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Johdanto
Tässä raportissa selvitetään kaikkein vaikeimmin työllistyvien työttömien ryhmän
rakennetta, osallistumista työhallinnon palveluihin, sekä seurannassa havaittua
myöhempää menestystä työmarkkinoilla. Vaikeimmin työllistyviksi on toimeksiannon mukaisesti määritelty henkilöt, joille on maksettu yhteensä vähintään 1000 päivältä työttömyysturvaa. Kalenteriaikana tämä tarkoittaa noin neljää vuotta – tosin
maksettujen päivien kertymä voi olla pitemmältä ajalta, jos välissä on ollut työssäoloa tai poissaoloa työvoimasta.
Kohderyhmään kuuluvat ensinnäkin ne, jotka ovat saaneet ensin maksimimäärän eli 500 päivältä työttömyyspäivärahaa (ansiosidonnaista kassapäivärahaa, jota
maksetaan työttömyyskassojen jäsenille, tai tasasuuruista peruspäivärahaa, jota
maksetaan muille työssäoloehdon täyttäneille) ja sen jälkeen vähintään 500 päivältä työmarkkinatukea.
Toiseksi kohderyhmään kuuluvat ne, jotka eivät ole olleet oikeutettuja työttömyyspäivärahaan eli täyttäneet työssäoloehtoa, ja ovat saaneet työmarkkinatukea
vähintään 1000 päivältä.
Kohderyhmiksi on poimittu nämä ehdot täyttävät vuosien 2004 ja 2007 lopussa
työttömänä tai työvoimapoliittisissa toimenpiteissä olleet henkilöt. Vertailuryhmiksi on poimittu muut samaan aikaan työttömänä olleet sekä vuosien 2004 ja
2007 lopussa työlliset, jotka olivat kokeneet työttömyyttä edellisten 12 kuukauden
aikana. Nämä ajankohdat on valittu sillä perusteella, että uusimmat käytettävissä
olleet rekisteritiedot työssäkäynnistä olivat vuodelta 2007. Näin saatiin kahdelta
ajankohdalta monipuoliset ja vertailukelpoiset tiedot ja aikaisemman ajankohdan
(2004) populaatiota voitiin seurata kolmen vuoden ajan.

Tutkimustehtävät
Hankkeen tavoitteiksi asetettiin selvittää pitkään työttömänä olleiden työnhakijoiden työllistymisen esteitä, heidän osallistumistaan työhallinnon palveluihin ja toimenpiteisiin sekä sitä, missä määrin he hyötyivät tästä osallistumisesta.
Työllistymisen yleisistä esteistä saadaan tietoa vertaamalla miten vaikeasti työllistyviksi osoittautuneet kohderyhmät eroavat kaikista työttömistä ja työttömyyden
jälkeen hiljattain työllistyneistä.
Osallistuminen palveluihin ja työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin selvitetään tarkastelemalla missä määrin kohderyhmät ovat muihin verrattuna olleet toimenpiteiden kohteena.
Kohderyhmien myöhempää menestystä ja muun muassa palveluista ja toimenpiteistä hyötymistä seurataan vuoden 2004 ryhmien myöhempää työmarkkinauraa
kuvaavien tietojen avulla.
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Aineisto ja analyysiratkaisut
Tutkimusaineistona käytetään tutkimusryhmän käytössä olevaa laajaa väestöä edustavaa rekisteriaineistoa (n=350.000). Aineisto sisältää monipuolisia tietoja otokseen
kuuluvien työssäkäynnistä, työttömyydestä, koulutuksesta, demografiasta ym. aikaväliltä 1987–2007.
Tutkimuksen varsinaisiksi kohderyhmiksi aineistosta on poimittu vuosien 2004
ja 2007 lopussa työttömänä tai toimenpiteissä olleista seuraavat ryhmät:
•

saanut vähintään 1000 päivää työmarkkinatukea, ei milloinkaan täyttänyt
työssäoloehtoa (tulokas)

•

saanut vähintään 500 päivää työmarkkinatukea, pudonnut ansio- tai peruspäivärahalta työmarkkinatuelle (pudonnut)

Koska työttömyyspäivärahaa maksetaan enintään 500 päivältä (ellei työssäoloehto
täyty välillä uudelleen), molemmat varsinaisista kohderyhmistä ovat saaneet jotakin
työttömyysturvaa vähintään 1000 päivältä. Työmarkkinatuen saantipäivien summa
perustuu KELAn rekisteriin vuosittaisista maksupäivistä, jotka on laskettu yhteen
vuodesta 1994 alkaen, jolloin työmarkkinatuki otettiin käyttöön.
Vertailuryhmään on poimittu muut vuosien 2004 ja 2007 lopussa työttömänä tai
toimenpiteissä olleet, jotka eivät siis kuulu varsinaisiin kohderyhmiin. Pääosassa
analyyseistä vertailuryhmä on jaettu seuraaviin kolmeen alaryhmään:
•

saanut peruspäivärahaa 2004/2007 aikana, ei maksettu työmarkkinatukea
samana vuonna

•

kassan jäsen 2004/2007, ei maksettu peruspäivärahaa eikä työmarkkinatukea
samana vuonna

•

muut työttömät (pääosin työmarkkinatuella, mutta ei vielä niin pitkään, että
kuuluisivat varsinaisiin kohderyhmiin; myös esim. tarveharkinnan perusteella
kokonaan työttömyysturvaa vaille jääneet)

Ensin mainittuun vertailuryhmään kuuluvat on katsottu varmuudella peruspäivärahan saajiksi. Jos henkilö on saanut samana vuonna myös työmarkkinatukea, on päätelty hänen pudonneen työmarkkinatuelle, jolloin hänet on luettu viimeksi mainittuun vertailuryhmään.
Aineistossa ei valitettavasti ole tietoa siitä, onko ansiosidonnaista työttömyyskassan maksamaa päivärahaa maksettu ja jos niin milloin. Sen sijaan tieto työttömyyskassaan kuulumisesta on käytettävissä. Toiseksi mainittuun vertailuryhmään kuuluvat siis henkilöt, jotka eivät ole peruspäivärahan eivätkä työmarkkinatuen saajia tarkasteluvuonna, mutta ovat työttömyyskassan jäseniä. Valtaosa heistä on ilmeisesti
saanut ansioon suhteutettua työttömyyspäivärahaa, mutta osa on sellaisia, jotka
eivät ole täyttäneet työssäoloehtoa tai ovat saaneet maksimimäärän ansiopäivärahaa, eivätkä syystä tai toisesta ole myöskään saaneet muuta työttömyysturvaa tarkasteluvuonna. Mikäli kassan jäsen on tarkasteluvuonna saanut peruspäivärahaa tai
10

		

työmarkkinatukea, hänet on luettu peruspäivärahan/työmarkkinatuen saajien ryhmään; on päätelty, peruspäivärahan saaja ei ole täyttänyt työssäoloehtoa ja työmarkkinatuen saaja ei ole täyttänyt työssäoloehtoa tai on pudonnut työmarkkinatuelle.
On huomattava, että maksatustiedot ovat kalenterivuosikohtaisia, eikä niitä voida
liittää siihen, milloin toteutuneelta työttömyysajalta peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea on maksettu. On esimerkiksi mahdollista, että vuoden alussa on maksettu
työttömyysturvaa edellisen vuoden lopulla toteutuneen työttömyyden perusteella, ja
samoin on mahdollista, että vuoden lopun työttömyyden perusteella maksettu työttömyysturva on maksettu vasta seuraavan vuoden alussa. Ryhmien määrittelyyn liittyy siis jonkun verran epävarmuutta. On kuitenkin ilmeistä, että tästä seuraava virhe
on niin pieni, että sillä ei ole merkittävää vaikutusta analyysien tuloksiin.
Lisäksi on vielä poimittu hiljattain työllistyneiden vertailuryhmä, johon kuuluvat
sellaiset vuoden 2004/2007 lopussa työllisenä olleet, joiden viimeisin työttömyys oli
päättynyt edeltävien 12 kuukauden aikana.
Tutkimuksen kohde- ja vertailuryhmät vuosille 2004 ja 2007 on poimittu toisistaan riippumatta. Toisin sanoen kumpanakin vuonna mukana ovat kaikki tuona
vuonna johonkin näistä ryhmistä kuuluneet riippumatta siitä, ovatko he mahdollisesti kuuluneet johonkin ryhmistä myös toisena tarkasteluvuonna.
Taulukossa 1 on esitetty kohde- ja vertailuryhmien koot aineistossa sekä suhteelliset osuudet aineistosta ja tarkasteluvuosien lopussa työttömänä olleista vuosina
2004 ja 2007. Kaikkien ryhmien absoluuttinen koko on selvästi pienentynyt verrattavien vuosien välillä, joka johtuu yleisen työllisyystilanteen selvästä paranemisesta.
Kun tarkastellaan työttömien ryhmien suhteellista kokoa, päivärahalta pudonneiden vähintään 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden sekä työttömyyskassan
jäsenten suhteelliset osuudet ovat kasvaneet ja muiden työttömien (pääosin koostuu kohderyhmiä lyhemmän ajan työmarkkinatukea saaneista) ryhmän osuus selvästi pienentynyt. Nämä muutokset ajankohtien välillä johtuvat siitä, että aina työllisyystilanteen parantuessa vaikeimmin työllistyvien suhteellinen osuus työttömistä
kasvaa. Kohderyhmistä kaikkein vaikeimmin työllistyviä ovat siis työttömyyspäivärahalta pudonneet. Myös ansioon suhteutettua päivärahaa saavissa on suhteellisen
paljon työllistymättömiä, koska tähän ryhmään kuuluvat ikääntyvät ns. eläkeputkessa olevat, joilla on pidennetty oikeus päivärahaan. Työmarkkinatukea saaneiden
tulokkaiden suhteellinen osuus kaikista työttömistä säilyi suunnilleen ennallaan,
ja vastaavasti nimenomaan muiden kuin edellä mainittujen ryhmien osuus aleni.
Samaten hiljattain työllistyneiden osuus kaikista tarkastelluista ryhmistä kasvoi selvästi työllisyystilanteen parantumisen myötä.
Kohderyhmien osuus kaikista työttömistä oli yhteensä noin 26 prosenttia vuonna
2004 ja noin 29 prosenttia vuonna 2007. Osuudet ovat varsin suuria. Tämä kertoo
vaikean, kroonisluonteisen työttömyyden olevan Suomessa laajaa. Se vähenee työllisyystilanteen parantuessa, mutta selvästi hitaammin kuin muu työttömyys, jolloin
sen suhteellinen osuus kasvaa.
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Taulukko 1. Tutkimus- ja vertailuryhmien koko
Kohderyhmät ja vertailuryhmät

