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Tiivistelmä

Tutkimuksessa pyrittiin kartoittamaan omien sosiaalisten ja terveyteen liitty-
vien tekijöiden kuin myös biologisten vanhempien sosiaalisten ja terveyteen
liittyvien tekijöiden yhteyttä työttömyyteen nuorilla aikuisilla. Työttömyy-
den syistä on tehty paljon tutkimusta ja tutkimukseen otettiin mukaan niin
tunnettuja kuin tähän asti tuntemattomiakin mahdollisia riskitekijöitä laajasti.

Tutkimuksen aineistona käytettiin THL:n Kansallinen syntymäkohortti 1987
-tutkimuksen aineistoa, joka sisältää kaikki Suomessa vuonna 1987 syntyneet pe-
rinataalikaudesta selvinneet 59 476 henkilöä. Aineisto on rekisteripohjainen ja
tutkimukseen kerättiin aineistoja monilta eri rekisterinpitäjiltä. Aineistosta ra-
jattiin korotettua tai korkeinta vammaistukea nostaneet, yli vuoden seurannan
aikana ulkomailla asuneet, kehitysvammaiset, kuolleet, työkyvyttömyyseläk-
keellä olevat, työvoiman ulkopuolella 2012-2015 aikana olleet sekä ne, joilta
puuttui asuintieto vuodelta 2012. Tutkimuksen aineisto sisältää 46 521 henkilöä,
joista 55.6% (25 857) on miehiä ja 44.4% (20 664) naisia.

Selittävät muuttujat rajattiin tapahtumiin ennen tutkimushenkilön 25-
vuotissyntymäpäivää (1987-2012). Vasteena tutkimuksessa oli työttömyys-
päivien kumulatiivinen summa 25-28-vuotissyntymäpäivien (2012-2015)
väliseltä kolmen vuoden ajanjaksolta. Työttömyyspäivät luokiteltiin seitsemään
luokkaan. Ensimmäinen luokka ei sisältänyt työttömyyspäiviä ja seuraavat
kuusi luokkaa puolen vuoden jaksoissa siten, että ensimmäinen luokka sisälsi
yhdestä päivästä puoleen vuoteen ja viimeinen luokka kahdesta ja puolesta
vuodesta kolmeen vuoteen työttömänä olleet.

Tilastollisena menetelmänä tutkimuksessa käytettiin järjestysasteikollisen vas-
teen regressiomallitusta. Vasteen jakauman perusteella malleihin sopivammaksi
linkkifunktioksi valikoitui cloglog-funktio. Mallit sovitettiin miehille ja naisille
erikseen lapsuudenaikaisilla biologisia vanhempia koskevilla tekijöillä sekä myös
kaikilla selittävillä tekijöillä. Mallien tulosten perusteella tarkasteltiin myös
erikseen yksittäisten muuttujien ennustettujen kumulatiivisten luokkatodennä-
köisyyksien vakioituja ja vakioimattomia jakaumia.

Tutkimuksen perusteella vahvoja työttömyyden ennustajia ovat mielentervey-
den häiriö, peruskoulun keskiarvo, toisen asteen koulutus, rikostuomio, asuin-
paikkakunnan työllisyystilanne, työelämään astumisen ikä sekä se, onko van-
hempi nostanut toimeentulotukea tutkimushenkilön lapsuudessa. Vanhempien
terveyteen liittyvien muuttujien ja työttömyyden välillä ei löydetty yhteyttä.
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1 Johdanto

Tutkielman tehtävänä oli selvittää työttömyyden riskitekijöitä lapsuudesta
nuoreen aikuisuuteen. Mahdolliset riskitekijät on jaoteltu tutkimushenkilön
lapsuudenaikaisiin biologisten vanhempien terveyteen liittyviin sekä sosiaalisiin
tekijöihin kuin myös henkilön omaan terveyteen liittyviin ja sosiaalisiin tekijöi-
hin. Tutkielman aineisto mahdollisti kaikkien neljän osa-alueen tarkastelemisen
laajasti.

