

työllistymisen todennäköisyyttä. Puolison korkea-asteen koulutus parantaa puolestaan 

miehillä työllistymisen ja heikentää työttömyyden todennäköisyyttä. Peltola (2004, 71) toteaa, 

että avo- tai aviopuolison työllisyys lisää miesten työvoiman ulkopuolelta työlliseksi 

siirtymistä.  

Holm ja Kyyrä (1997, 46−51) raportoivat tulojen vaikutuksista yksilön työmarkkinatiloihin. 

He ovat estimoineet, miten tulomuuttujat vaikuttavat yksilöiden työllistymis- ja 

työllisyystodennäköisyyksiin vuosina 1990 ja 1992. Työttömän työllistymiseen avoimille 

työmarkkinoille vaikuttaa keskeisesti niin sanottu hypoteettinen tulosuhde3. Työttömän 

työllistymiskannustin ja työllistymistodennäköisyys on sitä suurempi, mitä suurempi on 

hypoteettinen tulosuhde. Työssäoloajan palkalla on selvä positiivinen vaikutus 

työllisyystodennäköisyyteen. Korkea palkka näyttäisi motivoivan työntekijää säilyttämään 

työpaikkansa. Mitä korkeampi palkka on, sitä suurempi on suhteellisesti työpaikan 

menettämisen taloudellinen vahinko. Työttömien työllistymisen taloudellinen kannustin 

muodostuu Holmin ja Kyyrän mukaan kolmesta erillisestä tulomuuttujasta. Työttömän ja 

hänen puolisonsa bruttotuloilla on vaikutusta työllistymiseen. Puolison tulot lisäävät 

todennäköisyyttä, että työvoimaan kuuluva on työllinen avoimilla työmarkkinoilla, ja sitä 

todennäköisyyttä, että työtön työllistyy avoimille työmarkkinoille. Kotitalouden käytettävissä 

olevien tulojen muutokset vaikuttavat myös työllistymiseen. Työttömän aktiivisuus etsiä 

työpaikkoja ja näin työllistyä riippuu yksilön omista tuloista, hänen tulojensa vaikutuksesta 

perheen tuloihin ja hänen puolisonsa tuloista.  

                                                
 
3 Hypoteettinen tulosuhde mittaa sitä, kuinka paljon kotitalouden käytettävissä olevat tulot nousevat, 
jos työtön työllistyy ominaisuuksiaan vastaavalla alkupalkalla (Holm & Kyyrä 1997, 51). 
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Kokeellisen tutkimusmenetelmän käyttöä ja hyödyllisyyttä työvoimapolitiikan arvioinnissa on 

tutkittu Hämäläisen ja Uusitalon (2005, 14, 50) raportissa. Kokeellisen asetelman selkein etu 

ei-kokeelliseen asetelmaan verrattuna on sen tuottamien estimaattien harhattomuus. 

Kokeellisessa tutkimuksessa satunnaistaminen on suoritettu arpomalla otosyksilöt koe- ja 

kontrolliryhmiin. Työvoimapoliittisten toimenpiteitten vaikutuksia yritetään ratkaista ei-

kokeellisessa menetelmässä ilman satunnaistettua kontrolliryhmää. Tarkastelun kohteena on 

350 000 henkilön satunnaisotos vuonna 1997 maassa asuneista 12−70-vuotiaista 

suomalaisista, joista aineistossa on tietoja vuosilta 1998−2000. Aineistoon on poimittu 

henkilöt, jotka olivat olleet työttöminä vuoden 1996 syyskuun ja vuoden 1997 kesäkuun tai 

vuoden 1999 tammikuun ja marraskuun välillä. Työhön-kokeilun verrokkiryhmän 

muodostavat vuosina 1996−1997 työttömänä olleet ja työnhakuryhmiin osallistuneiden 

verrokkiryhmä koostuu vuoden 1999 työttömistä.  

Kokeellisen ja ei-kokeellisen asetelman välillä olevia mahdollisia eroja tutkitaan vertaamalla 

kokeeseen osallistuneiden ja rekisteriverrokkien työllisyystilannetta 6 kuukautta lähtötilanteen 

jälkeen. Työhön-kokeiluun osallistuneista työllistyi kuudessa kuukaudessa 32,9 prosenttia. 

Kontrolliryhmän työllistyneiden osuus oli 31,1 prosenttia. Työhön-ohjelman vaikutuksen 

kokeellinen arvio on täten 1,8 prosenttiyksikköä. Samaan aikaan rekisterin työttömistä 

työllistyi kuudessa kuukaudessa 15,1 prosenttia. Kontrolliryhmän jäsenet, jotka eivät 

osallistuneet koulutukseen, työllistyivät myös paremmin kuin rekisteriverrokkiryhmän 

yksilöt. Kokeellisen kontrolliryhmän ja verrokkiryhmän kaltaistamisen4 perusteella kokeeseen 

osallistujat olivat muita työttömiä useammin naisia. Koeyksilöillä oli muita enemmän lapsia, 

ja he olivat keskimääräisiä samaan aikaan työttömänä olleita korkeammin koulutettuja. Nämä 

tekijät kasvattavat rekisteriverrokkien työllistymisastetta. (Hämäläinen ym. 2005, 17−18.)             

Rantalan (1995, 36−54) tutkimuksessa on arvioitu aktiivisten työvoimapoliittisten 

toimenpiteiden merkitystä yksilön työllistymiselle. Toimenpiteiden vaikutus työllistymiseen 

on sitä tehokkaampi, mitä paremmin toimenpiteet on voitu räätälöidä työttömän 

ominaisuuksien mukaan. Rantalan mukaan aktiivisten toimenpiteiden lisääntyminen alle 25-

vuotiailla lisäsi tilastollisesti merkitsevästi nuorten työllistymistä. Alle 20 ja 20−24                 

-vuotiaiden työllistymiset poikkesivat kuitenkin toisistaan ikäryhmittäin. Alle 20-vuotiaat  

                                                
 
4  Kaltaistamisessa eli propensity-score -menetelmässä potentiaalisesta vertailujoukosta poimitaan 
kullekin kokeeseen osallistujalle parhaiten tätä muistuttava verrokkipari (Hämäläinen & Uusitalo 
2005, 15).  
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työllistyivät muita nuoria heikommin ja samalla heille kohdistetut toimenpiteet ovat olleet 

vähemmän tehokkaita. Heikompi työllistyvyys saattaa johtua riittämättömästä koulutuksesta 

tai heiltä puuttuu työkokemuksen kannalta oleellinen ensimmäinen työpaikka. Alle 20-

vuotiaiden tapauksessa koulutus lisää eniten heidän työllistymisastettaan. Kuntien ja valtion 

kohdennetut työllistämistukitoimenpiteet osoittautuivat hyödyllisimmiksi 20−24-vuotiaiden 

työllistymisessä. Oletettavasti 20−24-vuotiaat ovat hankkineet jo tarvittavan ammatillisen 

peruskoulutuksen, jolloin työllistymisen kannalta on oleellista tarvittavan työkokemuksen 

hankkiminen.        

Tuomala (2002, 38) on tutkinut työvoimakoulutuksen, joka on osa aktiivista 

työvoimapolitiikkaa, vaikutusta koulutusasteittain. Keskiasteen koulutus kohentaa 

työllistymistodennäköisyyttä 2,3 prosenttia perusasteeseen nähden. Korkea-asteen koulutus 

nostaa jopa 6,1 prosenttia todennäköisyyttä työllistyä perusasteeseen verrattaessa. 

Työvoimakoulutuksen vaikutus työllistymisen todennäköisyyteen on samaa suuruusluokkaa 

korkea-asteen koulutuksen kanssa. Työllistymistodennäköisyyttä nostaa myös 

työttömyyskassan jäsenyys 15,2 prosentilla. Korkeammin koulutetut työttömät hyötyvät 

enemmän työvoimakoulutukseen osallistumisesta kuin pelkän perusasteen suorittaneet. 

Perusasteen koulutuksen suorittaneille laskettu keskimääräinen työllistymistodennäköisyys on 

vain 7,2 prosenttia. Osallistuminen työvoimakoulutukseen nostaa työllistymisen 

todennäköisyyttä 3,9 prosenttiyksiköllä 11,1 prosenttiin. Korkea- ja keskiasteen koulutuksen 

suorittaneet työllistyvät keskimäärin 29,8 prosentin todennäköisyydellä. Kyseisen ryhmän 

kohdalla työvoimakoulutus nostaa työllistymistodennäköisyyttä 7,9 prosenttiyksiköllä. 

Hämäläinen (1999) on samoilla linjoilla tuloksissaan. Työvoimakoulutus hyödyttää enemmän 

korkeammin koulutettuja henkilöitä kuin muita.      

3.2.2 Tiloihin vaikuttavat muut työmarkkinatekijät  
 

Lama vähensi työvoiman kysyntää. Erityisesti ammattirakenteen muutos on tärkeä selittävä 

tekijä koulutetun työvoiman kysynnän muutoksille. Vähän koulutettujen työllisyyden 

vähenemisestä selittyy noin puolet tällä muutoksella. Laman alkuvuosina heikosti 

koulutettujen työpaikat yksinkertaisesti katosivat. Tästä on ollut seurauksena erot 

koulutustasojen välisissä työttömyysasteissa. Lamasta huolimatta joidenkin ammattiryhmien 

työllisyys kuitenkin kasvoi. Työvoiman kysyntä kasvoi korkeampaa koulutustasoa 

edellyttävissä ammateissa. Esimerkiksi ATK-alan työvoiman kysynnän kasvu oli erityisen 

voimakasta laman aikana. 1990-luvulla sosiaalisen ja psykologisen alan ammattien työllisyys  
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kasvoi vielä enemmän. Työllisyys kasvoi myös selvästi markkinointi-, mainos- ja 

opetusalalla. Muutokset olivat suuria eri ammattiryhmissä. Yhdeksässä ammattiryhmässä 

työllisyys pieneni yli neljänneksen ja kahdessa kasvoi vähintään 20 prosentilla. 1990-luvun 

alun työllisyyden romahdus vauhditti ammattirakenteen muutosta. Rakenteen muutos oli 

erityisen nopeaa vuosien 1990 ja 1992 välillä. Työllisten osuus väheni teollisuuden ja 

rakennustyön ammattien osalta. Terveydenhuollon, teknisen, tieteellisen, opetustyön sekä 

sosiaalialan ammattien osuus työllisistä kasvoi. (Uusitalo 1999, 2−3.)    

Myrskylä (2006, 86−90) on keskittynyt tutkimuksessaan korkeakoulusta vuosina 2002−2004 

valmistuneiden työpaikan sijainnin tarkasteluun. Eniten yliopistosta valmistuneita työllistää 

Uusimaa, jossa työskentelee alueen omia yliopistosta valmistuneita sekä paljon muiden 

alueiden valmistuneita. Oulun ja Turun yliopistot sekä Tampereen teknillinen yliopisto ovat 

parhaita alueyliopistoja. Kyseisiin opiskelumaakuntiin jää yli puolet valmistuneista töihin. 

Vain kolmannes pienemmissä alueyliopistoissa, kuten Vaasassa, Joensuussa ja Jyväskylässä 

valmistuneista, jää samaan maakuntaan töihin. Uudellemaalle suuntaa siis suurempi osuus. 

Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun seudulla sijaitsee yli puolet työpaikoista, jotka 

edellyttävät yliopistotutkintoa. Tämän koulutustason työpaikkakasvusta yli puolet keskittyy 

näille alueille. Korkeakoulutusta edellyttävät työpaikat vähenivät vain syrjäisillä seuduilla, 

kuten Ahvenanmaan maaseudulla, Itä-Lapissa ja Äänekoskella. Samaan maakuntaan 

työllistyy kuitenkin useammin ammattikorkeakoulusta valmistunut kuin yliopistosta 

valmistunut. Jopa 80−90 prosenttia Uudellamaalla tutkintonsa suorittaneista jää alueelle 

töihin. Oulun seudun, Pirkanmaan, Turun ja Tampereen ammattikorkeakouluista 

valmistuneista yli 70 prosenttia jää samaan maakuntaan töihin. Yli puolet Kymenlaakson, 

Etelä-Karjalan ja Jyväskylän oppilaitoksista valmistuneista työskentelee samalla alueella. 

Valtaosa Hämeen, Mikkelin, Kemi-Tornion ja Keski-Pohjanmaan 

ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista siirtyy Oulun ja Helsingin seudulle. 

Ammattikorkeakouluista valmistuneilla on suurempi vaikutus omien alueitten työllisiin kuin 

alueyliopistosta valmistuneilla. 

Koulutusalojen työllistymismahdollisuudet vaihtelevat suuresti sekä yliopisto- että 

ammattikorkeakoulutasolla. Parhaimmat työllistymismahdollisuudet ovat kaupan ja tekniikan 

alalla. Heikoimmat työllistymismahdollisuudet ovat taideyliopistoissa, 51 prosentista 72 

prosenttiin. Taidealan työttömyydessä on myös aluevaikutusta, joka ilmenee Lapin ja 

Joensuun yliopistoista valmistuneilla. Aluevaikutus on noin 6 prosenttia. Poliisin ammatti  
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työllistää parhaiten ammattikorkeakoulututkinnoista. Kulttuuriala työllistää 70 prosenttia. 

Toiseksi vähiten työllistyneitä, 78 prosenttia, on luonnonvara- ja ympäristöaloilta. (Myrskylä 

2006, 83.) 

Korkeamäki (2001, 20−30) tulkitsee yrityskohtaisten tekijöiden vaikutusta yksilön 

työttömyysriskiin yksityisellä sektorilla vuosina 1990−1996. Tutkimuksen mukaan 

työttömyysriskiä laskee selvästi työntekijän koulutustaso sekä yrityksen keskimääräinen 

koulutustaso. Korkeakoulututkinnot suojaavat miehiä selvästi paremmin työttömyydeltä kuin 

naisia. Työntekijöiden työttömyysriski laskee 10 prosentilla, kun työntekijöiden koulutustaso 

nousee puolella yksiköllä. Pienin työttömyysriski on yrityksissä, joissa on tasainen 

sukupuolijakauma. 16−54-vuotiaiden kohdalla työttömäksi jäämisen riski pienenee yrityksen 

koon kasvaessa. Ainoan poikkeuksen tekevät yritykset, joissa työskentelee yli 4 000 henkeä. 

Kaikkien työntekijöiden riskiä joutua työttömäksi kasvattaa jonkin verran myös 

työntekijöiden keski-iän nousu. Työpaikan pysyvyyttä ei kohenna työskentely kunnan tai 

valtion yrityksessä. Yrityksen hyvä kannattavuus, alhaiset rahoituskustannukset ja tuotannon 

pääomavaltaisuus laskevat selvästi työttömyysriskiä.         
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TAULUKKO 5 Aiempia ekonometrisia tutkimuksia 

 

 

Tekijä/vuosi Tutkimuskohde Menetelmä             Tulokset 

Holm, P. & 
Kyyrä, T. 1997. 

Tulojen vaikutus 
työmarkkinatiloihin 

Työllistymis- ja 
työllisyystodennäköisyysyhtälö 
sekä alkupalkkafunktio 

Työssäoloajan palkalla on 
selvä positiivinen vaikutus 
työllisyystodennäköisyyteen. 

Hämäläinen, K. 
& Uusitalo, R. 
2005. 

Kokeelliset menetelmät 
työvoimapoliittisten 
toimenpiteiden 
vaikutusten 
arvioinnissa 

Kokeellinen tutkimusmenetelmä Työhön-kokeiluun 
osallistuneista työllistyi 
kuudessa kuukaudessa 32,9 
prosenttia. Kontrolliryhmän 
työllistyneiden osuus oli 31,1 
prosenttia. 

Korkemäki, O. 
2001. 

Työttömyysriskiin 
vaikuttavat 
yrityskohtaiset tekijät 

Logit-malli  Työntekijöiden 
työttömyysriski laskee 
kymmenellä prosentilla, kun 
työntekijöiden koulutustaso 
nousee puolella yksiköllä. 

Myrskylä, P. 
2006. 

Muuttoliike ja 
työmarkkinat 

Arviointitutkimus  Ammattikorkeakouluista 
valmistuneilla on suurempi 
vaikutus omien alueitten 
työllisiin kuin alueyliopistosta 
valmistuneilla. Kaupan ja 
tekniikan ala työllistää 
parhaiten yliopistosta 
valmistuneita.  

Ollikainen, V. 
2000. 

Sukupuolierot 
työmarkkinasiirtymissä 
1990-luvulla 

Multinomiaalinen logit-malli Naisten työmarkkina-asema 
on miesten työmarkkina-
asemaa heikompi. Perhetekijät 
heikensivät erityisesti naisten 
asemaa miehiin nähden.  

Peltola, M. 
2004. 

Työmarkkinasiirtymät 
Suomessa. 
Työllisyyden 
päättymisen jälkeinen 
työmarkkinasiirtymien 
dynamiiikka vuosina 
1995−1999. 

Coxin verrannollisten riskien 
malli yhdistettynä 
laskuriprosesseihin ja 
tapahtumahistoria-
analyysikehikkoon 

Eri ikäryhmien erot 
työttömyydestä tapahtuvan 
työllistymisen onnistumisessa 
ovat varsin merkittäviä.   

Rantala, J. 1995. Aktiivisten 
työvoimapoliittisten 
toimenpiteiden 
työllistävyys 

Työllistymisfunktio 
spesifikaatioin 

Aktiivisten toimenpiteiden 
avulla voidaan parantaa 
nuorten työllistymistä.  

Tuomala, J. 
2002. 

Työvoimakoulutuksen 
vaikutus työttömien 
työllistymiseen 

Diskreetin valinnan mallit ja 
elinaika-analyysi 

Työvoimakoulutus edistää 
jonkin verran työttömien 
mahdollisuuksia työllistyä 
avoimille työmarkkinoille. 

Uusitalo, R. 
1999. 

1990-luvun laman 
aikaisia 
rakennemuutoksia 
työmarkkinoilla 

Mismatch-indeksi Vuosien 1990 ja 1994 välillä 
katosi vajaat 450 000 
työpaikkaa. Lamasta 
huolimatta ATK-alan 
työvoiman kysynnän kasvu oli 
erityisen voimakasta. 
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3.3 Kansainväliset tutkimukset  

Theeuwes, Kerkhofs ja Lindeboom (1990) ovat estimoineet hasardifunktion avulla 

hollantilaisten työmarkkinakokemuksia vuosina 1980−1985. Työmarkkina-asemia 

tarkastellaan työttömyyden, työllisyyden ja työvoiman ulkopuolella olemisen välillä. 

Tutkimuksessa on otettu huomioon yksilön työpaikan vaihtamistodennäköisyydet. Kaikkia 

työmarkkinatiloja tarkastellaan yksilökohtaisten piirteiden kautta.  

Theeuwes ym. (1990) mukaan korkeasti koulutetut naiset vaihtavat työpaikkaa 

todennäköisemmin kuin naiset, joilla on matalampi koulutustaso. Korkeakoulutettujen naisten 

työmarkkinatilan muutos työttömästä työlliseksi on myös tilastollisesti merkitsevämpi kuin 

vähemmän koulutettujen naisten. Miehillä koulutus vaikuttaa merkitsevästi vain siirryttäessä 

työllisyydestä työttömyyteen. Miehillä korkeampi koulutus ei vaikuta yhtä voimakkaasti 

työmarkkina-asemaan kuin naisilla. Lasten lukumäärällä ja alle 5-vuotiailla lapsilla on 

tilastollisesti merkitsevä vaikutus naisten työmarkkinavirtoihin. Miesten kohdalla 

perheasemalla tai lasten lukumäärällä ei ole havaittavissa selkeää vaikutusta työmarkkina-

asemaan. Miesten aiemmalla työkokemuksella on negatiivinen vaikutus työpaikan 

menettämiseen. Naisten työkokemuksella on puolestaan työpaikan löytämisen kannalta 

negatiivinen vaikutus.      

Van der Klaauw, van Vuuren ja Berkhout (2004) tutkivat yliopisto-opiskelijoiden työn 

etsintäkäyttämistä työmarkkinoille siirryttäessä. Tutkijoiden käyttämä malli on 

epästationaarinen, koska opiskelijat eivät yleensä aloita säännöllistä työn etsintää ennen 

valmistumistaan. Rakenneparametrit ovat kuitenkin jatkuvia. Käytettävä aineisto koostuu 

yksilöistä, jotka ovat suorittaneet tutkintonsa Alankomaissa vuosien 1995 ja 2001 välillä. 

Mallin avulla tarkastellaan yleistä havaintoa siitä, että suurin osa yksilöistä aloittaa työnteon 

heti valmistumisensa jälkeen. Mallin mukaan suhdannevaihtelu5 vaikuttaa merkittävästi 

opiskelijan työmarkkinanäkymiin. Erityisesti valmistumishetken työttömyysaste vaikuttaa 

palkkatarjousten jakaumaan. Työttömyysasteen lasku 1 prosenttiyksiköllä nostaa 

työtarjousten mediaania 3 prosentilla. Yksilöiden työllisyysastetta voitaisiin nostaa 

valmistumishetkellä 40 prosentista 65 prosenttiin, jos opiskelijat aloittaisivat työnhaun kuusi 

kuukautta ennen valmistumistaan. Työkokemuksella on havaittu olevan myös olennainen  

                                                
 
5 Tässä tutkimuksessa suhdannevaihtelua mitataan työttömyysasteella ja BKT:n kasvulla.  
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merkitys. Varsinkin heti valmistumisen jälkeen työkokemuksella on huomattava vaikutus 

työllisyysasteen tasoon.           