N aineistossa
2004

% kaikista
2007

2004

% vuoden lopun
työttömistä
2007

2004

2007

TMT 1000+ päivää, tulokas

3 318

2 474

7,9

7,8

11,0

11,8

TMT 500+ päivää, pudonnut

4 416

3 704

10,5

11,7

14,7

17,6

Saanut peruspäivärahaa

1 812

1 190

4,3

3,8

6,0

5,7

Kassan jäsen

10 197

8 169

24,2

25,9

34,0

38,9

Muu työtön

10 285

5 474

24,4

17,3

34,3

26,1

Työllistynyt

12 174

10 552

28,8

33,4

Yhteensä

42 202

31 563

100

100

100

100
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Työllistymisen esteet:
kohderyhmän rakenne
vertailuryhmiin verrattuna
Seuraavassa esitetään eri taustamuuttujien jakaumia kohde- ja vertailuryhmissä.
Pääsääntöisesti kuvioissa esitetään jakaumat vuodelta 2007, ja liitekuvioissa vastaavat vuoden 2004 jakaumat. Joidenkin muuttujien osalta vuoden 2007 tietoja ei ole
ollut käytettävissä, ja silloin esitetään vain varhaisempaa ajankohtaa koskeva tieto.
Yksi hankkeen tuloksista on, että kohderyhmien rakenne ei juurikaan ole muuttunut vuosien 2004 ja 2007 välillä. Sikäli kun muutoksia on, niistä mainitaan myöhemmin tekstissä.
Kuviossa 1 on esitetty eri ryhmien sukupuolijakaumat vuodelta 2007. Havaitsemme, että miesten osuus on kohderyhmissä jonkun verran suurempi kuin vertailuryhmissä. Suomessa miesten syrjäytyminen työmarkkinoilla (ja ehkä muutoinkin)
on todennäköisempää kuin naisten. Vuoteen 2004 verrattuna ainoa huomattava
muutos on tapahtunut työllistyneiden ryhmässä, jossa naisten osuus kasvanut (liitekuvio 1). Työllisyystilanteen parantuessa siis naisten siirtyminen työttömyydestä
työhön on yleistynyt enemmän kuin miesten.
Kuvio 1. Sukupuolijakauma ryhmittäin vuonna 2007

TMT 1000+ päivää, tulokas
TMT 500+ päivää, pudonnut
Saanut peruspäivärahaa
Kassan jäsen
Muu työtön
Työllistynyt
0%

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Mies

Nainen

Kuviossa 2 on verrattu ikäjakaumia eri ryhmissä. Pisimpään työttömyysturvaa saaneiden ryhmissä ei alle 25-vuotiaita juuri ole. Tämä seuraa ryhmien määrittelystä:
näihin ryhmiin kuuluakseen on täytynyt olla yhteensä yli neljä vuotta työttömänä, ja
onneksi kovin moni ei ehdi aivan nuorena saavuttaa tällaista rajaa. Työttömyyspäivärahalta pudonneiden sekä kassan jäsenten ryhmissä nuorten osuus on alhaisin ja
ikääntyvien korkein, mikä on luonnollista kun näihin ryhmiin kuuluvilla on ennen
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työttömyyttä yleensä takanaan pitkä työura (vähintään pari vuotta, mutta useimmiten paljon pitempi). Ns. eläkeputkessa olevat pidennettyyn ansioperustaiseen turvaan oikeutetut kuuluvat kassan jäsenten ryhmään.
Pitkään työttömyysturvaa saaneiden kohderyhmistä tulokkaista puolet ja päivärahalta pudonneista lähes kaksi kolmasosaa oli vähintään 45-vuotiaita, runsas viidennes vähintään 55-vuotiaita. Ikääntyvien osuus on siis hyvin suuri, mutta on kuitenkin syytä huomioida, että niin sanotussa parhaassa työiässäkin olevien osuus on
varsin huomattava.
Verrattuna vuoteen 2004 (liitekuvio 2) ikääntyvien osuus vaikeimmin työllistyvien ryhmissä on noussut. Tosin työllistyneidenkin ryhmässä ikääntyvien osuus oli
hiukan noussut; nuorimpien osuus oli alentunut kaikissa työttömänä olleiden ja
työttömyyttä äskettäin kokeneiden ryhmissä. Näyttää siis siltä, että työllisyystilanteen parantuessa nuorten mahdollisuudet paranevat nopeasti, mutta myös ikääntyvistä osa työllistyy, mutta hitaammin, jolloin heidän suhteellinen osuutensa kasvaa.
Kuvio 2. Ikäjakauma ryhmittäin vuonna 2007

TMT 1000+ päivää, tulokas
TMT 500+ päivää, pudonnut
Saanut peruspäivärahaa
Kassan jäsen
Muu työtön
Työllistynyt
0%

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
< 25

25-34

35-44

45-54

55 +

Tuorein perheasemaa koskeva tieto oli aineistossamme käytettävissä vuodelta 2003.
Kuvio 3 osoittaa, että yksin elävien osuus oli lähes puolet vaikeimmin työllistyvissä
tutkimuksen pääkohderyhmissä, karkeasti kaksinkertainen kuin muissa ryhmissä
keskimäärin. Perheettömyys on siis selvästi yhteydessä riskiin syrjäytyä työstä.
Myös yksinhuoltajien osuus näissä ryhmissä oli korkeampi kuin muissa.
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Kuvio 3. Perheaseman jakauma vuonna 2003 vuoden 2004 ryhmissä

TMT 1000+ päivää, tulokas
TMT 500+ päivää, pudonnut
Saanut peruspäivärahaa
Kassan jäsen
Muu työtön
Työllistynyt
0%