Työttömyyden syistä on tehty paljon tutkimusta, esimerkiksi uusiseelantilaisessa
pitkittäistutkimuksessa tutkittiin lapsuuden- ja nuoruudenaikaisten tekijöiden
yhteyttä työttömyyteen nuoressa aikuisuudessa (Caspi ym. 1998). Laajassa
tutkimuksessa osoitettiin, että työttömyyden riskitekijöitä kehittyy jo paljon
ennen kuin henkilö on työikäinen (Caspi ym. 1998). Myös muita työttömyyden
riskitekijöitä on tutkittu; rikollisuuden (Bushway ym. 2003) sekä lapsuuden
aikana koetun sosiaalisen epätasa-arvon (Lander ym. 2012) on osoitettu olevan
yhteydessä työttömyyteen.

On tärkeää tutkia eri muuttujia samanaikaisesti, sillä eri elämäntapahtumat
ovat liitoksissa toisiinsa ja muuttujien välillä on mahdollisesti vahvaa kausali-
teettiä. Esimerkiksi ylivelkaantuminen kasvattaa riskiä mielenterveysongelmille
(Turunen ym. 2014), mielenterveysongelmien on osoitettu olevan riskitekijä työt-
tömyyteen (Butterworth ym. 2012), joka taas toisaalta heikentää taloudellista
tilannetta. Myöskin koulutuksen periytyvyyttä on tutkittu; korkeasti koulutet-
tujen lapsilla on muita suurempi todennäköisyys hankkia korkeakoulututkinto
(Myrskylä, 2009) ja korkeakoulutuksen on osoitettu suojaavan työttömyydeltä
Suomessa (Tilastokeskus, 2012).

Tutkielman tilastollinen analyysi toteutettiin järjestysasteikollisen vasteen
regressiomallituksella. Vasteena tutkielmassa on luokiteltu työttömyyspäivien
kumulatiivinen summa kolmen vuoden seurannan ajalta. Vaste päädyttiin luo-
kittelemaan, sillä vaste ei ole jakautunut minkään tunnetun jakauman mukaan.
Työttömyyttä tarkasteltiin 25-28-vuotissyntymäpäivien välillä.

Tutkielma toteutetaan osana THL:n ja TTL:n tutkimushanketta, jossa tar-
kastellaan sekä tutkimushenkilön omien että lapsuudenaikaisia vanhempia
kuvaavien tekijöiden yhteyttä työttömyyteen.
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2 Aineisto

Tutkielmassa käytetään Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Kansalli-
nen syntymäkohortti 1987 -tutkimuksen aineistoa. Tutkimus on kohorttitut-
kimus, jossa seurataan valtakunnallisten rekisterien avulla kaikkia Suomessa
vuonna 1987 syntyneitä lapsia. Kohortin ensimmäinen seuranta tehtiin vuosina
1987–1996, jolloin aineistoon sisältyvät kaikki syntymärekisteriin kuuluvat yli
500 gramman painoisina ja yli 22 raskausviikolla syntyneet 60 254 lasta (Gissler
ym. 1998). Kuitenkin 185 syntymärekisteriin merkittyä lasta oli syntynyt ulko-
mailla ja 73 lapsen henkilötunnus oli epätäydellinen. Seurannasta poistettiin
myös ne, jotka eivät selvinneet perinataalikaudesta. Lopulliseen seurantaan
otettiin vain perinataalikaudesta selvinneet 59 476 lasta.

Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimus sisältää kattavasti monilta eri
rekisteriviranomaisilta kerättyä rekisteritietoa niin vuonna 1987 syntyneistä lap-
sista kuin heidän biologisista vanhemmistaan. Aineisto sisältää kattavasti tietoa
muun muassa tutkimushenkilöiden terveydestä, koulutuksesta, toimeentulo-
tuesta, rekisteritietoa Kelan etuuksien käytöstä, raskauksista, lastensuojelusta
ja rikollisuudesta sekä muuttohistoriatiedot.