Finnien (2000) tutkimuksessa on perehdytty kanadalaisten korkeakoulutettujen työmarkkina-

asemaan heti valmistumisen jälkeen. Tarkastelun kohteena olevat henkilöt ovat suorittaneet 

tutkintonsa vuosina 1982, 1986 ja 1990. Tutkimuksessa on havaittu, että korkeakoulusta 

valmistuneet ovat pääsääntöisesti siirtyneet hyvin työelämään. Useimmat henkilöt ovat 

löytäneet vakituisen kokopäivätyön ja saavat kohtuullisen korkeaa palkkaa. Siirtyminen 

koulusta työmarkkinoille on laaja prosessi, jossa työmarkkinatilat vaihtelevat merkittävästi 

kahden ja viiden vuoden kuluttua valmistumisesta. Korkeakoulutettujen työttömyysaste oli jo 

kahden vuoden kuluttua valmistumisesta suhteellisen alhaalla, mutta seuraavien kolmen 

vuoden aikana työttömyys väheni vielä selvästi lisää. Useimmat työttömät löysivät näiden 

seuraavien kolmen vuoden aikana työpaikan, ja useimmat näistä paikoista olivat 

kokopäivätöitä. Tilapäistöiden osuus laski myös selvästi samalla aikavälillä. Ansiot nousivat 

olennaisesti 11 prosentista 26 prosenttiin näiden kolmen vuoden aikana.               

Leeman (2002) käsittelee tutkimuksessaan sukupuolen ja syntyperäisten tekijöiden vaikutusta 

yliopistosta valmistuneiden henkilöiden siirtymiseen tutkijauran ensimmäiseen vaiheeseen, 

tohtorikoulutukseen. Tutkimuksessa tarkastellaan, onko naisen asemalla ja alhaisemmalla 

sosiaaliluokalla suurempi vaikutus uramahdollisuuksiin tietyillä aloilla. Tietoja on kerätty 

Sveitsissä valmistuneiden henkilöiden koulutuksesta ja urapoluista kaikilta koulutusaloilta 

1990-luvun alussa. 

Leeman (2002) on havainnut, että tohtoriarvon saavuttaminen on hankalaa naisten kohdalla.  

Miehet saavuttavat tohtorin arvon kaksi kertaa niin usein kuin naiset. Tämä sukupuolten 

välinen ero jatkaa myös kasvamistaan ensimmäisten työvuosien aikana. Naiset keskeyttävät 

tohtorikoulutuksen useammin kuin miehet. Miehet puolestaan osallistuvat koulutukseen 

hieman myöhemmin valmistumisensa jälkeen kuin naiset. Tohtorikoulutettavaksi pääseminen 

vaihtelee koulutusaloittain. Kansantaloustieteessä, liiketoimintaopinnoissa sekä matematiikan 

että fysiikan ja tekniikan aloilla molemmilla sukupuolilla on yhtäläiset mahdollisuudet päästä 

tohtorikoulutusohjelmaan. Kieliopinnoissa, kirjallisuudessa, yhteiskunnallisissa aineissa sekä 

luonnontieteissä naisten on erittäin vaikea päästä tohtorikoulutukseen. Vähemmän 

koulutetuista perheistä lähtöisin olevilla opiskelijoilla on jossain määrin huonommat 

mahdollisuudet saavuttaa tohtorinarvo. Tämä ilmenee varsinkin matematiikassa ja fysiikassa.     
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Biggeri, Bini ja Grilli (2001) määrittelevät tekijöitä, jotka vaikuttavat henkilöiden 

työmarkkina-asemaan siirryttäessä yliopistosta työelämään Italiassa. Tutkijat keskittyvät 

tarkastelemaan kuinka kauan valmistuneilta vie aikaa saada ensimmäinen työpaikka. 

Yksilöiden työtarjousten saantimahdollisuuksien kohdalla huomiota kiinnitetään myös 

yksilöpiirteisiin. Tarkastelujoukkona ovat vuonna 1992 Italiassa tutkintonsa suorittaneet 

yksilöt. Otoksesta on poistettu yksilöt, joilla oli sama työpaikka kuin ennen tutkinnon 

suorittamista ja henkilöt, jotka eivät etsi työpaikkaa. Työpaikkatarjouksia käsitellään yhtenä 

kokonaisuutena. Osa-aika- ja kokopäivätöitä ei ole siis eritelty. 

Biggeri ym. (2001) toteavat, että ensimmäisen työpaikan saantimahdollisuudet vähenevät ajan 

suhteen. Asevelvollisuuden havaittiin viivyttävän myös työnhakua. Sukupuolten välillä on 

eroa työnsaannissa, kun henkilöt ovat valmistuneet tyydyttävin arvosanoin. Miehet saavat 

helpommin töitä alhaisemmilla arvosanoilla. Hyvä arvosana on tärkeämpi naisten työpaikan 

saannille kuin miehille. Tutkintoarvosanoilla on positiivinen, muttei merkittävä vaikutus 

työpaikan saamiselle. Opiskeluajalla on merkitsevä ja positiivinen vaikutus ensimmäiselle 

työpaikalle. Suositellussa määräajassa tutkintonsa suorittaneilla henkilöillä näyttäisi olevan 

hyödyllisiä kykyjä, jotka auttavat työnhakijoita saavuttamaan työpaikan. Vanhempien 

ammatillinen asema ja koulutustaso vaikuttavat merkitsevästi valmistuneen työnsaantiin. 

Tutkinnon suorittaneella on suurempi todennäköisyys saada töitä, jos jompikumpi 

vanhemmista on töissä tai on suorittanut tutkinnon keski- tai korkea-asteelta. Työnsaanti 

hankaloituu iän myötä. Yli 30-vuotiaat saavat vähemmän työtarjouksia kuin alle 30-vuotiaat.        

Mora, Garcia-Montalvo ja Garcia-Aracil (2000) tarkastelevat Espanjan korkeakoulutuksen 

rakennetta ja valmistuneiden työllisyyttä vuosina 1977−1997. Tutkimuksessa on havaittu, että 

työvoiman tarve on muuttunut koulutusaloittain dramaattisesti. Opiskelijoiden määrä on 

vähentynyt huomattavasti humanistisilla ja terveystieteellisillä aloilla. Yhteiskuntatieteitä 

opiskelee puolet yliopistojen opiskelijakunnasta. Insinööriksi opiskelevien määrä on noussut 

selkeästi eniten. Vuonna 1977 korkeakoulutettuja oli Espanjassa 4,4 prosenttia 25−64             

-vuotiaista. Vuonna 1997 korkeakoulutettujen henkilöiden määrä oli noussut jo 13,5 

prosenttiin. Samaan aikaan kuitenkin koko maan työttömyys nousi 3,2 prosentista 17,5 

prosenttiin. Valmistuneiden työttömyys riippuu puolestaan vahvasti yksilön iästä. Vuonna 

1997 työttömiä oli 29,5 prosenttia 25−29-vuotiaiden ikäryhmästä. 30−34-vuotiaista 

työttömänä oli 15,5 prosenttia. Vanhemmissa ikäryhmissä työttömyys vähenee entisestään. 

Naisten työttömyys on kaikissa ikäryhmissä todennäköisempää kuin miesten. Pienin  



 
 

 

38 

 

työttömyysero sukupuolten välillä on nuorimmassa, 25−29-vuotiaiden, ikäryhmässä. 

Työttömyysasteet vaihtelevat koulutusaloittain huomattavasti. Korkeakoulusta valmistuneista 

terveystieteilijöistä oli työttömänä 6,5 prosenttia vuonna 1997, kun taas humanisteista oli 

työttömänä 16,4 prosenttia. Siirtyminen opiskelijasta työlliseksi vaihtelee 3,6 kuukaudesta 10 

kuukauteen. Taloustieteilijät saavat työpaikan etsittyään töitä kahdesta kolmeen kuukauteen. 

Julkisilta hallintoaloilta valmistuneilla kuluu kaksi kertaa pitempään löytää työpaikka.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

39 

 

TAULUKKO 6 Kansainvälisiä tutkimuksia 

 

 

 

 

 

 

 

Tekijä/vuosi Tutkimuskohde Menetelmä             Tulokset 

Biggeri, L., 
Bini, M. & 
Grilli, L. 
2001. 

Yliopistosta 
valmistuneiden 
henkilöiden 
ensimmäisen työpaikan 
saanti Italiassa 

Kolmitasoinen aika-
eloonjäämismalli 

Suositellussa määräajassa 
tutkintonsa suorittaneilla 
henkilöillä näyttäisi olevan 
hyödyllisiä kykyjä, jotka auttavat 
työnhakijoita saavuttamaan 
työpaikan. 

Finnie, R. 
2000. 

Kanadalaisten 
korkeakoulutettujen 
työmarkkina-asemat 
heti valmistumisen 
jälkeen 

Survey-tutkimus Korkeakoulutetut henkilöt 
löytävät useimmiten viiden 
vuoden kuluessa 
valmistumisestaan vakituisen 
kokopäivätyön.     

Leeman, R. 
2002. 

Yliopistosta 
valmistuneiden 
henkilöiden 
siirtyminen 
tohtorikoulutettavaksi 
Sveitsissä 

Logistinen regressio Tohtorikoulutus on yleisempää 
miehillä kuin naisilla. 
Jatkokoulutusmahdollisuudet 
eroavat koulutusaloittain.  

Mora, J-G., 
Garcia-
Montalvo J. 
& Garcia-
Aracil, A. 
2000. 

Korkeakoulutettujen 
työmarkkinat 
Espanjassa 

Ekonometrinen malli Työttömyysasteet vaihtelevat 
koulutusaloittain. Valmistuneista 
terveystieteilijöistä oli 
työttömänä 6,5 prosenttia vuonna 
1997, kun taas humanisteista oli 
työttömänä 16,4 prosenttia. 

Theeuwes, J., 
Kerkhofs, 
M.& 
Lindeboom, 
M. 1990. 

Työmarkkinatilan 
muutos Hollannissa 
1980−85 

Hasardifunktio Miehillä korkeampi koulutus ei 
vaikuta yhtä voimakkaasti 
työmarkkinatiloihin kuin naisilla. 

Van der 
Klaauw, B., 
van Vuuren, 
A. & 
Berkhout, P. 
2004. 

Korkeakoulusta 
työelämään 
Alankomaissa 

Ehdollinen suurimman 
uskottavuuden funktio 

Yksilöiden työllisyysastetta 
voitaisiin nostaa 
valmistumishetkellä 40 
prosentista 65 prosenttiin, jos 
opiskelijat aloittaisivat työnhaun 
kuusi kuukautta ennen 
valmistumistaan. 
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4 KORKEAKOULUTETUT JA TYÖMARKKINA-

ASEMAT  

4.1 Multinomiaalinen logit-malli 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan korkeakoulutettujen työllistymistodennäköisyyksiä. Tämän 

lisäksi tarkastellaan kyseisten yksilöiden jatko-opiskelun ja uudelleen kouluttautumisen 

todennäköisyyttä sekä työvoiman ulkopuolella olemisen todennäköisyyttä. 

Korkeakoulutettujen työmarkkinatiloihin vaikuttavia tekijöitä mallinnetaan multinomiaalisella 

logit-mallilla.    

Tutkittaessa tilastollisesti onko yksilö työllinen vai ei, käytetään dummy-muuttujaa. Kyseessä 

on siis laadullinen muuttuja, kun yksilö on työllinen tai työtön. Tällöin muuttuja voi saada 

arvon 0 tai 1. Tällaisten dikotoomisten muuttujien analysointiin käytetään epälineaarisia 

todennäköisyysmalleja, koska lineaariset todennäköisyysmallit eivät näihin muuttujiin 

sovellu. Näitä epälineaarisia malleja on useita, mutta yleisimmin käytetyt mallit ovat logit- ja 

probit-mallit. Probit-mallissa virhetermit oletetaan jakautuvan normaalisti ja logit-mallissa 

virhetermit jakautuvat logistisesti. Probit- ja logit-mallin parametrit estimoidaan useimmiten 

suurimman uskottavuuden menetelmällä, kun taas tavallisia regressiomalleja estimoidaan 

pienimmän neliösumman menetelmällä. (Aldrich & Nelson 1984, 30−49.)  