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Perheeseen kuulumaton

Pari ilman lapsia

Pari ja lapsia

Yksinhuoltaja

Kuviossa 4 on esitetty koulutustason jakaumat eri ryhmissä. Vailla perusasteen jälkeistä koulutusta olevien osuus oli varsinaisissa kohderyhmissä muita ryhmiä korkeampi. Vähintään 1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden tulokkaiden ryhmästä
tämä osuus oli lähes 45 prosenttia ja vähintään 500 päivää työmarkkinatukea saaneista
päivärahalta pudonneista noin 38 prosenttia. Vastaavasti korkea-asteen tutkinto oli
harvinaisempi kuin muissa ryhmissä. Koulutuksen puute on siis työllistymisen este,
mikä näkyy selvästi kun verrataan näitä jakaumia työllistyneiden ryhmän koulutustason jakaumiin: tässä ryhmässä vailla perusasteen jälkeistä koulutusta olevien osuus
on selvästi muita alhaisempi ja korkeasti koulutettujen osuus korkeampi. On kuitenkin syytä huomioida, että koulutus ei yksin riitä – yli puolella vaikeimmin työllistyvistä
oli jokin vähintään toisen asteen tutkinto suoritettuna, ja toisaalta lähes viidenneksellä
työllistyneistä ei ollut mitään perusasteen jälkeistä tutkintoa. (Vuonna 2004 koulutustason jakaumat eri ryhmissä olivat lähes samat kuin vuonna 2007; vrt. liitekuvio 3.)
Kuvio 4. Koulutustason jakauma ryhmittäin vuonna 2007
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Niiden osuus, joille oli työnhakijarekisteriin merkitty jotakin sairautta ilmaiseva
diagnoosi, oli vaikeimmin työllistyvissä ryhmissä noin neljännes, kun se muissa ryhmissä oli keskimäärin 10 prosenttia (kuvio 5). Nämä osuudet eivät juuri olleet muuttuneet vuosien vuosien 2004 ja 2007 välillä (liitekuvio 4). Terveysongelmat näyttävät olevan selvässä yhteydessä työllistymisvaikeuksiin.
Kuvio 5. Diagnoosin ilmottaneiden osuus ryhmittäin vuonna 2007
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Kuviossa 6 on tarkasteltu eri ryhmien työssäolohistoriaa edeltäneiden kolmen vuoden ajalta. Mittarina on käytetty muuttujaa, joka ilmaisee prosentteina avoimilla työmarkkinoilla työssäolon osuuden työn, työttömyyden ja toimenpiteisiin osallistumisen yhteenlasketusta kestosta vuosina 2005–2007. Näin muodostettu muuttuja on
vertailukelpoinen työuran mittari silloinkin, kun osalla tutkimusjoukkoon kuuluvista on vaihteleva määrä työvoiman ulkopuolella oloa seuranta-aikana.
Kuvio 6. Vuonna 2007 työttömänä olleiden ryhmät: työssäolon osuus työvoimaan kuulumisajasta 2005-2007
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Pitkään työmarkkinatukea saaneiden ryhmiin kuuluu hyvin paljon sellaisia, jotka
eivät vuosiin ole olleet avoimilla työmarkkinoilla töissä; tämä on ilmeinen seuraus
ryhmien määrittelystä – jos työttömälle henkilölle on kertynyt yli 1000 työttömyysturvan maksupäivää, hän ei edeltävinä vuosina ole voinut useinkaan olla paljon
työssä. Kuitenkin näihinkin ryhmiin kuuluneista noin kolmannes oli ollut edeltävien kolmen vuoden aikana ainakin vähän pätkätöissä. Kuitenkin vain noin seitsemän prosenttia oli ollut työssä vähintään viidenneksen ja vain pari prosenttia vähintään puolet tarkasteluajasta. Ansio- ja peruspäivärahan saajista vajaa viidennes oli
ollut edeltävät kolme vuotta kokonaan työn ulkopuolella; ilmeisesti valtaosin he
kuuluivat ns. eläkeputkessa oleviin eli ikääntyviin, jotka olivat oikeutettuja pidennettyyn ansioperusteiseen työttömyysturvaan. Näistä ryhmistä selvästi yli kolmannes oli ollut yli puolet tarkasteluajassa avoimien työmarkkinoiden työssä. Työllistyneissä ei määritelmän mukaan voinut olla ketään, jotka eivät olisi olleet lainkaan
olleet työssä, ja suuri enemmistö oli ollut työssä yli puolet tarkasteluajasta; noin neljännes oli ollut lähes jatkuvasti töissä.
Kun verrataan vuosien 2004 ja 2007 ryhmien työhistoriaa edeltävien kolmen vuoden ajalta, ei havaita merkittäviä muutoksia tarkasteluperiodien välillä varsinkaan
pitkään työttömyysturvaa saaneiden kohderyhmien kohdalla. Muiden vuoden 2004
lopun työttömien työhistoria oli keskimäärin vähän parempi kuin 2007 lopun työttömien (liitekuvio 5) – selityksenä lienee se, että työttömyystilanteen parantuessa
parhaan työhistorian omaavat työllistyvät hyvin, ja heitä on myöhemmin työttömien
joukossa aikaisempaa vähemmän. Liitekuvioissa 6 ja 7 on esitetty vastaava tarkastelu edeltävien kuuden vuoden ajalta; ryhmien väliset erot ovat lähes yhtä selvät
myös pitemmän ajan tarkastelussa.
Seuraavassa kuviossa 7 on työhistoriaa tarkasteltu toisella mittarilla: kuviossa
on esitetty kuinka kauan aikaa on kulunut viimeisimmän avoimen työmarkkinoiden työsuhteen päättymisestä vuoden 2007 ryhmissä. Kiinnostavin tulos on se, että
vähintään 1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden tulokkaiden ryhmästä vähän
yli puolet ei ollut töissä avoimilla työmarkkinoilla lainkaan ainakaan edeltävien seitsemän vuoden aikana, jonka seurantamme kattoi – osa ei ehkä ollut koskaan ollut
työssä avoimilla työmarkkinoilla. Vain noin kolmanneksella viimeisestä työssäolosta oli kulunut alle neljä vuotta ja 16 prosentilla enintään vuosi. Työttömyyspäivärahalta putoamisen jälkeen vähintään 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden
viimeisestä työssäolosta oli keskimäärin kulunut jonkun verran lyhempi aika, mutta
valtaosalla tästäkin ryhmästä työssäolosta oli kauan – lähes 60 prosentilla vähintään
neljä vuotta ja lähes 40 prosentilla vähintään seitsemän vuotta.
Perus- tai ansiopäivärahan saajista 40 prosentilla viimeisestä työstä oli kulunut
alle puoli vuotta ja noin neljänneksellä yli kaksi vuotta. Muiden työttömien luokassa
vastaavat osuudet olivat 30 prosenttia ja vajaat puolet.
Työllistyneiden ryhmä oli määritelmän mukaan työssä poiminta-ajankohtana eli
vuoden 2007 lopussa. Tämän ryhmän osalta kuviossa on esitetty tämän työsuhteen
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ja sitä edeltäneen työn välisen katkoksen keston jakauma. Lähes 80 prosentilla tämä
katkos on ollut enintään puolen vuoden mittainen.
Liitekuviossa 8 on esitetty vastaavat jakaumat vuoden 2004 ryhmissä. Erot ajankohtien välillä ovat vähäiset.
Kuvio 7. Vuoden 2007 ryhmät: Viimeisen työjakson päättymisestä kulunut
aika
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Liitekuviossa 9 on tarkasteltu kuinka suuren osan vuoden 2007 ryhmiin kuuluvat
ovat olleet työvoiman ulkopuolella edeltävistä kolmesta vuodesta (2005-07). Työvoiman ulkopuolella tarkoitetaan tässä tilannetta, jossa henkilöllä ei ole voimassa
työ-, työttömyys- tai toimenpidejaksoa. Tällöin henkilöt voivat olla esimerkiksi sairaita, opiskelemassa tai hoitaa kotona lapsiaan. Syynä voi olla myös se, että työnhakijaksi rekisteröityminen on päässyt välillä katkeamaan ilman että henkilön tilanteessa olisi sinänsä tapahtunut muutosta.
Varsinaisiin tutkimusryhmiin kuuluvat olivat olleet työvoiman ulkopuolella jonkun verran useimpiin vertailuryhmiin kuuluvia vähemmän. Päivärahalta työmarkkinatuelle pudonneiden ryhmästä puolet ja 1000 päivää työmarkkinatukea saaneista
tulokkaista noin 40 prosenttia oli kuulunut työvoimaan koko tarkastelukauden ajan.
Noin 40 prosenttia oli ollut työvoiman ulkopuolella enintään kuusi kuukautta kolmen vuoden aikana, ja vain muutama prosentti yli vuoden. Vielä jonkun verran
vähemmän työvoiman ulkopuolella ovat olleet kassan jäsenten ryhmään vertailuryhmään kuuluneet. Eniten työvoiman ulkopuolella olivat olleet peruspäivärahaa saaneet ja muut työttömät – näissä ryhmissä koko tarkastelukauden katkoksetta työvoimaan kuuluneiden osuus oli noin 30 prosenttia ja erityisesti viimeksi mainitussa
ryhmässä yli kuusi kuukautta työvoiman ulkopuolella olleiden osuus oli muita ryhmiä korkeampi, noin 37 prosenttia. Erot selittynevät pitkälle ryhmien ikärakenteen
eroilla – nuoret ovat ikääntyviä useammin työvoiman ulkopuolella esimerkiksi opintojen tai perhesyiden takia.
18

		

Kun tarkastellaan kuinka suuri osa eri ryhmistä asui kesimääräistä alemman tai
korkeamman työttömyyden alueilla, nähdään että muista ryhmistä jonkin verran
eroavat vain lähinnä kassan jäsenten vertailuryhmä sekä kohderyhmistä pitkään
työmarkkinatukea päivärahalta putoamisen jälkeen saaneiden ryhmä, joihin kuuluvista muita suurempi osuus asuu korkean työttömyyden alueilla. Tämän selityksenä lienee se, että juuri korkean työttömyyden alueet ovat usein ns. rakennemuutosalueita, joilta teollisia työpaikkoja on kadonnut, mutta uusia ei ole syntynyt vastaavasti. Näin ollen juuri pitkän työuran tehneet ja sitten pitkittyvästä työttömyydestä kärsimään jääneet ovat näillä alueilla suhteellisesti yliedustettuna. (Kuvio 8;
tietoa asuma-aleen työttömyysasteista ei ollut käytettävissä vuodelta 2007; eri ryhmiin kuuluvien jakaumat maakunnittain on esitetty liitetaulukossa 1).
Kuvio 8. Työssäkäyntialueen työttömyysasteen jakauma ryhmittäin 2004

TMT 1000+ päivää, tulokas
TMT 500+ päivää, pudonnut
Saanut peruspäivärahaa
Kassan jäsen
Muu työtön
Työllistynyt
0%