2.1 Aineiston rajaus

Aineistosta poistettiin aikuisena Kelan myöntämää korotettua tai ylintä vam-
maistukea nostaneet, ulkomailla yli vuoden asuneet, kehitysvammadiagnoosin
(ICD-9 tautiluokituksen luokat 317-319 ja ICD-10 tautiluokituksen luokat
F70-F79) vuoksi lapsena vammaistukea saaneet tai hoitoilmoitusrekisterissä
kehitysvammadiagnoosin saaneet, kuolleet, määräaikaisella työkyvyttömyyse-
läkkeellä olevat sekä ne, joilta puuttui asumistieto vuodelta 2012 tai jotka olivat
työvoiman ulkopuolella yli 600 päivää vasteen seurannan ajalta (2012-2015).

Kehitysvammaiset poistettiin aineistosta mahdollisen puutteellisen työkyvyn
vuoksi. Ulkomailla asuneet poistettiin aineistosta mahdollisen epätäydellisen
rekisterihistorian vuoksi. Tutkielmassa yhtenä selittävänä muuttujana on vas-
teen alun (vuoden 2012) viimeisen asuinkunnan työttömyysaste, jonka takia
aineistosta tuli rajatuksi jos kyseisenä vuotena ei yhtään asuinpaikkakuntaa
ollut tiedossa.

Työvoiman ulkopuoliseksi ajanjaksoksi laskettiin ajanjaksot, jolloin tutkimus-
henkilö on nostanut seuraavia tukia: opintotuki, vanhempainpäiväraha, koti-
hoidontuki, määräaikainen työkyvyttömyyseläke, tai jolloin henkilö on ollut
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yhtäjaksoisesti vähintään vuoden vain toimeentulotuen varassa, siten että hen-
kilö ei kyseisellä ajanjaksolla ole ansainnut mitään tai nostanut mitään muita
tukia. Kyseiset ajanjaksot on yhdistetty, ja aineistosta on poistettu ne, jotka
ovat saaneet kyseisiä tukia yli 600 päivää vasteen seurannan ajalta.

Lopullisessa aineistossa on 46 521 tutkimushenkilöä, joista 55.6% (25 857)
on miehiä ja 44.4% (20 664) naisia. Kuvaajassa 1 on vuokaavio aineiston
muodostuksesta.

2.2 Rekisterit

Kansallinen syntymäkohortti 1987 on rekisteripohjainen tutkimus, ja koko ai-
neisto on erilaisista rekistereistä peräisin. Tutkielmassa käytettyjen rekisterien
tiedot on yhdistetty toisiinsa yksilöivän ID-tunnuksen avulla. Taulukossa 1 on
lueteltu kaikki tutkielman aineistossa käytetyt rekisterit sekä niiden rekisteri-
selosteet.

2.3 Aineiston käsittely

Aineisto on esikäsitelty ja analysoitu RStudio-ohjelmiston versiolla 1.0.153
hyviä tietojenkäsittelyn periaatteita noudattaen. Tietoturvaan kiinnitettiin eri-
tyistä huomiota aineiston arkaluonteisuuden vuoksi. Käsiteltävä aineisto sisälsi
henkilötietoja ja aineiston käsittely tapahtui THL:n tietoturvaohjeistuksien
sekä henkilötietolain puitteiden mukaisesti.

2.4 Aikaulottuvuus

Tutkielman kattama ajanjakso on vuoden 1987 alusta vuoden 2015 loppuun.
Lapsuudenaikaisia biologisia vanhempia koskevien tekijöiden osalta muuttujat
on rajattu tapahtumiin ennen tutkimushenkilön 16-vuotissyntymäpäivää tai
vuoteen, jolloin tutkimushenkilö täytti 16 vuotta (1987-2003). Tutkimushenkilöä
itseään koskevien riskitekijöiden osalta aineisto on rajattu tapahtumiin ennen
tutkimushenkilön 25-vuotissyntymäpäivää tai vuoteen, jolloin tutkimushenkilö
täytti 25 vuotta (1987-2012). Vastetta tarkastellaan tutkimushenkilön 25-28-
vuotissyntymäpäivien välillä (2012-2015).
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Kansallinen
syntymäkohortti 1987

n = 59476 Korotettua tai ylintä vammais-
tukea (2003-2007) nostaneet

n = 510
n = 58966

Asunut ulkomailla yli vuoden
seurannan ajalla (1987-2015)

n = 1910
n = 57056

Saanut kehitysvamma-
diagnoosin (1987-2015)

n = 258
n = 56798

Kuollut (1987-2015)
n = 706

n = 56092
Toistaiseksi voimassaole-
valla työkyvyttömyyse-
läkkeellä olevat (-2015)

n = 680
n = 55412

Puuttuvat asumis-
tiedot vuodelta 2012

n = 170
n = 55242

Yli 600 päivää vasteen seu-
rannan ajalta työvoiman
ulkopuolella (2012-2015)

n = 8721
n = 46521

Kuva 1: Aineiston rajaukset aikajärjestyksessä
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3 Selittävät muuttujat