Mallinnettaessa todennäköisyyksiä ei voida käyttää siis tavallisia lineaarisia regressiomalleja, 

koska todennäköisyys voi saada arvoja vain nollan ja yhden väliltä. Tästä johtuen lineaarisen 

mallin perusoletukset virhetermien normaalisuudesta ja homoskedastisuudesta eivät ole 

voimassa. Käytetään epälineaarisia menetelmiä. Logit-malli on tässä yhteydessä probit-mallia 

selkeämpi ja matemaattisesti tarkoituksenmukaisempi.  

Estimoinneissa käytettävä multinomiaalinen logit-malli on tarkoituksenmukainen, koska 

selitettävässä muuttujassa on useita luokkia. Oletuksena on, että otosyksilöllä on mahdollisuus 

valita työmarkkina-asema työllisyyden, työttömyyden ja työvoiman ulkopuolella olemisen 

väliltä. Tämän tutkimuksen kannalta työllisyys, työttömyys, jatko-opiskelu ja työvoimasta 

poistuminen ovat merkitykselliset mallinnettavat työmarkkinatilat. Multinomiaalisen mallin 

johtamisessa voidaan lähteä liikkeelle yksilön saamasta hyödystä tietyn tilan valinnan 

suhteen. Yksilön valintoja voidaan kuvata lineaarisen regressiomallin avulla seuraavasti: 
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(4.1a)  Pi (vaihtoehto 0:työtön)   =  0
'
0 iix εβ +  

(4.1b)  Pi (vaihtoehto 1:työllinen)   = 1
'
1 iix εβ +  

(4.1c)  Pi (vaihtoehto 2:opiskelija)   = 2
'
2 iix εβ +  

(4.1d)  Pi (vaihtoehto 3:työvoiman ulkopuolella) = 3
'
3 iix εβ +   

jossa i = 1,…, n kuvaa otosyksilöitä ja j = 0, 1, 2, 3 mahdollisia työmarkkinatilan muutoksia. 

Kertoimet β0, β1, β2, β3 ovat p-ulotteisia parametrivektoreita ja xi on selittävien muuttujien 

vektori. Virhetermit εi0, εi1, εi2, εi3 oletetaan toisistaan riippumattomiksi. Termit kuvaavat 

mallin avulla selittämättä jäänyttä satunnaisvaihtelua. Jos työmarkkinatiloja olisi ollut vain 

kaksi, niin tilanne olisi palautunut binääriseen logit-malliin. Yksilö i valitsee tilan j, jos siitä 

saatava hyöty on suurempi kuin tilasta k saatava hyöty: 

(4.2)  havaittu yi  = valinta j, jos Ui (tila j) >  Ui (tila k) ∀  k ≠  j. 

Jos virhetermit oletetaan riippumattomiksi ja logistisesti jakautuneiksi, yksilön valittavissa 

olevien tilojen todennäköisyydet ovat: 

P(tila j) = 

∑
=

+
3

1

'

'

1
k

x

x

ik

ij

e

e

β

β

, j = 0,1,2,3. 

Kyseistä mallia kutsutaan multinomiaaliseksi logit-malliksi. Malli kertoo todennäköisyydet 

sille, että yksilö i valitsee jonkin neljästä mahdollisesta vaihtoehdosta. Malli tarvitsee 

normalisointia, jos βj korvataan (βj + γ):lla, jotta todennäköisyydet pysyvät muuttumattomina. 

Menetelmän identifioimiseksi on tehty normalisointi β0 = 0. Mallin referenssitilana toimii 

työttömyys, johon muita tiloja verrataan.  
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Tulkintojen helpottamiseksi on laskettu riskisuhteet. Riskisuhde ilmaisee kahden 

työmarkkinatilan todennäköisyyksien suhdetta. Tässä tapauksessa valitun tilan 

todennäköisyyden suhdetta referenssitilaan nähden. Tilojen suhde voidaan esittää seuraavalla 

tavalla: 

(4.4)  )exp(
)0(

)( '
ij

i

i x
yP

jyP
β=









=

=
     

Riskisuhdetta käytetään arvioitaessa, kuinka paljon suurempi on esimerkiksi 

korkeakoulutetun henkilön todennäköisyys olla työllinen kuin työtön. 

Työttömyyden toimiessa referenssitilana parametriestimaatit eivät ilmaise sitä, miten 

selittäjien muutokset vaikuttavat tietyn työmarkkinatilan todennäköisyyteen. 

Parametriestimaateista voidaan nähdä vain, miten selittävä muuttuja vaikuttaa tiettyyn tilaan 

siirtymiseen verrattaessa sitä referenssitilaan. Tämän takia lasketaan marginaalivaikutukset eli 

todennäköisyyksien osittaisderivaatat selittävien muuttujien xi suhteen: 

(4.5)  
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jossa βk on k:nnen muuttujan kerroin kussakin tilassa. (Greene 1993, 664−669.) 

4.2 Aineisto ja muuttujien konstruointi 

Tutkimuksessa käytetään Tilastokeskuksen pitkittäisaineistoa Suomen väestöstä vuosilta 

1970−2004, josta on poimittu 7 prosentin satunnaisotos vuonna 2001. Aineisto on kasattu 

yhdistelemällä rekisteritietoja useammasta viranomaisrekisteristä. Otoksessa on tietoja muun 

muassa tilastokeskuksen tutkintorekisteristä, työministeriön työnhakijarekisteristä, 

väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä ja verohallinnon rekistereistä. Aineisto 

sisältää tilastotietoja esimerkiksi henkilöistä, perheistä ja asunnoista.   

Tutkielman mielenkiinnon kohteena ovat henkilöt, joilla on vähintään korkea-asteen koulutus. 

Korkeakoulutettujen henkilöiden otos on rajattu 21−64-vuotiaisiin. Rajauksen avulla pyritään 

tarkastelemaan työikäisten henkilöiden työmarkkinatiloja, jotka ovat suorittaneet korkea-

asteen tutkinnon. Opiskelijat luokiteltiin omaksi luokaksi, jotta voidaan tutkia otoshenkilöiden 

uuden tutkinnon tai jatko-opiskelun todennäköisyyttä. Työvoiman ulkopuolella oleviksi 

luokiteltiin varusmiehet, muu tai tuntematon toiminta tutkimusviikolla sekä eläkkeellä ja  
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työttömyyseläkkeellä olevat henkilöt. Estimoinneissa käytettäväksi otoskooksi jäi täten 

63 965 henkilöä. Korkeakoulutettujen henkilöiden työmarkkina-asemaa tarkastellaan vuoden 

2002 viimeisellä viikolla. Koulutusalavaikutuksen lisäksi on mielenkiintoista tarkastella, 

miten työmarkkinatilojen todennäköisyydet eroavat ikäryhmittäin. Aiempien tutkimusten 

valossa henkilöiden työmarkkinatilojen todennäköisyyksien voisi olettaa eroavan 

koulutusalojen ja ikäryhmien välillä. 

Otoksen kaikki yksilöt luokiteltiin vuoden 2002 lopussa työvoiman ulkopuolella oleviksi, 

työllisiksi, työttömiksi tai jatko-opiskelijoiksi ja uudelleen kouluttautuviksi. Näitä luokkia 

käytetään estimoinneissa selitettävinä muuttujina. Työttömiä henkilöitä käytetään mallin 

estimoinnissa työmarkkinatilojen vertailuryhmänä. Liitteeseen 3 on koottu selitettävien ja 

selittävien muuttujien määritelmät. Selittävien muuttujien keskeisimmät tunnusluvut löytyvät 

liitteestä 4. Selittäviä muuttujia on jaoteltu neljään eri luokkaan. Yksilöpiirteitä kuvaavia 

muuttujia on mallissa kaksitoista. Nämä henkilökohtaisia ominaisuuksia kuvaavat muuttujat 

ovat kaikki luokittelevia muuttujia. Tutkinnon suoritusvuotta kuvaava muuttuja on rakennettu 

siten, että henkilöt ovat suorittaneet tutkinnon6 vuoteen 2001 mennessä. Nuorimman lapsen 

ikää tarkastellaan syntymästä alle yhteen sekä yhdestä alle seitsemään ikävuoteen asti, jotta 

saataisiin selville lasten ensimmäisten ikävuosien vaikutus otoshenkilöiden työmarkkina-

asemaan. Jatkuva ikämuuttuja on jaettu neljään luokkaan. Ensimmäiseen luokkaan kuuluu 

21−24-vuotiaat. 25−39-vuotiaat ja 40−54-vuotiaat muodostavat parhaassa työiässä olevien 

luokat. Nämä luokat ovat samansuuruiset. Neljäs luokka koostuu 55−64-vuotiaista. Luokittelu 

on tehty siksi, että saataisiin vaihtelu eri ikäryhmien työmarkkinakäyttäytymisessä paremmin 

esille. Yli 54-vuotiaita käytetään ikäryhmien referenssitilana. Alle 21-vuotiaat eivät ole 

mukana estimoinneissa, koska he eivät kuulu tarkasteltavaan korkeakoulutettujen ryhmään.     

Koulutusala-luokka on muodostettu Tilastokeskuksen koulutusalaluokituksen mukaisesti. 

Luokka on jaettu yhdeksään eri koulutusalaan. Yleissivistävään koulutusalaan on liitetty muu 

tai tuntematon -luokka. Tämän luokituksen avulla voidaan mallissa ottaa paremmin huomioon 

koulutusalakohtaisten tekijöiden vaikutus työmarkkinatiloihin. Kasvatustieteellinen ja 

opettajankoulutus valittiin referenssiryhmäksi. Muita malliin otettuja työmarkkinatekijöitä on  

                                                
 
6 Tutkinnon suoritusvuosi -muuttuja on rakennettu niille henkilöille, joilta tutkinto puuttuu siten, että vuodesta 
2001 on vähennetty henkilön ikä samaisena vuonna ja lisäämällä otosvuoteen keskimääräinen korkeakoulusta 
valmistuvan henkilön ikä.  
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kahdeksan. Mallissa huomioidaan myös henkilön sijoitus- ja työttömyyshistoria. Alueellisten 

tekijöiden vaikutusta tarkastellaan asuinseudun tyypin ja asuinalueen työttömyysasteen 

avulla. Puolison tiedoista ovat mallissa mukana puolison työssäkäynti ja tulot, joilla voidaan 

olettaa olevan vaikutusta tutkittavan henkilön työmarkkina-asemaan. Puolison tulot on jaettu 

103:lla. Näistä muista työmarkkinatekijöistä asuinalueen työttömyysaste ja puolison tulot ovat 

jatkuvia muuttujia, muut ovat luokittelevia tekijöitä. 