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
< 10 %

10 -13 %

> 13 %

		19

Osallistuminen palveluihin ja
toimenpiteisiin
Seuraavassa eri ryhmien osallistumista työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin on
mitattu ”aktivointiosuudella” eli työvoimapoliittisten toimenpiteiden suhteellisella
osuudella toimenpiteiden ja työttömyyden yhteenlasketusta kestosta. Mittari eroaa
jonkun verran virallisessa tilastoinnissa käytössä olevasta aktivointiasteen käsitteestä, jolla tarkoitetaan työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin osallistuvien osuutta
työttömänä ja toimenpiteessä olevien yhteismäärästä jonakin poikkileikkausajankohtana. Käytännössä aktivointiosuus vastaa aktivointiasteen keskiarvoa pitemmällä aikavälillä. Aktivointiosuus on laskettu ryhmien poiminta-ajankohtaa edeltävien kolmen vuoden ja kuuden vuoden ajanjaksoilta. Analyysissa aktivointiosuus on
jaettu kolmeen luokkaan, joihin kuhunkin kuuluu karkeasti keskimäärin kolmannes kaikista toimenpiteisiin osallistuneista. Suhteellisesti eniten aktivoitujen luokkaan on luettu ne, jotka ovat olleet yli 40% työttömyyden ja toimenpiteiden yhteiskestosta toimenpiteissä; tämä merkitsee yleensä osallistumista useampaan kuin
yhteen toimenpiteeseen.
Kuvio 9. Vuonna 2007 työttömänä olleet: aktivointiosuus ryhmittäin vuosina
2005-07
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Kuviossa 9 on esitetty vuosien 2005-07 aktivointiosuus vuonna 2007 työttömänä
olleiden ryhmissä. Kokonaan toimenpiteisiin osallistumattomien (aktivointiosuus
0%) osuus oli alhaisin molemmissa pitkään työmarkkinatukea saaneiden kohderyhmissä, joissa näiden kolme vuotta aktivoinnin ulkopuolella olleiden osuus oli runsas kolmannes. Suurin osallistumattomien osuus oli työllistyneiden ryhmässä, lähes
kaksi kolmannesta; tässä ryhmästä enemmistö selvästikin pystyi työllistymään
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ilman toimenpiteiden apua, vaikkakin siis kolmannes oli osallistunut ja monet heistä
olivat saattaneet hyötyä toimenpiteistä. Lähes yhtä suuri osallistumattomien osuus
(60%) oli kassan jäsenten ryhmässä; tähän ryhmään kuuluvat ns. eläkeputkilaiset
eli työttömyysturvan lisäpäiviin oikeutetut ja ikääntyvien osuus on korkea, jolloin
motiivi osallistua on muihin ryhmiin kuuluvia useammin ilmeisesti vähäinen ja mahdollisesti toimenpiteitä ei tarjotakaan yhtä aktiivisesti kuin muille. Keskimääräistä
runsaammin aktivoitujen luokkaan kuuluneiden osuus kaikissa ryhmissä oli runsaat
15 prosenttia, paitsi peruspäivärahaa saaneiden ja muiden työttömien ryhmissä se
oli noin selvästi korkeampi eli noin neljännes; viimeksi mainituissa ryhmissä nuorten osuus oli muita korkeampi.
Liitekuviossa 11 on esitetty aktivointiosuudet edeltäneen kuusivuotisjakson ajalta
2002-07. Tänä pitempänä tarkasteluaikana toimenpiteiden ulkopuolelle kokonaan
jääneiden osuus on alhaisempi, kuten odottaa sopiikin. Vaikeimmin työllistyvien, pitkään työmarkkinatukea saaneiden ryhmissä tämä osuus oli viidenneksen luokkaa.
Runsaasti aktivoitujen suhteellinen osuus ei pitkällä aikavälillä olennaisesti muuttunut, mutta se merkitsi luonnollisesti useampaan toimeenpiteeseen osallistumista.
Liitekuviossa 10 on esitetty vastaavasti aktivointiosuuksien jakaumat vuonna
2004 työttömänä olleiden ryhmissä edeltävien kolmen vuoden ajalta 2002-04 ja liitekuviossa. Toimenpiteisiin osallistuminen on tämän tarkastelukauden ja vuosien
2005-07 välillä jonkun verran yleistynyt. Huomattakoon, että vuonna 2006 toteutettiin työmarkkinatukiuudistus, joka sisälsi mahdollisuuden evätä työmarkkinatukioikeus niiltä pitkään työttömyysturvaa saaneilta, jotka kieltäytyivät soveliaaksi
katsotuista toimenpiteistä. Liitetaulukossa 2 on verrattu aktivointiosuuksien keskiarvoja eri pituisina tarkasteluaikoina ja eri vertailuajankohtina. Kolmen edeltävän vuoden jaksolla keskimääräinen aktivointiosuus oli vuoden 2004 ja 2007 ryhmien välisenä aikana noussut 16,5 prosentista 17,4 prosenttiin. Vähintään 1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden tulokkaiden ryhmässä keskimääräinen aktivointiosuus oli noussut 16,6 prosentista 19,0 prosenttiin, mutta päivärahalta pudonneiden vähintään 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden ryhmässä muutos oli pieni,
18,6 prosentista 19,0 prosenttiin. Suhteellisesti eniten aktivointiosuudet kohosivat
pienessä peruspäivärahan saajien ryhmässä 18,6 prosentista 22,2 prosenttiin. Suhteellisesti korkein aktivointiosuus oli muiden työttömien ryhmässä, jossa se verrattavien ajanjaksojen välillä kohosi 21,9 prosentista 25,4 prosenttiin (ryhmässä oli suhteellisen paljon nuoria ja enimmäkseen työmarkkinatuen saajia).
Kuviossa 10 osallistumisen mittarina on käytetty viimeisimmän toimenpiteen
päättymisestä kulunutta aikaa. Vaikeimmin työllistyvien pitkään työmarkkinatukea saaneiden ryhmiin kuuluvien sekä vertailuryhmistä muiden (pääosin työmarkkina tukea saaneiden) työttömien joukossa melko äskettäin toimenpiteisiin osallistuneiden osuus on selvästi korkeampi kuin muissa ryhmissä. Enintään puoli vuotta
sitten toimenpiteen päättäneiden (sisältää parhaillaan toimenpiteessä olevat) osuus
on lähellä 40 prosenttia ja vuoden sisällä osallistuneiden osuus yhteensä lähet puolet. Niiden osuus, jotka ovat osallistuneet yli 7 vuotta sitten tai eivät koskaan, oli
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vaikemmin työllistyvistä vajaa viidennes ja muista (työmarkkinatukea saaneista)
työttömistä noin kolmannes. Liitekuviossa 12 on esitetty vastaava tarkastelu vuonna
2004 työttömänä olleiden kohdalla. Vuosien 2004 ja 2007 ryhmiä verrattaessa havaitaan, että melko askettäin toimenpiteisiin osallistuneiden osuudet ovat jonkun verran nousseet, mutta yli 7 vuotta sitten tai ei lainkaan osallistuneiden osuudet eivät
ole laskeneet, vaan keskimäärin nousseet parilla prosenttiyksiköllä.
Kuvio 10. Vuonna 2007 työttömänä olleet: aika viimeksi päättyneen toimenpiteen päättymispäivästä ryhmittäin
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Taulukossa 2 on verrattu edeltäneiden kolmen vuoden aikana toimenpiteisiin osallistuneita ja osallistumattomia taustamuuttujien mukaan. Toimenpiteiden ulkopuolelle pääkohderyhmistä jääneissä ovat selvästi yliedustettuina miehet, ikääntyvät,
vähän koulutetut, sairausdiagnoosista rekisterimerkinnän saaneet ja eniten työttömänä olleet. Toisin kuin muualla tässä raportissa, tässä taulukossa kassan jäsenet,
peruspäivärahan saajat ja muut kuin pitkään työttömyysturvaa saaneet työmarkkinatuen saajat on yhdistetty samaan luokkaan. Tässä muiden työttömien yhdistetyssä vertailuryhmässä miesten, kouluttamattomien ja ikääntyvien toimenpiteisiin osallistuminen oli suhteellisesti harvinaisempaa kuten pääkohderyhmissäkin,
mutta pääkohderyhmistä poiketen diagnoosin saaneet ja avoimien työmarkkinoiden
ulkopuolella edeltävät kolme vuotta kokonaan olleet osallistuivat muita useammin.
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Taulukko 2. Työvoimapoliittisten toimenpiteiden kohdistuminen vuoden 2007
lopussa työttömänä olleisiin: eri taustamuuttujien mukaan määriteltyjen osaryhmien osuudet (%) vuosina 2005-07 toimenpiteisiin osallistuneiden ja niiden
ulkopuolelle jääneiden ryhmissä
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Erilaisiin työttömien ryhmiin kohdistetaan varsin erilaisia toimenpiteitä. Pääosin
tämä lienee harkittua valintaa eli seurausta siitä, että tietyt toimenpiteet on tarkoitettu nimenomaan tietynlaisille työttömille. Taulukossa 3 on tarkasteltu viimeisimmän toteutetun toimenpiteen tyypin jakaumia kumpanakin vertailuajankohtana
työttömänä olleiden ryhmissä. Sitä, kuinka kauan aikaa toimenpiteestä on kulunut
ja mihin toimenpiteisiin mahdollisesti on aikaisemmin osallistuttu, ei ole huomioitu
tässä. Henkilöt ovat toki aikaisemmin voineet osallistua muunkin tyyppisiin toimenpiteisiin, mutta viimeisimmän toimenpiteen tyyppi kuvastanee varsin hyvin sitä,
miten usein eri toimenpiteitä eri ryhmiin keskimäärin kohdistetaan.
Pitkään työmarkkinatukea saaneiden kohderyhmiin kuuluvat osallistuvat suhteellisen harvoin ammatilliseen työvoimakoulutukseen (12–13% viimeisimmistä toimenpiteistä, kun esim. kassapäivärahan saajilla tämä osuus oli yli kaksinkertainen).
Sen sijaan ohjaava ym. työvoimakoulutus on erityisesti vähintään 1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden tulokkaiden toimenpiteenä yleinen (noin 30%, keskimäärin eri ryhmissä noin 20%).
Kun tarkastellaan työllistämistukien ja palkkatuen kohdistamista työnantajasektorin mukaan, erityisesti 3. sektorille työllistäminen on yleistä pitkään työmarkkinatukea saaneiden ryhmissä. Yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden tulokkaiden ryhmän viimeisimmistä toimenpiteistä lähes joka viides ja 500 päivää työmarkkinatukea työttömyyspäivärahan päätyttyä saaneiden ryhmän viimeisimmistä toimenpiteistä lähes joka neljäs oli työllistäminen 3. sektorille. Muissa ryhmissä 3. sektorille työllistämisen osuus oli paljon pienempi, karkeasti kymmenisen prosenttia.
Julkiselle sektorille työllistämisen osuus oli noin neljännes päivärahan jälkeen työmarkkinatukea pitkään saaneiden sekä kassapäivärahan saajien ryhmissä ja noin
viidennes peruspäivärahan saajien ryhmässä; muissa ryhmissä osuus oli 15 prosentin luokkaa. Yrityksiin työllistämisen osuus kaikissa ryhmissä oli 5–7 prosenttia.