Selittäviä muuttujia on sisällytetty tutkielmaan laajasti. Tutkielman tarkoituk-
sena on selvittää myös harvinaisempien tekijöiden mahdollista vaikutusta työt-
tömyyteen. Selittävät muuttujat on jaoteltu neljään luokkaan: tutkimushenkilön
terveyttä koskeviin, tutkimushenkilön sosiaalisiin tekijöihin, lapsuudenaikaisiin
vanhempien terveyttä koskeviin sekä lapsuudenaikaisiin vanhempien sosiaa-
lisiin tekijöihin. Vanhempia koskevat tekijät koskevat vain tutkimushenkilön
biologisia vanhempia. Käytössä olevassa aineistossa ei ole tietoa siitä, kumman
biologisen vanhemman luona tutkimushenkilö on lapsuudessaan asunut tai
onko tutkimushenkilö ollut biologisten vanhempien kasvattama.

3.1 Tutkimushenkilön terveyteen liittyvät

Tutkimushenkilön terveyttä tarkasteltiin psykiatrisella häiriöllä, lapsena saadul-
la vammaistuella sekä synnytyksillä alle 20-vuotiaana. Taulukossa 2 on kuvailtu
tutkimushenkilön terveyttä kuvaavat muuttujat ja taulukossa 3 esitetään näiden
muuttujien jakaumat.

Taulukko 2: Tutkimushenkilön terveyttä koskevien muuttujien kuvaus
Muuttuja Luokittelu Selitys
Psykiatrinen häiriö kyllä ’Mielenterveyden ja käyttäytymisen

häiriö’- luokkaan (ICD-9
-koodiluokituksen luokat 290-319 ja
ICD-10 pääluokka F) kuuluva diagnoosi,
psykiatrisen erikoisalan poliklinikkakäynti
tai ATC-luokkiin N05 ja N06 kuuluvien
reseptilääkkeiden ostot ennen
25-vuotissyntymäpäivää (2012).

ei

Vammaistuki lapsena kyllä Kelan myöntämä vammaistuki alle
16-vuotiaana (-2003).ei

Synnyttänyt nuorena kyllä Synnyttänyt alle 20-vuotiaana.
ei

ATC-lääkeluokkaan N05 kuuluvat psykoosi- ja neuroosilääkkeet sekä unilääk-
keet ja N06-luokkaan kuuluvat masennuslääkkeet ja keskushermostoa stimuloi-
vat lääkeaineet.
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Taulukko 3: Tutkimushenkilön terveyttä koskevien muuttujien jakautuminen
Miehet Naiset Yhteensä
% (n) % (n) % (n)

Psykiatrinen häiriö 21.5 (5559) 29.7 (6128) 25.1 (11687)
Vammaistuki lapsena 14.6 (3775) 11.0 (2277) 13.0 (6052)
Synnyttänyt nuorena . . 3.5 (724) 3.5 (724)

3.2 Tutkimushenkilön sosiaaliseen asemaan liittyvät

Tutkimushenkilön sosiaalista asemaa tarkasteltiin peruskoulumenestyksellä,
koulutustaustalla, siviilisäädyllä, rikostaustalla, vasteen seurannan alun asuin-
kunnalla sekä sillä, minkä ikäisenä tutkimushenkilö on astunut työelämään.
Taulukossa 4 on kuvailtu sosiaalista asemaa kuvaavat muuttujat ja taulukossa
5 esitetään näiden muuttujien jakaumat.