Ennen estimointitulosten tarkastelua kuvataan aineistoa koulutusaloittain. Henkilöt 

jakautuivat koulutusaloittain siten, että yleissivistävän, muun tai tuntemattoman alan 

tutkinnon ovat suorittaneet 2 prosenttia otosyksilöistä. Maa- ja metsätalousalalta 

kouluttautuneita on 3 prosenttia. Luonnontieteelliseltä alalta ja palvelualoilta on yhtä suuri 

otosjoukko, 4 prosenttia molempia. Kasvatustieteellisen alan ja opettajankoulutus on 6 

prosentilla, ja humanistisen ja taidealan koulutus 7 prosentilla. Terveys- ja sosiaalialan 

yksilöitä otoksessa on 16 prosenttia, tekniikan tutkinnon suorittaneita on 22 prosenttia. 

Kaupalliselta ja yhteiskuntatieteelliseltä tutkintoalalta on suurin edustus otoksessa, 36 

prosenttia.          

Taulukkoon 7 on koottu koulutusalakohtaisia keskiarvoja eri muuttujista. Yksilöpiirteistä, 

kuten iästä ja asunnon omistuksesta, on laskettu tunnuslukuja, jotta saataisiin parempi 

perspektiivi tutkittavan otosjoukon jakaumasta. Henkilöt ovat keski-iältään noin 42 vuotta. 

Otoksen vanhimpia yksilöitä ovat henkilöt, joilla koulutusalana on yleissivistävä, muu tai 

tuntematon. He ovat keskimäärin yli 45-vuotiaita. Eniten alle 40-vuotiaita yksilöitä löytyy 

palvelualoilta. Otoksen koulutusalakohtainen sukupuolijakauma noudattelee yleistä 

sukupuolijakaumaa koulutusaloilla. Miesvaltaisia aloja ovat tekniikka sekä maa- ja 

metsätalousala. Miehet ovat suorittaneet tekniikan tutkinnoista reilut 89 prosenttia ja maa- ja 

metsätalousalalta on valmistunut 69 prosenttia. Mielenkiintoinen havainto on myös se, että 

yleissivistävä, muu tai tuntematon koulutus, on reilulla 65 prosentilla miehistä. Terveys- ja 

sosiaalialalta miesten suorittamia tutkintoja on vain reilulla 12 prosentilla. Kyseinen ala 

näyttäisi olevan naisvaltainen. 

Asunnon tai asunto-osakkeita omistaa noin 80 prosenttia maa- ja metsätalousalalta 

valmistuneista. Maa- ja metsätaloustieteilijöiden omistamien asuntojen määrä on reilut 6 

prosenttiyksikköä suurempi kuin koulutusalojen keskiarvo. Vähiten asuntoja on humanistisen 

ja taidealan otosyksilöillä. Humanisteista ja taidealan yksilöistä asunnon omistaa reilut 65 

prosenttia. Muista koulutusaloista alle 70 prosentin asunnon omistus on palvelualan yksilöillä.  
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Avo- tai avioliitossa elää noin 82−84 prosenttia terveys- ja sosiaalialan sekä 

kasvatustieteellisen ja opettajankoulutusalan otosyksilöistä. Avo- tai avioliitossa eläminen 

näyttäisi olevan yleistä paljon ihmiskontakteja sisältävillä koulutusaloilla. Vähiten 

av(i)oliitossa eläviä on humanistiselta ja taidealalta. Kyseisten alojen yksilöistä parisuhteessa 

elää noin 70 prosenttia.   

 
TAULUKKO 7 Muuttujien keskiarvot koulutusaloittain 

 
 
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Ikä vuosina. Muut muuttujat prosentteina. 
 

 
Muuttujat v. 2001 
 

 
Ikä 

 
Mies 

 
Asunto 

 
Av(i)oliitto 

 
Yleissivistävä, muu  
tai tuntematon 
 

 
45,8 

 
65,6 

 
78,2 

   
    80,8 

 
Kasvatustiet. ja  
opettajankoulutus 
 

 
43,0 

 
21,5 

 
76,1 

     
    83,7 

 
Humanistinen ja 
 taideala 
 

 
42,6 

 
25,4 

 
65,6 

    
    70,4 

 
Kaupallinen ja 
yhteiskuntatieteellinen 
 

 
41,8 

 
32,9 

 
72,5 

   
    77,0 

 
Luonnontieteellinen 
 

 
42,5 

 
52,7 

 
73,0 

    
    75,1 

 
Tekniikka 
 

 
42,7 

 
89,2 

 
76,1 

    
    78,8 

 
Maa- ja metsätalousala 
 

 
42,6 

 
69,0 

 
79,9 

    
    78,1 

 
Terveys- ja sosiaaliala 
 

 
41,1 

 
12,4 

 
72,0 

     
    81,8 

 
Palvelualat 
 

 
39,7 

 
53,7 

 
68,3 

   
    77,9 

 
Kaikki alat 
 

 
42,4 

 
46,9 

 
73,5 

 
    78,2 
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Estimoinnit suoritettiin multinomiaalisen logit-mallin avulla7. Menetelmän avulla pyrittiin 

tutkimaan mitkä tekijät vaikuttavat tilastollisesti merkitsevästi yksilöiden työmarkkinatilojen 

todennäköisyyksiin. Mallin riskisuhteet työmarkkina-asemalle on koottu liitteeseen 5. 

Multinomiaalisen logit-mallin kertoimien tulkintojen helpottamiseksi on kertoimien 

perusteella laskettu marginaalivaikutukset. Rajavaikutusten avulla päästään tekemään suoraan 

johtopäätelmiä työmarkkinatilan todennäköisyydestä, jotka olisivat hankalia 

parametriestimaattien kohdalla. Estimaattien tulkintojen hankaluus johtuu siitä, että 

menetelmän kertoimien ilmoittavat vaikutukset eivät välttämättä ole samansuuntaisia 

marginaalivaikutusten kanssa. Kertoimet ilmaisevat vain muutoksen suunnan 

vertailuryhmään, eivätkä tietyn työmarkkinatilan todennäköisyyden muutoksen suuntaa. Tästä 

johtuen tutkielmassa raportoidaan parametriestimaattien sijasta marginaalivaikutukset. Mallin 

kertoimien perusteella estimoidut marginaalivaikutukset löytyvät liitteestä 6.  

Yleisesti ottaen kaikista selittävien muuttujien ryhmistä löytyy tilastollisesti merkitseviä 

kertoimia työmarkkinatiloja tarkasteltaessa. Muun muassa asunnon omistus ja tutkinnon 

suoritusvuosi vaikuttavat yksilöpiirteistä vahvasti työmarkkinatilaan. Otoshenkilön muista 

työmarkkinaominaisuuksista nousee selvästi esille henkilön aiempi työttömyys sekä puolison 

työllisyys, joilla on merkitsevyyksiä useamman työmarkkinatilan kohdalla.                     

4.3 Yksilöpiirteiden vaikutus työmarkkina-asemaan 

Ikäryhmä-muuttuja vaikuttaa varsin odotetusti otoshenkilöiden työmarkkinatiloihin. 25−54     

-vuotiaiden työllistymistodennäköisyys on 14−15 prosenttiyksikköä suurempi kuin 

iäkkäämmillä henkilöillä. Alle 25-vuotiaiden kohdalla työllistymistodennäköisyys on noin 3 

prosenttiyksikköä suurempi kuin yli 54-vuotiailla. Nuorilla opiskelun todennäköisyys on 

muita ikäryhmiä suurempi, mikä on varsin luonnollista. Työvoiman ulkopuolella olemisen 

todennäköisyys on kaikissa ikäryhmissä pienempi kuin yli 54-vuotiailla. 25−39-vuotiaiden 

kohdalla työvoiman ulkopuolella olemisen todennäköisyys on 14 prosenttiyksikköä pienempi 

kuin verrokkiryhmässä. Ikäryhmä-muuttujien marginaalivaikutukset ovat tilastollisesti 

merkitseviä. Miehen asema vaikuttaa erittäin merkitsevästi henkilöiden työmarkkina-asemiin. 

Miehet työllistyvät naisia paremmin. Opiskelun todennäköisyys on pienempi miehillä kuin 

naisilla. Miesten todennäköisyys olla työvoiman ulkopuolella on myös pienempi kuin 

                                                
 
7 Estimoinneissa käytettiin Stata-ohjelmaa.   
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naisilla. Miesten todennäköisyydet ovat tosin vain 1−2 prosenttiyksikköä suuremmat kuin 

naisten. Parisuhteessa tai naimisissa eläminen nostaa todennäköisyyttä työllistyä miltei 3 

prosenttiyksikköä. Otoshenkilöt ovat harvemmin opiskelijoita tai työvoiman ulkopuolella. 

Av(i)oliitto näyttäisi motivoivan henkilön työnhakua. Kysymyksessä voi olla parisuhteen 

talouden turvaaminen. Asunnon omistus kasvattaa myös työllistymistodennäköisyyttä vajaat 4 

prosenttiyksikköä. Opiskelun todennäköisyys kuten työvoiman ulkopuolella olemisen 

todennäköisyys on pienempi henkilöillä, jotka omistavat asunnon. Asunnon omistus kuvaa 

yhteiskuntakelpoisuutta, joka näyttäisi parantavan työllistymismahdollisuuksia. Av(i)oliiton ja 

asunnon omistuksen marginaalivaikutukset ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä. Tutkinnon 

suorittaminen vuodesta 1976 alkaen edesauttaa henkilöä työllistymään vajaat 4 

prosenttiyksikköä paremmin kuin tutkinnon suorittaminen ennen kyseistä vuotta. Kyseinen 

muuttuja nostaa myös opiskelun todennäköisyyttä. Vuodesta 1976 alkaen suoritettu tutkinto 

vähentää henkilön todennäköisyyttä olla työvoiman ulkopuolella. Tutkinnon suoritusvuodella 

on tilastollisesti erittäin merkitsevä vaikutus kaikkiin tarkasteltaviin työmarkkinatiloihin. 

Nuorimman lapsen iän ollessa alle vuosi, otosyksilöiden työllistymisen todennäköisyys 

laskee. Alle vuoden ikäinen lapsi heikentää miltei 8 prosenttiyksikköä työllisyyden 

todennäköisyyttä. Samansuuruinen vaikutus on havaittavissa työvoiman ulkopuolella 

olemisen kohdalla, mutta positiivisena. Nuorimman lapsen ollessa alle vuoden ikäinen, 

henkilön todennäköisyys olla työvoiman ulkopuolella kasvaa noin 7 prosenttiyksikköä. 

Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaalla olevat henkilöt luokitellaan työvoiman ulkopuolella 

oleviksi, jos heillä ei ole vakituista työsuhdetta. Nuorimman lapsen iän ollessa yhdestä alle 

seitsemään vuotta, otoshenkilön työllistymistodennäköisyys nousee reilulla 3 

prosenttiyksiköllä. Henkilöt, joiden nuorin lapsi on yhdestä alle seitsemään vuotta, ovat 

harvemmin työvoiman ulkopuolella. Useimmiten tuettujen vapaiden jälkeen vanhemmat 

pyrkivät palaamaan työelämään. Alle 7-vuotiaiden lasten lukumäärä vähentää puolestaan 

työllisyyden todennäköisyyttä reilulla 9 prosenttiyksiköllä ja laskee työvoiman ulkopuolella 

olemisen todennäköisyyttä vajaalla 8 prosenttiyksiköllä. Kaikki lapsi-muuttujat ovat 

tilastollisesti erittäin merkitseviä.       