		23

Työllistämiseen käytetty palkkatuki on vaikeimmin työllistyvillä selvästi yleisemmin korkein korotettu (tai aikaisemmin ns. yhdistelmätuki) kuin muissa ryhmissä.
Tämä seuraa osittain siitä, että tätä tukimuotoa ei voida myöntääkään kuin vähintään 500 päivää työttömyysturvaa saaneille. Yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden tulokkaiden ryhmän viimeisimmistä toimenpiteistä noin 30 prosenttia ja
500 päivää työmarkkinatukea työttömyyspäivärahan päätyttyä saaneiden ryhmän
viimeisimmistä toimenpiteistä lähes 40 prosenttia oli työllistäminen tällä tukimuodolla; kassapäivärahan saajilla korkein korotettu tai yhdistelmätuki oli harvinainen
ja muissa ryhmissä karkeasti 15 prosentin luokkaa.
Työharjoittelu ja työelämävalmennus kohdistuvat muita harvemmin kassapäivärahan saajiin ja päivärahalta pudonneisiin; eniten harjoittelupaikkoja kohdistetaan
muiden työmarkkinatukea saaneiden ryhmään. Suhteellisen vähän käytetyt toimenpiteet oppisopimuskoulutuksen tuki, starttiraha ja osa-aikalisälle jääneiden sijaisuudet ovat varsin harvinaisia pitkään työmarkkinatukea saaneiden kohdalla.
Muutokset ajankohtien välillä eivät ole kovin suuria. Selvimmät muutokset ovat,
että ohjaavan koulutuksen ja julkiselle sektorin työllistämisen osuudet ovat yleensä
hieman alentuneet ja harjoittelun ja valmennuksen osuus on hieman noussut pitkään työmarkkinatukea saaneiden ryhmissä.
Taulukko 3. Viimeisimmän toimenpiteen tyyppi ryhmittäin 2004 ja 2007. Vain
toimenpiteisiin osallistuneet
Työllistämis-toimenpide

TMT 1000+
päivää,
tulokas

TMT 500+
päivää,
pudonnut

Saanut
peruspäivärahaa

Kassan
jäsen

Muu työtön

Työllistynyt

Yhteensä

2004 2007 2004 2007 2004 2007 2004 2007 2004 2007 2004 2007 2004 2007
Ammatillinen koulutus

13

13

12

12

19

19

26

29

15

20

29

28

21

23

Muu koulutus

32

28

24

21

20

17

23

19

22

18

19

17

23

19

Oppisopimus

1

1

0

1

6

5

3

3

4

6

4

3

3

3

Starttiraha

2

2

1

1

3

3

2

3

3

5

3

3

2

3

Osa-aikalisä

0

0

1

1

2

1

5

4

2

1

4

3

3

2

Työharjoittelu ja valmennus, julkinen sektori

3

5

2

3

5

5

2

2

11

7

7

8

6

5

Työharjoittelu ja
valmennus, yritys

5

6

2

4

5

6

1

2

8

7

6

6

5

5

Työharjoittelu ja valmennus, 3. sektori

5

7

3

5

3

4

1

1

4

5

3

3

3

4

Työllistämistuki, julkinen
sektori

14

13

24

23

20

19

26

22

15

13

14

15

20

17

Työllistämistuki, yritys
Työllistämistuki,
3. sektori
Yhteensä
Yhdistelmätuki yhteensä
Muu työllistämistuki
yhteensä

24

6

5

6

7

6

7

4

6

5

6

5

6

5

6

18

19

24

23

11

13

6

9

10

10

6

6

11

12

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

29

31

38

39

10

16

2

8

13

17

4

7

14

17

9

6

16

14

27

23

34

29

17

12

21

20

22
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Tarkastelimme työvoimapalveluiden tarjoamista myös selvittämällä milloin verrattaviin ryhmiin kuuluvien työnhakusuunnitelma (tai muu vastaava suunnitelma) oli
viimeksi päivitetty. Kuviossa 11 on esitetty niiden osuus, joilla suunnitelma oli aineistomme rekisteritiedon mukaan enintään 12 tai 24 kuukautta vanha. Tuore työnhakusuunnitelma oli olemassa vain vajaalla neljänneksellä eri ryhmiin kuuluvista.
Vuonna 2007 erityisesti enintään vuosi aikaisemmin päivättyjen suunnitelmien
osuus oli kuitenkin muutamalla prosenttiyksiköllä kasvanut vuodesta 2004. Vaikeimmin työllistyvien ryhmiin kuuluvien suunnitelmien päivitys oli hiukan hitaampaa kuin muiden. Nykyisin työnhakusuunnitelmien laatiminen on paljon kattavampaa, uusimpien tilastojen mukaan noin kahdella kolmasosalla kaikista työttömistä
on enintään vuosi sitten päivätty suunnitelma ja yli kaksi vuotta työttömänä olleilla
vastaava osuus on 52 prosenttia.
Kuvio 11. Kesto viimeisen työnhakusuunnitelman päiväyksestä ryhmittäin
2004 ja 2007

TMT 1000+ päivää, tulokas 04
07
TMT 500+ päivää, pudonnut 04
07
Saanut peruspäivärahaa 04
07
Kassan jäsen 04
07
Muu työtön 04
07
Työllistynyt 04
07
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
< 12 kk

12-24 kk

muut
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Myöhemmän työmarkkinauran
seuranta
Tarkastelimme vuoden 2004 aikana työttömänä olleiden myöhempää menestystä
työmarkkinoilla (vuonna 2007 työttömänä olleille ei tehty seurantaa, koska ei ollut
käytettävissä työssäoloa koskevia tietoja kuin vuoteen 2007 asti). Kuviossa 12 mittarina on käytetty pääasiallista toimintaa kolme vuotta myöhemmin eli vuoden
2007 lopussa. Kohderyhmiin eli pitkään työmarkkinatukea saaneiden ryhmiin kuuluneista 16 prosenttia oli työssä avoimilla työmarkkinoilla kolme vuotta myöhemmin. Muiden työttömien ryhmissä tämä osuus oli yli 40 prosenttia. Onko työllistyneiden osuus tässä vaikeimmin työllistyvien ryhmässä ilahduttavan korkea (työhön
paluu on sittenkin monelle mahdollista) vai järkyttävän matala (valtaosa ei työllisty)? Tähän kysymykseen annettava vastaus on näkökulmakysymys.
Kohderyhmistä myös runsas kymmenesosa oli toimenpiteessä kolmen vuoden
kuluttua, kun muissa ryhmissä osuus oli keskimäärin puolet siitä. Eläkkeelle siirtyneiden tai aineistosta poistuneiden osuus oli kassan jäsenten vertailuryhmässä
korkein eli lähes neljännes (työttömyyseläkkeelle siirtyneiden osuus oli tässä ryhmässä korkea), ja kohderyhmissä vajaa neljännes. Muissa ryhmissä tämä osuus
oli pieni.
Kuvio 12. Vuoden 2004 ryhmien pääasiallinen toiminta kolme vuotta
myöhemmin

TMT 1000+ päivää, tulokas
TMT 500+ päivää, pudonnut
Saanut peruspäivärahaa
Kassan jäsen
Muu työtön
Työllistynyt
0%
Työllinen

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Toimenpiteessä

Työtön

Työvoiman ulkop.