Peruskoulun keskiarvon puuttumisen taustalla voi olla monta syytä. Aineisto
on poimittu vuodesta 2003 alkaen, joten puuttuvuuden syynä voi olla esi-
merkiksi se, että tutkimushenkilö on mennyt vuotta aikaisemmin kouluun ja
hakenut toisen asteen koulutukseen jo vuonna 2002. Keskiarvo voi myös puut-
tua siitä syystä, ettei tutkimushenkilö ole hakenut toisen asteen koulutukseen
kertaakaan.
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Taulukko 4: Omaa sosiaalista asemaa kuvaavien muuttujien kuvaus
Muuttuja Luokittelu Kuvaus
Peruskoulun keskiarvo puuttuva Peruskoulun päättötodistuksen

keskiarvo ensimmäisellä
hakukerralla toisen asteen
tutkintoon vuosina 2003-2012.

alle 7
7.0-7.4
7.5-7.9
8.0-8.4
yli 8.5

Vain peruskoulu suoritettuna kyllä Ei toisen asteen koulutusta
suoritettuna vuoteen 2012
mennessä.

ei

Työelämään astuminen alle 19-vuotiaana Ensimmäisen yli kuuden kuukauden
yhtäjaksoisen ansaintajakson
toteutuminen. ’Ei’-luokka sisältää
ne, joilla ei seurannan aikana ollut
yli kuuden kuukauden mittaista
ansaintajaksoa.

19–23-vuotiaana
yli 23-vuotiaana
ei

Siviilisääty naimaton Siviilisääty 12.6.2012.
naimisissa
eronnut

Työttömyysaste matala Vuoden 2012 viimeisen asuinkunnan
työttömien osuus työllisestä
työvoimasta. Matala on alle
mediaanin 10.7% ja korkea 10.7%
tai enemmän.

korkea

Tuomio kyllä Oikeusrekisterikeskuksen
rikosrekisterin tuomio vuoteen 2012
mennessä.

ei
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Taulukko 5: Tutkimushenkilön sosiaalista asemaa kuvaavien selittävien muut-
tujien jakautuminen

Miehet Naiset Yhteensä
% (n) % (n) % (n)

Peruskoulun keskiarvo
puuttuva 2.0 (510) 2.2 (446) 2.1 (956)

alle 7 30.5 (7885) 11.6 (2399) 22.1 (10285)
7-7.4 18.7 (4841) 13.0 (2684) 16.2 (7524)

7.5-7.9 18.5 (4782) 17.0 (3512) 17.8 (8293)
8.0-8.4 16.0 (4142) 20.1 (4167) 17.8 (8302)

8.5 tai yli 14.3 (3697) 36.1 (7472) 24.0 (11161)
Vain peruskoulu suoritettuna 13.6 (3528) 8.0 (1646) 11.1 (5174)
Työelämään astuminen

alle 19-vuotiaana 29.5 (7632) 30.7 (6350) 30.1 (13982)
19–23-vuotiaana 54.9 (14203) 56.0 (11572) 55.4 (25775)
yli 23-vuotiaana 10.2 (2628) 9.7 (2006) 10.0 (4634)

ei 5.4 (1394) 3.6 (736) 4.6 (2130)
Siviilisääty

naimisissa 7.3 (1879) 8.7 (1803) 7.9 (3682)
naimaton 91.7 (23699) 88.9 (18373) 90.4 (42072)
eronnut 1.1 (279) 2.4 (488) 1.6 (767)

Työttömyysaste
matala 46.6 (12047) 49.4 (10199) 47.8 (22246)
korkea 53.4 (13810) 50.6 (10456) 52.2 (24275)

Tuomio 18.2 (4708) 3.9 (808) 11.4 (5516)

3.3 Vanhempien terveyteen liittyvät

Biologisten vanhempien terveyttä tarkasteltiin psykiatrisella häiriöllä, syöväl-
lä, kuolemalla ja äidin nuorella iällä. Taulukossa 6 on kuvailtu vanhempien
terveyttä koskevat muuttujat ja taulukossa 7 on muuttujien jakauma.
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Taulukko 6: Vanhempien terveyttä kuvaavien muuttujien kuvaus
Muuttuja Luokittelu Kuvaus
Nuori äiti kyllä Tutkimushenkilön äiti oli alle