4.4 Koulutusalan vaikutus työmarkkina-asemaan 

Palvelualan tutkinnolla on selvästi suurin negatiivinen vaikutus 

työllistymistodennäköisyydelle. Alan koulutus laskee vajaalla 8 prosenttiyksiköllä 

työllistymisen todennäköisyyttä. Humanistisen ja taidealan koulutus laskee myös  
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työllistymisen todennäköisyyttä. Kyseisten tutkintoalojen koulutus laskee todennäköisyyttä 

työllistyä miltei 4 prosenttiyksiköllä. Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus vähentää 

noin 2 prosenttiyksiköllä todennäköisyyttä työllistyä. Kyseiset koulutusala-muuttujat ovat 

tilastollisesti erittäin merkitseviä. Maa- ja metsätaloustieteilijöiden tutkinnot laskevat 

merkitsevästi työllistymisen todennäköisyyttä, reilulla 2 prosenttiyksiköllä. Yleissivistävän, 

muun tai tuntemattoman alan koulutus nostaa merkitsevästi työllistymistodennäköisyyttä. 

Alojen koulutus kohentaa työllistymistä miltei 2 prosenttiyksiköllä. Seuraavan tutkinnon 

suorittamista tai jatko-opiskelun todennäköisyyttä nostaa humanistinen ja taideala. Alat 

kasvattavat merkitsevästi opiskelun todennäköisyyttä. Luonnontieteellisellä alalla on myös 

jatko-opiskelua tai uuden tutkinnon suorittamista merkitsevästi kasvattava vaikutus. Terveys- 

ja sosiaalialan tutkinto vähentää erittäin merkitsevästi opiskelun todennäköisyyttä.  

Palvelualan koulutus nostaa todennäköisyyttä olla työvoiman ulkopuolella. Palveluala 

kasvattaa miltei 6 prosenttiyksikköä työvoiman ulkopuolella olemisen todennäköisyyttä. 

Luonnontieteellisen ja tekniikan alan tutkinto vähentävät työvoiman ulkopuolella olemisen 

todennäköisyyttä yli prosenttiyksikön verran. Yleissivistävä, muu tai tuntematon koulutus 

laskee noin 2 prosenttiyksikköä todennäköisyyttä olla työvoiman ulkopuolella. Kaikki 

tutkintoalat vaikuttavat kyseiseen työmarkkina-asemaan tilastollisesti erittäin merkitsevästi. 

Muista koulutusalatekijöistä maa- ja metsätalousala vähentävät todennäköisyyttä olla 

työvoiman ulkopuolella tilastollisesti merkitsevästi.    

Vertailuryhmäksi valitut kasvatustieteellinen ja opettajankoulutusala näyttäisivät olevan 

keskimääräisesti hyvin työllistäviä aloja. Kyseisten alojen valinta referenssitilaksi antaa 

hieman poikkeavan kuvan yleisestä koulutusalojen välisestä työmarkkinakehityksestä.  

4.5 Muiden työmarkkinatekijöiden vaikutus työmarkkina-asemaan     

Sijoitushistorialla on tilastollisesti erittäin merkitsevä vaikutus yksilön työllistymiselle ja 

työvoiman ulkopuolella olemiselle. Henkilön sijoittuminen työvoimapoliittisin toimenpitein 

työmarkkinoille heikentää työllisyyden todennäköisyyttä reilulla 30 prosenttiyksiköllä. 

Yksilön sijoitushistoria vähentää myös työvoiman ulkopuolella olemisen todennäköisyyttä yli 

3 prosenttiyksiköllä. Opiskelun todennäköisyys vähenee myös merkitsevästi sijoitushistorian 

myötä. Henkilön aiemmalla työttömyydellä on työvoimapoliittisia toimenpiteitä suurempi 

vaikutus työllistymistodennäköisyydelle. Aiempi työttömyys alentaa yli 48 prosenttiyksikköä 

otoshenkilön todennäköisyyttä olla työllinen. Opiskelun todennäköisyys kasvaa odotetusti, 
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noin 4 prosenttiyksiköllä. Työttömyyshistorialla on tilastollisesti erittäin merkitsevä vaikutus 

henkilöiden työmarkkinatiloihin. Työttömyysturvaetuuksien puute nostaa 4 prosenttiyksiköllä 

yksilön todennäköisyyttä olla työllinen. Sen sijaan todennäköisyys olla jatkokoulutuksessa tai 

työvoiman ulkopuolella laskee työttömyysetuuksien puuttuessa. Etuisuuksien puute näyttäisi 

olevan kannustin työllistymiselle. Työttömyyskorvausten puutteella on tilastollisesti erittäin 

merkitsevä vaikutus työllistymiselle ja opiskelulle. Merkitsevä vaikutus etuisuuksien 

puutteella on puolestaan työvoiman ulkopuolella olemiselle.  

Aluetekijöistä metropolilla on vaikutusta työllistymisen ja työvoiman ulkopuolella olemisen 

todennäköisyydelle. Yliopistoseutu vaikuttaa otoshenkilön opiskelun todennäköisyyteen. 

Metropoli eli pääkaupunkiseutu nostaa merkitsevästi työllistymisen todennäköisyyttä ja 

laskee erittäin merkitsevästi työvoiman ulkopuolella olemisen todennäköisyyttä. 

Yliopistoseutu nostaa tilastollisesti erittäin merkitsevästi henkilön todennäköisyyttä opiskella. 

Asuinalueen työttömyysaste on myös tekijä, joka vaikuttaa yksilöiden työmarkkina-asemaan. 

Työttömyysaste heikentää työllistymistodennäköisyyttä ja kasvattaa opiskelun 

todennäköisyyttä. Vaikutukset ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä. Yleisesti ottaen voidaan 

ajatella, että asuinalueen työttömyysaste heikentää yksilön mahdollisuuksia työllistyä. Yksi 

vaihtoehto on opiskelu, kun alueen työttömyysaste rajoittaa työpaikan saantimahdollisuuksia. 

Muista työmarkkinatekijöistä puolison piirteillä on oma osansa tarkasteltavien yksilöiden 

työmarkkinatiloihin. Puolison piirteet -muuttujista työllisyys vaikuttaa tilastollisesti erittäin 

merkitsevästi otoshenkilön työmarkkina-asemaan. Puolison työssäkäynti nostaa reilulla 6 

prosenttiyksiköllä työllisyyden todennäköisyyttä. Työvoiman ulkopuolella olemisen 

todennäköisyys laskee miltei 5 prosenttiyksiköllä. Todennäköisyys olla opiskelija laskee 

myös. Puolison työllisyyttä voidaan pitää kannustimena henkilön kiinnittymiselle työelämään.        

Kaikki yksilöpiirre-muuttujat vaikuttavat tilastollisesti erittäin merkitsevästi työllisyyden ja 

työvoiman ulkopuolella olemisen todennäköisyyksiin. Suurin osa yksilöpiirteistä kohentaa 

työllistymisen todennäköisyyttä ja vähentää työvoiman ulkopuolella olemista. Esimerkiksi 

av(i)oliitto, asunnon omistus ja tutkinnon suoritus vuodesta 1976 alkaen nostavat 

työllistymistä ja vähentävät työvoimasta poistumista. Koulutusaloista miltei kaikki vähentävät 

työllistymisen todennäköisyyttä kasvatustieteelliseen ja opettajankoulutusalaan nähden.  

Jatko-opiskelun tai uudelleen kouluttautumisen todennäköisyys on luonnontieteelliseltä, 

humanistiselta ja taidealalta suurempi kuin verrokkiryhmässä. Näillä aloilla opiskelun 

jatkamisen tai uuden tutkinnon suorittamisen todennäköisyydet ovat tilastollisesti merkitseviä. 
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Muista työmarkkinatekijöistä puolison työllisyys, työttömyyskorvausten puute ja metropoli 

asuinseutuna nostavat työllistymistodennäköisyyttä merkitsevästi. Työllistymistä vähentävät 

selvästi eniten aiempi työttömyys ja sijoittuminen työvoimapoliittisille toimenpiteille. 

Työttömyys- ja sijoitushistoria -muuttujat ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä. Jatko-

opiskelun tai uuden tutkinnon suorittamista kasvattaa erittäin merkitsevästi yliopistoseutu, 

henkilön aiempi työttömyys sekä asuinalueen työttömyysaste. Työvoiman ulkopuolella 

olemista vähentävät erittäin merkitsevästi metropoli, puolison työllisyys ja sijoittuminen 

työvoimatoimenpiteille.      
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5 JOHTOPÄÄTELMÄT 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin korkeakoulutettujen henkilöiden työmarkkina-asemia 2000-

luvulla. Korkeakoulutettujen henkilöiden työmarkkinatilojen tarkastelussa kiinnitettiin 

huomiota henkilöiden koulutusalan vaikutukseen työmarkkinatilan todennäköisyyden 

suhteen. Tutkielmassa tehtiin katsaus työmarkkinoiden yleiskuvaan ja lähemmin tarkasteltiin 

korkeakoulutettujen henkilöiden työmarkkinoita. Teoreettisessa viitekehyksessä määriteltiin 

myös työmarkkina-asemat ja kuvattiin työmarkkinatiloja. Tutkimuksen aineistona käytettiin 

Tilastokeskuksen mikroaineistoa vuodelta 2001. Otos rajattiin 21−64-vuotiaisiin työikäisiin 

henkilöihin, jotka ovat suorittaneet vähintään alimman korkea-asteen tutkinnon vuonna 2001. 

Tutkittavien henkilöiden sijoittumista työmarkkinoille tai niiden ulkopuolelle tarkasteltiin 

vuonna 2002. Otoskooksi jäi rajausten jälkeen 63 965 henkilöä.  

Työmarkkina-asemia ovat Suomessa tutkineet muun muassa Peltola ja Ollikainen. Peltolan 

mukaan ikä vaikuttaa erityisesti työmarkkinatiloihin. 52−65-vuotiaiden työttömäksi jääneiden 

henkilöiden riski siirtyä työttömyydestä työllisyyteen on huomattavasti pienempi kuin 28−39-

vuotiailla. Ollikainen on puolestaan havainnut, että puolisolla on vaikutusta otoshenkilön 

työttömyyden ja työllistymisen todennäköisyyteen. Puolison työssäkäynti pienentää 

tutkittavan henkilön työttömyyden todennäköisyyttä ja kohentaa henkilön todennäköisyyttä 

työllistyä noin 10 prosenttiyksikköä. 

Koulutusalan vaikutusta työmarkkinatilojen todennäköisyyksille on tarkasteltu Suutarin sekä 

Korhosen ja Sainion raporteissa. Suutarin mukaan vähiten työttöminä ovat valmistumisen 

jälkeen olleet kauppatieteilijät sekä liikunta- ja terveystieteilijät. Työttömyyttä esiintyy 

toistuvasti eniten kasvatustieteilijöillä, humanisteilla ja luonnontieteilijöillä. Korhosen ja 

Sainion tutkimukset osoittavat, että monilla naisvaltaisilla aloilla merkittävä osa vastaajista oli 

työvoiman ulkopuolella, lähinnä perhevapailla. Korkeimmat työttömyysasteet, 4−5 prosenttia, 

olivat maatalous-metsätieteellisellä alalta ja humanistiselta koulutusalalta valmistuneilla. 