Eläke/poistunut

Kuviossa 13 on käytetty toista seurantamittaria eli työssäolon osuutta työvoimaan
kuulumisajasta vuosina 2005-07 (= työn osuus työn, työttömyyden ja toimeenpiteiden yhteenlasketusta kestosta). Vaikeimmin työllistyvien ryhmiin kuuluneista lähes
kaksi kolmasesosaa ei lainkaan ollut ollut työssä avoimilla työmarkkinoilla, ja vain
10 prosenttia oli ollut työssä vähintään puolet seuranta-ajasta. Muiden vuoden 2004
26

		

lopussa työttömien ryhmissä vastaavat osuudet olivat keskimäärin runsas kolmannes kokonaan vailla työtä ja noin 40 prosenttia työssä ainakin puolet ajasta.
Kuvio 13. Vuoden 2004 ryhmien työssäolon osuus työvoimaan kuulumisajasta seuraavien kolmen vuoden aikana

TMT 1000+ päivää, tulokas
TMT 500+ päivää, pudonnut
Saanut peruspäivärahaa
Kassan jäsen
Muu työtön
Työllistynyt
0%

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
0%

1-20 %

21-50 %

51-90 %

91-100 %

Seuraava kuvio 14 kertoo siitä, miten tärkeä työttömyyden jatkumisen selittäjä on
edeltävän työttömyyden kesto. Havaitsemme, että enemmän kuin se, kuuluuko henkilö kohderyhmiin vai vertailuryhmiin, myöhempää työllistymistä selittää aikaisempi työttömyys. Pitkään työmarkkinatukea saaneet työllistyvät keskimäärin kymmenisen prosenttiyksikköä heikommin kuin muut työttömät, jos edeltävien vuosien työttömyyden kesto vakioidaan. Sen sijaan edeltävinä vuosina vähiten ja eniten työssä olleiden ryhmien ero työllistymisseurannassa on noin 30 prosenttiyksikköä. (Hiljattain työllistyneet ei ole tässä vertailukelpoinen vaan monin tavoin valikoitunut ryhmä.)
Kuvio 14. Vuoden 2004 ryhmien seuraavien kolmen vuoden työssäolon osuus
keskimäärin edeltävien kolmen vuoden työssäolon osuuden mukaan

Työn osuus 2005-2007 (%)

100
90
80

Työllistynyt

70
60

TMT 1000+ päivää, tulokas

50

TMT 500+ päivää, pudonnut

40

Saanut peruspäivärahaa

30

Kassan jäsen

20

Muu työtön

10
0

0%

1 – 20 %

21 – 50 %

51+ %

Työn osuus 2002-2004
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Miten työhallinnon aktivointitoimenpiteet vaikuttavat työllistymiseen? Kohderyhmissä, joissa kaikki ovat lähtökohtaisesti vaikeasti työllistyviä, osallistuneet työllistyvät osallistumattomia paremmin, ja runsaasti osallistuneet paremmin kuin
vähän osallistuneet. Kokonaan toimenpiteiden ulkopuolelle viimeisten kolmen vuoden aikana jääneistä työllistyi vajaa kymmeneosa, mutta runsaimmin osallistuneiden (aktivointiosuus yli 40 prosenttia) ryhmästä noin kolmannes. Kuitenkin valtaosa osallistuneistakin jää työllistymättä. Sen sijaan vertailuryhmässä osallistuneet
eivät työllisty keskimäärin juurikaan paremmin kuin ei-osallistuneet, mutta suhteellisesti eniten osallistuneet kuitenkin paremmin kuin muut. Kuitenkin työllistyneiden osuus on osallistumisesta riippumatta paljon korkeampi kuin kohderyhmissä
eli keskimäärin 40 prosentin luokkaa. (Kuvio 15)
Luultavasti osallistumiseen ja työllistymiseen valikoivat tekijät ovat osin samoja,
eli sellaisten henkilöiden osallistuminen on keskimääräistä todennäköisempää, joiden kohdalla myös työllistyminenkin on osallistumisesta riippumatta todennäköisempää (esim. nuoret osallistuvat ikääntyviä useammin ja samoin työllistyvät ikääntyviä useammin osallistumisesta riippumatta). Toimenpiteiden vaikuttavuus riippuu niiden kohdistamisen yksilöllisestä osuvuudesta, ja silloin kun osallistuminen
on yleistä eikä kohdistaminen erityisen huolellista tai sille on muita perusteita kuin
pelkästään työllistyvyyden edistäminen, vaikuttavuus jää välttämättä alhaiseksi (vrt
Aho S: Miksi työvoimapoliittisten toimenpiteiden mitattu vaikuttuvuus on keskimääräin alhainen? Työllistyvyyden parantamispyrkimysten arvioinnin keskeisten ongelmien tarkastelua. Hallinnon tutkimus 27:4, 45-60, 2008).
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Aktivointiosuus

0%
1-20 %
21-40 %

Aktivointiosuus

41+ %

0%
1-20 %
21-40 %
41+ %

Aktivointiosuus

Muu työtön

TMT 500+ päivää, pudonnut

TMT 1000+ päivää, tulokas

Kuvio 15. Vuoden 2004 ryhmien pääasiallinen toiminta 2007 lopussa vuosien
2002-04 aktiivitoimenpiteisiin osallistumisen mukaan

0%
1-20 %
21-40 %
41+ %
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

Työllinen

Työtön+toimepide+työttömyyseläke

Opiskelija+muu

Eläke+poistunut

100 %
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Taulukko 4. Työssäolon osuus keskimäärin (%) seuraavien kolmen vuoden
aikana taustamuuttujien mukaan kohde- ja vertailuryhmissä. Vuoden 2004
lopussa työttömänä olleet
TMT 1000+
päivää, tulokas
Ikä

Tutkinto

Perhetyyppi

Diagnoosi
Työn osuus
2002–04

TMT 500+
päivää, pudonnut

Muu työtön

< 25

29

47

50

25–34

17

18

48

35–44

13

14

44

45–54

8

9

37

55 +

4

5

13

Ei ammattitutk.

8

9

26

Yo-tutkinto

10

12

47

Ammatillinen keskiaste

13

12

41

Korkea

14

12

43

7

8

33

Lapseton pari

11

8

30

Pari ja lapsia

16

17

46

Yksinhuoltaja

13

14

37

Ei

12

12

39

Kyllä

6

7

21

0%

7

7

18

1–20 %

17

15

29

21–50 %

32

29

39

51+ %

37

37

50

Yksinäinen

Taulukossa 4 on tarkasteltu työssäoloa seuranta-aikana keskeisten taustamuuttujien mukaan. Sukupuolen mukaan ei eroa keskimääräisessä työllistymisessä havaita
ja asuinpaikkakunnan työttömyysasteen mukaan vain hyvin vähän – näitä muuttujia ei ole sisällytetty taulukkoon. Koulutustason mukaan työllistymisessä on eroa
jonkun verran. Ikä vaikuttaa työllistyvyyteen erittäin selvästi, nuorimmassa ikäryhmässä työllistyneiden osuus on moninkertainen vanhimpaan ikäryhmään verrattuna kaikissa tarkastelluissa ryhmissä. Yhtä suuri vaikutus näyttää olevan aiemmalla työhistorialla – yli puolet viimeisestä kolmesta vuodesta työssä olleet työllistyvät 3–4 kertaa todennäköisemmin kuin kokonaan vailla työtä olleet. Myös rekisteriin kirjattu sairausdiagnoosi vaikuttaa lähes yhtä selvästi työllistyvyyteen. Lapsiperheet (parit) työllistyvät jonkun verran muita paremmin. Mainittujen seikkojen vaikutus on kaikissa ryhmissä samantapainen, mutta pitkään työmarkkinatukea saaneiden kohderyhmissä iän ja koulutustason suhteellinen vaikutus on vähäisempi, eli jopa nuoret ja koulutetut työllistyvät huonosti. Taustalla lienee se, että
pitkäaikaistyöttömien kohdalla edes nuoruus ja koulutuskaan eivät sinänsä paljon
auta. Pitkäaikaistyöttömyyteen valikoivat monet sellaiset yksilölliset tekijät, joita
rekisteriaineiston muuttujilla ei tavoiteta.
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Yhteenveto
Johdanto
Tässä raportissa selvitetään kaikkein vaikeimmin työllistyvien työttömien työllistymisen esteitä, osallistumista työhallinnon palveluihin, sekä seurannassa havaittua
myöhempää menestystä työmarkkinoilla. Vaikeimmin työllistyviksi on toimeksiannon mukaisesti määritelty henkilöt, joille on maksettu yhteensä vähintään 1000 päivältä työttömyysturvaa.
Tutkimuksen varsinaisiksi kohderyhmiksi on laajasta edustavasta rekisteriaineistosta poimittu vuosien 2004 ja 2007 lopussa työttömänä tai toimenpiteissä olleista
seuraavat ryhmät:
•

saanut vähintään 1000 päivää työmarkkinatukea, ei täyttänyt työssäoloehtoa

•

saanut vähintään 500 päivää työmarkkinatukea saatuaan sitä ennen enim-

(tulokas)
mäismäärän 500 päivää työttömyyspäivärahaa (pudonnut päivärahalta)
Vertailuryhmiksi on poimittu vuosien 2004 ja 2007 lopussa muut työttömänä tai
toimenpiteissä olleet, jotka pääosassa analyyseistä on jaettu seuraaviin kolmeen
alaryhmään:
•

saanut peruspäivärahaa 2004/2007, ei maksettu työmarkkinatukea 2004/2007

•

kassan jäsen 2004/2007, ei maksettu peruspäivärahaa eikä työmarkkinatukea

•

muut työttömät (pääosin työmarkkinatuella, em. maksupäivien lukumäärät

2004/2007 (valtaosa ansioon suhteutetun päivärahan saajia)
eivät täyttyneet)
Lisäksi on vielä poimittu hiljattain työllistyneiden vertailuryhmä, johon kuuluvat
sellaiset vuoden 2004/2007 lopussa työllisenä olleet, joiden viimeisin työttömyys oli
päättynyt edeltävien 12 kuukauden aikana.

Työllistymisen esteet
Työllistymisen esteitä on tutkittu vertaamalla kohderyhmien ja vertailuryhmien
rakennetta.
Kohderyhmissä miesten osuus on 60 prosenttia, kun se vertailuryhmissä on noin
puolet. Miesten joutuminen työmarkkinoilla heikkoon asemaan on siis yleisempää
kuin naisten.
Kohderyhmissä yli 55-vuotiaiden osuus on runsas viidennes ja yli 45-vuotiaiden
osuus yli puolet. Samantapainen on myös kassojen jäsenenä olevien työttömienvertailuryhmän ikärakenne – ns. eläkeputkilaiset (eli ikääntyvät joilla on pidennetty
oikeus työttömyyspäivärahaan) kuuluvat tähän ryhmään. Muiden työttömien ja hiljattain työllistyneiden ryhmissä ikääntyvien osuus on selvästi alempi, vaikkakin
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kaikissa ryhmissä ikääntyvien osuus on noussut vuosien 2004 ja 2007 välillä; työllisyystilanteen parantuessa työttömäksi jäämisen todennäköisyys alenee nuorilla
nopeammin kuin ikääntyvillä. Ikääntyminen on hyvin selvä työllistymisen este,
mutta on huomattava että kohderyhmiin kuuluu myös nuoria ja parhaassa työiässä
olevia.
Kohderyhmissä yksin asuvien osuus on noin puolet, mikä on karkeasti kaksi kertaa niin korkea osuus kuin muissa ryhmissä. Työllistymisvaikeudet ja yksin eläminen liittyvät siis selvästi toisiinsa, mutta ei ole selvää missä määrin perheettömyys
lisää työttömyysriskiä tai päinvastoin työttömyys johtaa perheettömyyteen.
Vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa kohderyhmistä on tulokkaista puolet ja päivärahalta pudonneista 40 prosenttia. Kouluttautumattomien osuus vertailuryhmissä
on selvästi alhaisempi; hiljattain työllistyneiden ryhmässä se on alhaisin, noin viidennes. Vähäinen koulutus on selvä työllistymisen este, mutta koulutus yksin ei riitä
takaamaan työllistymistä, koska yli puolella kohderyhmiin kuuluvistakin on jokin
perusasteen jälkeinen tutkinto.
Kohderyhmissä diagnoosin ilmoittaneiden osuus on lähes viidennes, kun se
muissa ryhmissä on noin 10 prosenttia. Terveysongelmat ovat huomattava työllistymisen este.
Korkean työttömyyden alueella asuminen on jonkun verran muita ryhmiä yleisempää päivärahalta pudonneiden sekä työttömyyskassaan kuuluvien työttömien
vertailuryhmän kohdalla. Tämä liittynee siihen, että rakennemuutos koettelee
kovasti joitakin alueita, jolloin työuralta pitkäaikaistyöttömäksi jäävien osuus muodostuu suhteellisen korkeaksi.
Kuten tunnettua, työttömyys itsessään muodostuu jatkuessaan työllistymisen
esteeksi. Kohderyhmiin kuuluvista kaksi kolmesta ei ole ollut avoimilla työmarkkinoilla kolmeen vuoteen ja karkeasti puolet ei kuuteen vuoteen. Osin tämä johtuu
ryhmien poimintakriteereistä – pitkään työmarkkinatukea saanut ei luonnollisesti
ole voinut samaan aikaan olla töissä, mutta luvut osoittavat että suuri osa kohderyhmiin kuuluvista on käytännössä ollut vuosia kokonaan syrjäytynyt avoimilta työmarkkinoilta. Hiljattain työllistyneistä selvä enemmistö ja muiden työttömien vertailuryhmistä vajaat puolet on ollut työssä avoimilla työmarkkinoilla vähintään puolet työvoimaan kuulumisajastaan edeltävinä vuosina.

Osallistuminen palveluihin ja toimenpiteisiin
Kohderyhmistä lähes kaksi kolmesta oli osallistunut ainakin yhteen aktiivitoimenpiteeseen edeltävien kolmen vuoden aikana, ja lähes neljä viidestä edeltävien kuuden
vuoden aikana. Yli kymmenesosa oli osallistunut aktiivitoimienpiteisiin vähintään
40% työttömyyden ja toimenpiteiden yhteenlasketusta kestosta. Muilla työttömillä
sekä osallistumattomien että erittäin runsaasti osallistuneiden osuudet olivat vähän
korkeammat, paitsi kassapäivärahan saajista vain vajaat puolet oli ylipäänsä osallistunut (”eläkeputkilaiset” tässä ryhmässä). Keskimääräiset aktivointiosuudet olivat
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muissa kuin työttömyyskassan jäsenten vertailuryhmissä hieman korkeammat kuin
kohderyhmissä. Hiljattain työllistyneistä osallistuneiden osuus oli vain kolmanneksen luokkaa – alhaisempi osallistuminen johtunee siitä, että tässä ryhmässä suurin
osa lienee sellaisia, jotka pystyvät työllistymään ilman toimenpiteitäkin.
Keskimääräiset aktivointiosuudet olivat verrattavien ajankohtien välillä hiukan
nousseet, mutta melko vähän – eniten pitkään työmarkkinatukea saaneiden tulokkaiden ja peruspäivärahan saajien ryhmissä, vähiten päivärahalta pudonneiden ja
kassan jäsenten ryhmissä.
Vain viidenneksellä oli rekisterissä työnhakusuunnitelma joka oli laadittu tai
päivitetty enintään vuotta aikaisemmin. Kohderyhmillä oli suunnitelma hieman
muita harvemmin, ja vähän muita tavallisemmin hiljattain työllistyneillä ja kassan
jäsenillä. Verrattavien ajankohtien välillä niiden osuus, joilla oli suhteellisen tuore
suunnitelma, oli hieman lisääntynyt. Tilastojen mukaan suunnitelmien laatiminen
ja päivittäminen on nykyisin selvästi yleisempää kuin tutkimuksessa seurattuina
ajankohtina.
Kohderyhmään suunnataan tyypillisesti useimmiten erilaisia toimenpiteitä kuin
muille työttömille. Jos tarkastellaan viimeisimmän toimenpiteen tyypin jakaumia,
kohderyhmiin kuuluvat olivat osallistuneet selvästi muita harvemmin ammatilliseen työvoimakoulutukseen ja palkkatuettuun oppisopimuskoulutukseen, mutta
muita useammin muuhun työvoimakoulutukseen. Palkkatuella työllistäminen kolmannelle sektorille ja korkeimman korotetun palkkatuen käyttö oli paljon yleisempää kuin muissa ryhmissä. Ohjaavan koulutuksen ja kolmannen sektorin tukityön
osuudet olivat yhteensä yli 60 prosenttia kohderyhmien toimenpiteistä.
Toimenpiteiden ulkopuolelle kohderyhmistä jäävät muita todennäköisemmin miehet, ikääntyvät, vähän koulutetut, terveysongelmaan liittyvän diagnoosin rekisteriin
ilmoittaneet ja eniten työttömänä olleet. Kaikkein vaikeimmin työllistyvät siis osallistuivat myös toimenpiteisiin jonkun verran muita harvemmin. Tämä voi osittain
liittyä tällaiseen tilanteeseen liittyvään passivoitumiseen tai muihin osallistumisen
esteisiin tai siihen ettei toimenpiteiden uskota tässä tilanteessa auttavan. Muiden
työttömien vertailuryhmässä kohdistumisen malli oli muuten samanlainen, mutta
diagnoosin ilmoittaneet ja eniten työttömänä olleet osallistuivat muita useammin.