Heidän mukaan useammalta selkeän ammattipätevyyden tuottavilta aloilta ei ollut lainkaan 

työttömiä. Kauppatieteelliseltä ja teknillistieteelliseltä alalta valmistuneet olivat kiinnittyneet 

vakituiseen työhön muita useammin.  

Ikä vaikuttaa henkilöiden työmarkkina-asemaan. 21−54-vuotiaat yksilöt työllistyvät 

paremmin kuin iäkkäämmät yksilöt. Varsinkin parhaassa työiässä olevat henkilöt, 
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25−54-vuotiaat, kiinnittyvät hyvin työelämään. Parhaassa työiässä olevat ovat myös 

työvoiman ulkopuolella harvemmin kuin yli 54-vuotiaat. Miehillä näyttäisi olevan vahvempi 

asema työmarkkinoilla. Miehet ovat todennäköisemmin työllisiä kuin naiset. Opiskelun ja 

työvoiman ulkopuolella olemisen todennäköisyys on myös pienempi miehillä. Sukupuolten 

välillä näyttää olevan eriarvoisuutta työmarkkinoilla. Avo- tai avioliitto ja asunnon omistus 

edesauttavat työllistymisen todennäköisyyttä ja laskevat puolestaan opiskelun ja työvoiman 

ulkopuolella olemisen todennäköisyyttä. Av(i)oliiton ja asunnon omistuksen voisi ajatella 

kannustavan yksilöä työllistymään, jos yksilö huolehtii omasta taloudesta tai parisuhteesta. 

Samansuuntainen vaikutus on puolison työllisyydellä. Puolison työssäkäynti parantaa 

otoshenkilön asemaa työmarkkinoilla. Työllistymisen todennäköisyys kasvaa ja opiskelun 

sekä työvoiman ulkopuolella olemisen todennäköisyys vähenee. Puolison ollessa työllinen, 

otoshenkilö hakeutuu itsekin työllisten joukkoon ja pyrkii pysymään työmarkkinoiden 

piirissä.  

Lasten merkitystä henkilöiden työmarkkinatilojen todennäköisyyksiin on tutkittu aiemmin 

sukupuolittain. Tässä otoksessa todennäköisyydet on estimoitu koko aineistolle. Nuorimman 

lapsen ollessa alle vuoden ikäinen ja alle seitsemän vuoden ikäisten lasten lukumäärällä on 

negatiivinen vaikutus henkilöiden työllistymiselle. Henkilöiden työllisyyden todennäköisyys 

kasvaa, kun perheen nuorin lapsi on yhdestä alle seitsemään vuotta. Alle vuoden ikäiset lapset 

kasvattavat henkilöiden työvoiman ulkopuolella olemista, toisin kuin yhdestä ikävuodesta alle 

seitsemään ikävuoteen olevat lapset ja alle kouluikäisten lasten lukumäärä. Suurin osa 

tuloksista vaikuttaa loogisilta. Nuorimman lapsen ollessa alle vuoden ikäinen, naiset viettävät 

yleensä tuettua äitiyslomaa, jonka jälkeen vanhemmat voivat olla tuetulla 

vanhempainvapaalla. Äitiys- ja vanhempainvapaalla olevat henkilöt luetaan myös työvoimaan 

kuulumattomiksi, kun heillä ei ole vakituista työsuhdetta. Nuorimman lapsen ollessa yhdestä 

alle seitsemään vuotta, henkilöt näyttäisivät palaavan työllisiksi, kun tuetut vapaat loppuvat. 

Alle kouluikäisten lasten lukumäärän työvoiman ulkopuolella olemista vähentävä vaikutus 

saattaa johtua hoitotukien riittämättömyydestä, kun lasten lukumäärä kasvaa.    

Koulutusalojen referenssiryhmäksi valittu kasvatustieteellinen ja opettajankoulutusala 

osoittautui hyvin työllistäväksi alaksi. Aiempien tutkimusten kanssa samansuuntaisia tuloksia 

on havaittavissa humanististen ja taidealojen sekä maa- ja metsätalousalojen kohdalla, jotka 

työllistävät heikommin kuin vertailuryhmän alat. Sukupuolen voisi olettaa vaikuttavan 

työmarkkina-aseman todennäköisyyteen palvelualoilla. Henkilöt näyttävät olevan  
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palvelualoilla harvemmin työllisiä, mutta työvoiman ulkopuolella henkilöt ovat 

todennäköisemmin. Naisvaltaisilla aloilla äitiyslomat kasvattavat työvoiman ulkopuolella 

olemista, joka vaikuttanee myös työllistymistodennäköisyyden vähenemiseen tällä alalla. 

Käytettävän aineiston pohjalta näyttää siltä, että vertailuryhmän henkilöillä on paremmat 

mahdollisuudet työllistyä kuin kaupalliselta ja yhteiskuntatieteelliseltä alalta. Tähän tulokseen 

vaikuttanee se, että kaupalliseen alaan on liitetty yhteiskuntatieteilijät. Kivinen ym. (2002) 

ovat todenneet, että muun muassa yhteiskuntatieteilijöillä on paljon työttömyyskokemuksia 

valmistumisen jälkeen. Yleissivistävän, muun tai tuntemattoman koulutuksen työllistymistä 

kohentava vaikutus on haastavin poikkeus tuloksissa. Tähän näyttäisi olevan syynä 

koulutusalojen ikäryhmittäinen työllistyminen. Yli 54-vuotiaista yleissivistävän, muun tai 

tuntemattoman koulutuksen suorittaneista on työllisenä 77 prosenttia vuonna 2002, kun taas 

kasvatustieteelliseltä ja opettajankoulutusalalta on samaan aikaan työssä 44 prosenttia 

kyseisestä ikäryhmästä. Muiden ikäryhmien kohdalla työllisyysprosentit ovat samaa luokkaa 

näiden koulutusalojen kohdalla.  

Henkilöt ovat yliopistoseudulla todennäköisemmin opiskelijoita ja metropolialueella työllisiä. 

Yliopistoseudulla kouluttautumismahdollisuudet näyttäisivät kannustavan henkilöä jatko-

opiskelemaan tai suorittamaan uuden tutkinnon. Henkilöt saattavat kokea alueella vallitsevan 

työttömyystilanteen hankalaksi omalta kohdaltaan ja täten siirtyä uudelleen opiskelun pariin. 

Pääkaupunkiseudun avoimien työtarjousten määrä motivoi henkilöä työllistymään alueella. 

Metropolin työllistymismahdollisuudet vähentävät myös työvoiman ulkopuolella olemista. 

Työttömyys- ja sijoitushistorialla oli aiempia tutkimuksia seuraillen suhteellisen vahva 

vaikutus työmarkkinatiloihin. Aiempi työttömyys hankaloittaa merkittävästi henkilön 

työllistymistä. Työttömyys näyttää edesauttavan henkilöä jatko-opiskelemaan tai suorittamaan 

uuden tutkinnon. Tämän tutkimuksen valossa sijoitustoimenpiteet vähentävät 

työllistymisdennäköisyyttä. Tämä havainto on ristiriitainen, myös aiempien tutkimusten 

kohdalla. Osassa tutkimuksia työvoimapoliittiset toimenpiteet lisäävät ja osassa vähentävät 

työllistymistodennäköisyyttä. Rantalan (1995) mukaan eri ikäryhmien kohdalla heikompi 

työllistyvyys saattaa johtua siitä, että henkilöiltä puuttuu työkokemuksen kannalta oleellinen 

ensimmäinen työpaikka.    

Työmarkkinatilojen tarkastelu on mielenkiintoinen tutkimusaihe, jossa riittää tarkasteltavaa 

tulevaisuudessakin. Korkeakoulutettujen henkilöiden työmarkkinatilojen tarkastelu 

ikäryhmittäin eri koulutusaloilla voisi olla jatkon kannalta olennainen. Tällöin voitaisiin  
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tutkia, miten ikä vaikuttaa henkilöiden työmarkkinatiloihin koulutusaloittain. 
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LIITTEET 

LIITE 1 Korkeakoulutettujen koulutusasteluokittelu 
 

Koulutustaso jaotellaan neljään eri luokkaan koulutuksen tai tutkinnon perusteella; 

� Alin korkea-aste 

Keskiasteen jälkeinen koulutus kestää pääsääntöisesti 2−3 vuotta. Alimman korkea-asteen 

koulutuksiksi luetaan mm. teknikon, agrologin, hortonomin, artenomin ja sairaanhoitajan 

tutkinnot, jotka eivät ole ammattikorkeakoulututkintoja. 

� Alempi korkeakouluaste 

Koulutuksen suorittaminen edellyttää 3−4 vuoden päätoimista opiskelua keskiasteen jälkeen. 

Tutkinnon suorittaminen antaa edellytykset siirtyä ylemmälle korkeakouluasteelle. Alempaan 

korkeakouluasteeseen luetaan ammattikorkeakoulututkinnot ja alemmat korkeakoulututkinnot 

sekä muun muassa metsätalousinsinööri ja merikapteeni. 

� Ylempi korkeakouluaste 

Ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon suorittaminen vaatii 5−6 vuotta päätoimista opiskelua 

keskiasteen jälkeen. Tutkinnon suorittaminen antaa valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen 

tutkijakoulutusasteella tai valmistaa korkean vaatimustason ammatteihin. Ylempään 

korkeakouluasteeseen sisältyy ylemmät korkeakoulututkinnot sekä lääkäreiden 

erikoistumistutkinnot. 

� Tutkijakoulutusaste 

Koulutuksen suorittaminen vaatii itsenäisen ja julkaisukelpoisen tutkimustyön tai väitöskirjan 

tekemistä. Tutkinnot ovat tieteellisiä lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja. 

 

Lähde: Tilastokeskus, koulutusasteluokittelu 



 
 

 

 

 

 
 
 
LIITE 2 Työsuhteiden lukumäärä tutkinnoittain valmistumisen jälkeisenä aikana     
Työsuhteiden 
lukumäärä 

      

Ryhmittelymuuttuja: 
Tutkinto 

       

 Lukumäärä Keskiarvo 10 % 25 % 50 % 75 % 90 % 

Humanistit 233 2,7 1 1 2 3 4 

Luonnontieteilijät 172 2,5 1 1 2 3 5 

Lääketieteilijät   52 4,5   1,1 3 4 5 7 

Yhteiskuntatieteilijät 186 2,5     1 1 2 3 4 

Kasvatustieteilijät 295 2,5 1 1 2 3 4 

Liikunta- ja 
terveystieteilijät 

  63 2,3 1 1 2  2,5 4 

Oikeustieteilijät   64 3,1 2 2 3 4 5 

Diplomi-insinöörit 394 1,9 1 1 2 2 3 

Kauppatieteilijät 153 2,2 1 1 2 3 3 

Kaikki     1612 2,4 1 1 2 3 4 

 
Lähde: Suutari (2003, 55) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

LIITE 3 Muuttujien määritelmät 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selitettävä muuttuja  

Työmarkkina-asema vuoden 2002 
lopussa 

0 jos työllinen, 1 jos työtön, 2 jos jatko-opiskelija tai uudelleen 
kouluttautuva, 3 jos työvoiman ulkopuolella  

Selittävät muuttujat  

Ikä 
 
 
Mies  
 
Av(i)oliitossa 
 
Omistaa asunnon 
 
Tutkinnon suoritus 
 
 
Lapset 
 
 
 
Koulutusala 
 
 
Sijoitushistoria 
 
 
Työttömyyshistoria 
 
Ei työttömyyskorvausta 
 
Asuinseutu 
 
 
Asuinalueen työttömyysaste 
 
Puoliso työllisenä 
 
Puolison tulot 

Dummy-muuttujia. Ikä jaettu neljään luokkaan: 21−24-vuotiaat, 
25−39-vuotiaat, 40−54-vuotiaat ja 55−64-vuotiaat 
 
1, jos otoshenkilö on mies, 0 jos henkilö on nainen   
 
1, jos avio- tai avoliitossa, 0 muulloin 
 
1, jos omistaa asunnon tai asunto-osakkeita, 0 muulloin  
 
Dummy–muuttujia. Otoshenkilö on suorittanut tutkinnon vuosien 
1956−1975 tai vuosien 1976−2001 välillä.    
 