Myöhemmän työmarkkinauran seuranta
Vuoden 2004 lopussa kohderyhmiin kuuluneista 16 prosenttia oli työssä avoimilla
työmarkkinoilla kolme vuotta myöhemmin. Muiden työttömien ryhmissä tämä osuus
oli yli 40 prosenttia. Onko työllistyneiden osuus tässä vaikeimmin työllistyvien ryhmässä ilahduttavan korkea (työhön paluu on sittenkin monelle mahdollista) vai järkyttävän matala (valtaosa ei työllisty)? Tähän kysymykseen annettava vastaus on
näkökulmakysymys.
Aikaisempi työttömyys selittää myöhempää työllistymistä paljon vahvemmin kuin
se, kuuluuko henkilö kohderyhmiin vai vertailuryhmiin. Pitkään työmarkkinatukea
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saaneet työllistyvät keskimäärin kymmenisen prosenttiyksikköä heikommin kuin
muut työttömät, jos edeltävien vuosien työttömyyden kesto vakioidaan. Sen sijaan
edeltävinä vuosina vähiten ja eniten työssä olleiden ero työllistymisseurannassa on
noin 30 prosenttiyksikköä siitä riippumatta mihin vertailussa mukana olevaan ryhmään he kuuluvat.
Miten toimenpiteet vaikuttavat työllistymiseen? Kohderyhmissä, joissa kaikki
ovat lähtökohtaisesti vaikeasti työllistyviä, osallistuneet työllistyvät osallistumattomia jonkun verran paremmin, ja runsaasti osallistuneet paremmin kuin vähän osallistuneet. Kuitenkin valtaosa osallistuneistakin jää työllistymättä. Sen sijaan vertailuryhmässä osallistuneet eivät työllisty keskimäärin juurikaan paremmin kuin eiosallistuneet, mutta suhteellisesti eniten osallistuneet kuitenkin paremmin kuin
muut.
Toimenpiteiden vaikuttavuus riippuu niiden kohdistamisen yksilöllisestä osuvuudesta, ja silloin kun osallistuminen on yleistä eikä kohdistaminen erityisen huolellista tai osallistumiselle on muita perusteita kuin pelkästään työllistyvyyden edistäminen, vaikuttavuus jää välttämättä alhaiseksi.
Eniten työllistyvyyteen vaikuttavat tilastollisesti aiempi työhistoria, ikä ja koulutustaso. Työvoimapoliittiset toimenpiteet vaikuttavat keskimäärin vähän, vaikka
osuvasti kohdistettuna voivat ollakin vaikuttavia.
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Liitekuviot ja -taulukot
Liitekuvio 1. Sukupuolijakauma ryhmittäin vuonna 2004

TMT 1000+ päivää, tulokas
TMT 500+ päivää, pudonnut
Saanut peruspäivärahaa
Kassan jäsen
Muu työtön
Työllistynyt
0%

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Mies

Nainen

Liitekuvio 2. Ikäjakauma ryhmittäin vuonna 2004

TMT 1000+ päivää, tulokas
TMT 500+ päivää, pudonnut
Saanut peruspäivärahaa
Kassan jäsen
Muu työtön
Työllistynyt
0%

20 %
< 25

40 %
25-34

60 %
35-44

45-54

80 %

100 %

55 +
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Liitekuvio 3. Koulutustason jakauma ryhmittäin vuonna 2004

TMT 1000+ päivää, tulokas
TMT 500+ päivää, pudonnut
Saanut peruspäivärahaa
Kassan jäsen
Muu työtön
Työllistynyt
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa

Yo-tutkinto

Keskiaste

Alempi korkea-aste

100 %

Ylempi korkea-aste

Liiteuvio 4. Diagnoosin ilmottaneiden osuus ryhmittäin vuonna 2004

TMT 1000+ päivää, tulokas
TMT 500+ päivää, pudonnut
Saanut peruspäivärahaa
Kassan jäsen
Muu työtön
Työllistynyt
0%

20 %

40 %

60 %
Ei
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80 %

100 %

Kyllä

		

Liitekuvio 5. Vuonna 2004 työttömänä olleiden ryhmät: työssäolon osuus
työvoimaan kuulumisajasta 2002–2004

TMT 1000+ päivää, tulokas
TMT 500+ päivää, pudonnut
Saanut peruspäivärahaa
Kassan jäsen
Muu työtön
Työllistynyt
0%

20 %
0%

1 - 20 %

40 %
21 - 50 %

60 %
51 - 90 %

80 %

100 %

91 - 100 %

Liitekuvio 6. Vuonna 2004 työttömänä olleiden ryhmät: työssäolon osuus
työvoimaan kuulumisajasta 1999–2004

TMT 1000+ päivää, tulokas
TMT 500+ päivää, pudonnut
Saanut peruspäivärahaa
Kassan jäsen
Muu työtön
Työllistynyt
0%

20 %
0%

1 - 20 %

40 %
21 - 50 %

60 %
51 - 90 %

80 %

100 %

91 - 100 %
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Liitekuvio 7. Vuonna 2007 työttömänä olleiden ryhmät: työssäolon osuus
työvoimaan kuulumisajasta 2002–2007

TMT 1000+ päivää, tulokas
TMT 500+ päivää, pudonnut
Saanut peruspäivärahaa
Kassan jäsen
Muu työtön
Työllistynyt
0%

20 %
0%

40 %

1 - 20 %

21 - 50 %

60 %

80 %

51 - 90 %

100 %

91 - 100 %

Liitekuvio 8. Vuonna 2004 työttömänä olleiden ryhmät: viimeisen työjakson
päättymisestä kulunut aika

TMT 1000+ päivää, tulokas
TMT 500+ päivää, pudonnut
Saanut peruspäivärahaa
Kassan jäsen
Muu työtön
Työllistynyt
0%
< 6 kk

38

6-12 kk
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80 %

100 %

7+ v tai ei koskaan

		

Liitekuvio 9. Vuonna 2007 työttömänä olleet: työvoiman ulkopuolella olo
2005–07 ryhmittäin

TMT 1000+ päivää, tulokas
TMT 500+ päivää, pudonnut
Saanut peruspäivärahaa
Kassan jäsen
Muu työtön
Työllistynyt
0%

20 %
0 -7 pv

40 %

60 %

80 %

8 pv- 6 kk

6 -12 kk

1 -3 v

100 %

Liitekuvio 10. Vuonna 2004 työttömänä olleet: aktivointiosuus ryhmittäin
vuosina 2002-04

TMT 1000+ päivää, tulokas
TMT 500+ päivää, pudonnut
Saanut peruspäivärahaa
Kassan jäsen
Muu työtön
Työllistynyt
0%

20 %
0%

40 %

60 %

1 - 20 %

21 - 40 %

80 %

100 %

41 + %
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Liitekuvio 11. Vuonna 2007 työttömänä olleet: aktivointiosuus ryhmittäin
vuosina 2002–07

TMT 1000+ päivää, tulokas
TMT 500+ päivää, pudonnut
Saanut peruspäivärahaa
Kassan jäsen
Muu työtön
Työllistynyt
0%

20 %

40 %
0%

60 %

1 - 20 %

21 - 40 %

80 %

100 %

41 + %

Liitekuvio 12. Vuonna 2004 työttömänä olleet: aika viimeksi päättyneen toimenpiteen päättymispäivästä ryhmittäin

TMT 1000+ päivää, tulokas
TMT 500+ päivää, pudonnut
Saanut peruspäivärahaa
Kassan jäsen
Muu työtön
Työllistynyt
0%
Työllinen
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Liitetaulukko 1. Kohde- ja vertailuryhmiin kuuluvien suhteelliset osuudet asumamaakunnan mukaan vuonna 2007
Maakunta

TMT 1000+ TMT 500+
päivää,
päivää,
tulokas
pudonnut

Uusimaa

15

16

Saanut
Kassan
peruspäivä- jäsen
rahaa
6

Muu työtön Yhteensä

32

30

100

Itä-Uusimaa

14

15

6

39

25

100

Varsinais-Suomi

13

16

7

39

25

100

9

20

5

43

23

100

Satakunta
Kanta-Häme

11

19

7

39

24

100

Pirkanmaa

11

15

6

42

26

100

Päijät-Häme

15

18

5

37

25

100

Kymenlaakso

13

19

4

40

24

100

Etelä-Karjala

13

17

5

40

26

100

Etelä-Savo

11

19

7

38

25

100

Pohjois-Savo

11

19

7

38

25

100

Pohjois-Karjala

13

20

4

38

25

100

Keski-Suomi

11

18

5

38

28

100

Etelä-Pohjanmaa

11

16

7

42

25

100

Pohjanmaa

12

14

6

41

27

100

Keski-Pohjanmaa

11

14

4

46

25

100

8

16

5

42

28

100

Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu

7

23

4

46

20

100

Lappi

8

24

3

42

23

100

Liitetaulukko 2. Aktivointiosuuksien keskiarvot ryhmittäin edeltävien kolmen
ja kuuden vuoden ajanjaksoilla
Aktivointiosuus
Vuonna 2004 työttömänä olleet

Vuonna 2007 työttömänä olleet

1999–2004

2002–2007

2002–2004

2005–2007

TMT 1000+ päivää, tulokas

15,6

16,6

17,8

19,0

TMT 500+ päivää, pudonnut

17,9

18,6

19,0

19,0

Saanut peruspäivärahaa

19,5

18,6

21,9

22,2

Kassan jäsen

17,3

15,4

16,4

15,5

Muu työtön

22,5

21,9

25,1

25,4

Työllistynyt

14,6

11,6

15,7

13,2

Yhteensä

17,8

16,5

18,3

17,4
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Liitetaulukko 3. Työvoimapoliittisten toimenpiteiden kohdistuminen vuoden
2004 lopussa työttömänä olleisiin: eri taustamuuttujien mukaan määriteltyjen
osaryhmien osuudet (%) vuosina 2002-04 toimenpiteisiin osallistuneiden ja
niiden ulkopuolelle jääneiden ryhmissä

Osallistuiko toimenpiteeseen
edellisen 3 vuoden aikana

TMT 1000+ päivää,
tulokas

TMT 500+ päivää,
pudonnut

Muu työtön

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Miesten osuus

55

68

56

69

41

56

Vailla perusasteen jälkeistä
tutkintoa

42

52

36

48

28

32

Ikä 50 v+

25

50

35

51

25

41

Diagnoosi

21

28

24

29

12

8

Ei työssä edelliseen 3 vuoteen

68

79

65

70

27

14
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