Dummy-muuttujia. Ilmaisee, onko perheen nuorimman lapsen ikä 
alle 1 tai 1:stä alle 7 vuotta. Lisäksi muuttuja, joka ilmaisee alle 7-
vuotiaiden lasten lukumäärän. 
 
1, jos koulutus kyseiseltä alalta (9 koulutusalaa). Vertailuryhmänä 
henkilöt, joiden koulutusalana kasvatustiet. ja opettajankoulutus. 
 
1, jos ollut sijoitettuna työmarkkinatoimenpiteellä vuonna 2001, 0 
muulloin 
 
1, jos henkilö ollut työttömänä vuonna 2001, 0 muulloin 
 
1, jos otoshenkilö ei ole saanut työttömyyskorvausta, 0 muulloin 
 
Dummy-muuttujia, jotka ilmaisevat, asuuko otoshenkilö 
yliopistoseudulla tai metropolissa 
 
Työssäkäyntialueen työttömyysaste prosentteina 
 
1, jos puoliso työllisenä, 0 muulloin 
 
Puolison tulot jaettuna 1 000 eurolla 
 



 
 

 

 

 

 
LIITE 4 Selittävien muuttujien tunnusluvut  

Tutkinnon suoritusaika vuosina, asuinalueen työttömyysaste prosentteina ja puolison tulot euroina  
jaettuna 103:lla. 
 
 
 
 
 

Muuttuja Keskiarvo Minimi Maksimi 

YKSILÖPIIRTEET 
 
Ikä 21−24 
Ikä 25−39 
Ikä 40−54 
Ikä 55−64 
Mies 
Av(i)oliitossa 
Omistaa asunnon 
Tutkinnon suoritus vuosien 1956−75 välillä 
Tutkinnon suoritus vuosien 1976−2001 välillä 
Nuorimman lapsen ikä alle 1 vuosi  
Nuorimman lapsen ikä alle 7 vuotta 
Alle 7-vuotiaiden lasten lukumäärä 
 
KOULUTUSALA 
 
Yleissivistävä ja muu tai tuntematon 
Kasvatustiet. ja opettajankoulutus 
Humanistinen ja taideala 
Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen 
Luonnontieteellinen 
Tekniikka 
Maa- ja metsätalousala 
Terveys- ja sosiaaliala 
Palvelualat 
 
TYÖMARKKINATEKIJÄT 
 
Ollut sijoituksessa vuonna 2001 
Ollut työttömänä 2001 
Ei työttömyyskorvausta 
Metropoli 
Yliopistoseutu 
Asuinalueen työttömyysaste 
 
PUOLISON PIIRTEET 
 
Puoliso työllisenä 
Puolison tulot 
 

 
 
        0,02          
        0,42 
        0,41 
        0,15 
        0,46 
        0,78 
        0,73 
        0,20 
        0,80  
        0,04 
        0,18 
        0,23 
 
 
 
        0,02 
        0,06 
        0,07 
        0,36 
        0,04 
        0,22 
        0,03 
        0,16 
        0,04 
 
 
 
        0,01 
        0,05 
        0,01 
        0,35 
        0,23 
        11,8 
 
 
 
        0,61 
        18,0 

 
 
      0 
      0 
      0 
      0 
      0 
      0 
      0 
      0 
      0 
      0 
      0 
      0 
 
 
 
      0 
      0 
      0 
      0 
      0 
      0 
      0 
      0 
      0 
 
 
 
      0 
      0  
      0 
      0 
      0 
   1,9 
  
 
 
      0 
      0 

  
  
       1 
       1 
       1 
       1 
       1 
       1 
       1 
       1 
       1 
       1 
       1 
       1 
  
  
  
       1 
       1 
       1 
       1 
       1 
       1 
       1 
       1 
       1 
  
  
  
       1 
       1 
       1 
       1 
       1 
  31,9 
 
 
 
       1 
119,9 



 
 

 

 

 

 LIITE 5 Mallin riskisuhteet työmarkkina-asemalle 

    Havaintojen lukumäärä 63 965. */**/*** = tilastollisesti merkitsevä 10/5/1 prosentin riskitasolla. 
 

 
 
 
 
 
 

Muuttuja Työlliset 
vs. työttömät 

Opiskelijat 
 vs. työttömät 

Työvoiman ulkopuo- 
lella vs. työttömät 

 
 
 
YKSILÖPIIRTEET 
 
Ikä 21−24 
Ikä 25−39 
Ikä 40−54 
Mies 
Av(i)oliitossa 
Omistaa asunnon 
Tutkinnon suoritusv. 1976−2001 
Nuorimman lapsen ikä alle 1 vuosi 
Nuorimman lapsen ikä alle 7 vuotta 
Alle 7-vuotiaiden lasten lukumäärä 
 
KOULUTUSALA 
 
Yleissivistävä, muu tai tuntematon 
Humanistinen ja taideala 
Kaupallinen ja yhteiskuntatiet. 
Luonnontieteellinen 
Tekniikka 
Maa- ja metsätalousala 
Terveys- ja sosiaaliala 
Palvelualat 
 
TYÖMARKKINATEKIJÄT 
 
Ollut sijoituksessa vuonna 2001 
Ollut työttömänä 2001 
Ei työttömyyskorvausta 
Metropoli 
Yliopistoseutu 
Asuinalueen työttömyysaste 
 
PUOLISON PIIRTEET 
 
Puoliso työllisenä 
Puolison tulot 
 

 
 
Riskisuhde 
 
 
    2,17*** 
    2,59*** 
    2,17*** 
    1,04 
    1,32*** 
    1,60*** 
    1,10 
    0,81 
    1,49* 
    0,50*** 
 
 
 
    0,93 
    0,44*** 
    0,50*** 
    0,79 
    0,56*** 
    0,50*** 
    0,97 
    0,55*** 
 
 
 
    0,52*** 
    0,02*** 
    1,77*** 
    1,12 
    1,04 
    0,99* 
 
 
 
    1,33*** 
    1,00 
 

 
 
   Riskisuhde 
 
 
    8,29*** 
    4,19***  
    1,83***             
    0,65*** 
    0,97 
    1,02 
    2,01*** 
    1,29 
    1,64 
    0,47** 
 
 
 
    1,06   
    0,64** 
    0,57*** 
    1,28 
    0,50*** 
    0,72 
    0,71* 
    0,60**     
 
 
 
    0,14*** 
    0,17*** 
    0,68* 
    1,26* 
    1,36*** 
    1,01 
  
 
 
    0,81* 
    1,00 

 
 
Riskisuhde 
 
 
    0,15*** 
    0,23*** 
    0,25*** 
    0,84*** 
    1,05 
    1,25*** 
    0,61*** 
    1,83** 
    0,95 
    1,34 
 
 
 
    0,59** 
    0,46*** 
    0,49*** 
    0,63** 
    0,42*** 
    0,42***   
    0,97 
    1,12 
 
     
 
    0,04*** 
    0,06*** 
    1,20 
    0,98 
    0,98 
    0,99 
 
 
 
    0,64*** 
    1,00 



 
 

 

 

 

 LIITE 6 Multinomiaalisen logit-mallin marginaalivaikutukset  

Havaintojen lukumäärä 63 965. Marginaalivaikutukset prosenttiyksikköinä. */**/*** = tilastollisesti merkitsevä 
10/5/1 prosentin riskitasolla. 

 
 

 

Muuttuja Työlliset  
vs. työttömät 

Opiskelijat 
 vs. työttömät 

Työvoiman ulkopuolella 
vs. työttömät 

 
 
 
YKSILÖPIIRTEET 
 
Ikä 21−24 
Ikä 25−39 
Ikä 40−54 
Mies 
Av(i)oliitossa 
Omistaa asunnon 
Tutkinnon suoritusv. 1976−2001 
Nuorimman lapsen ikä alle 1 vuosi 
Nuorimman lapsen ikä alle 7 vuotta 
Alle 7-vuotiaiden lasten lukumäärä 
 
KOULUTUSALA 
 
Yleissivistävä, muu tai tuntematon 
Humanistinen ja taideala 
Kaupallinen ja yhteiskuntatiet. 
Luonnontieteellinen 
Tekniikka 
Maa- ja metsätalousala 
Terveys- ja sosiaaliala 
Palvelualat 
 
TYÖMARKKINATEKIJÄT 
 
Ollut sijoituksessa vuonna 2001 
Ollut työttömänä 2001 
Ei työttömyyskorvausta 
Metropoli 
Yliopistoseutu 
Asuinalueen työttömyysaste 
 
PUOLISON PIIRTEET 
 
Puoliso työllisenä 
Puolison tulot 
 

 
 
 
 
 
     3,17*** 
     15,3*** 
     14,4*** 
     2,08*** 
     2,74*** 
     3,61*** 
     3,65*** 
    -7,88*** 
     3,13*** 
    -9,50*** 
       
 
 
     1,83** 
    -3,92*** 
    -1,96*** 
    -0,47 
    -0,04  
    -2,24** 
     0,34 
    -7,59*** 
 
 
 
    -30,7*** 
    -48,5*** 
     4,14***  
     0,90** 
    -0,05 
    -0,12*** 
        
 
    
     6,29*** 
    -0,01* 

 
 
 
 
 
     4,95*** 
     1,17*** 
    -0,01 
    -0,76*** 
    -0,52*** 
    -0,79*** 
     0,93*** 
     0,76 
     0,23 
    -0,25 
 
 
 
     0,28 
     0,68** 
     0,19 
     0,11** 
    -0,19 
     0,70 
    -0,48*** 
     0,02 
 
 
 
     1,40** 
     3,73*** 
    -1,04*** 
     0,22 
     0,51*** 
     0,05*** 
  
 
 
    -0,69*** 
     0,01 
 

 
 
 
 
 
               -6,60*** 
               -14,4*** 
               -12,8*** 
               -1,27*** 
               -1,46*** 
               -1,45*** 
               -4,41*** 
                6,78*** 
               -2,44*** 
               -7,76*** 
 
 
 
               -2,38*** 
                0,05 
               -0,36 
               -1,34*** 
               -1,74*** 
               -1,14** 
                0,03 
                5,68*** 
 
 
 
               -3,30*** 
                0,76 
               -1,94** 
               -0,82*** 
               -0,35 
                0,03 
 
 
 
               -4,89*** 
                0,01 
 