20-vuotias tutkimushenkilön
syntyessä.

ei

Psykiatrinen häiriö kyllä Jommallakummalla tai molemmilla
biologisella vanhemmalla ‘mielenterveyden
ja käyttäytymisen häiriö’ -luokkaan
(ICD-9 -tautiluokituksen luokat 290-319
ja ICD-10 pääluokka F) kuuluvaa
diagnoosi tai käynti psykiatrisen
erikoisalan poliklinikkakäynnillä ennen
tutkimushenkilön
16-vuotissyntymäpäivää.

ei

Syöpä kyllä Jommallakummalla tai molemmilla
vanhemmilla diagnosoitu syöpä ennen
tutkimushenkilön
16-vuotissyntymäpäivää.

ei

Kuollut kyllä Jompikumpi tai molemmat vanhemmat
kuolleet ennen tutkimushenkilön
16-vuotissyntymäpäivää.

ei

Taulukko 7: Vanhempien terveyteen liittyvien selittävien tekijöiden jakautumi-
nen

Miehet Naiset Yhteensä
% (n) % (n) % (n)

Nuori äiti 3.1 (793) 2.8 (571) 2.9 (1364)
Psykiatrinen häiriö 16.3 (4206) 17.8 (3682) 17.0 (7888)
Syöpä 4.8 (1246) 5.5 (1142) 5.1 (2388)
Kuolema 3.8 (987) 4.0 (817) 3.9 (1804)
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3.4 Vanhempien sosiaaliseen asemaan liittyvät

Biologisten vanhempien sosiaalista asemaa tarkasteltiin vanhempien koulutus-
taustalla, taloudellisella tilanteella, biologisten vanhempien välisillä avioliitoilla
sekä tutkimushenkilön lastensuojeluhistorialla. Taulukossa 8 on kuvailtu van-
hempien sosiaalista asemaa kuvaavat muuttujat ja taulukossa 9 on muuttujien
jakauma.

Taulukko 8: Vanhempien sosiaalista asemaa kuvaavien muuttujien kuvaus
Muuttuja Luokittelu Kuvaus
Koulutus perusaste Korkeammin koulutetun

vanhemman koulutus vuoteen 2003
mennessä.

keskiaste
alin korkea-aste
korkeakoulu

Vanhempien suhde naimisissa Vanhempien keskinäinen aviosuhde
tai sen puuttuminen ennen
tutkimushenkilön
16-vuotissyntymäpäivää.

eronneet
eivät naimisissa

Lastensuojelu ei Tutkimushenkilön huostaanotto tai
sijoitus ennen
16-vuotissyntymäpäivää.

alle 13-vuotiaana
13-vuotiaana tai yli

Pienituloisuus kyllä Molempien vanhempien tulot alle
köyhyysrajan (alle 60 %
kansallisesta keskiarvosta)
kertaakaan lapsuudessa
(1987-2003).

ei

Maksuhäiriömerkintä kyllä Jommallakummalla tai molemmilla
vanhemmista maksuhäiriömerkintä
henkilöluottorekisterissä 10.6.2010.

ei

Toimeentulotuki kyllä Tutkimushenkilön jompikumpi tai
molemmat vanhemmat nostaneet
toimeentulotukea ennen vuotta
2003.

ei

Koulutuksen luokittelu perustuu tilastokeskuksen luokitteluun. Perusasteen
tutkinnon suorittaneilla on koulutusta korkeintaan yhdeksän vuotta, keskias-
teen tutkinnon suorittaneilla 11-12 vuotta, alimman korkea-asteen koulutus
kestää 2-3 vuotta keskiasteen jälkeen ja korkeakoulututkinto kestää 3-5 vuotta
keskiasteen jälkeen.
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Taulukko 9: Vanhempien sosiaalista asemaa kuvaavien muuttujien jakautuminen
Miehet Naiset Yhteensä

% (n) % (n) % (n)
Korkein koulutus

perusaste 7.5 (1936) 7.0 (1441) 7.3 (3377)
keskiaste 44.2 (11431) 43.0 (8892) 43.7 (20323)

alin korkea-aste 24.7 (6374) 25.3 (5227) 24.9 (11601)
korkeakoulu 23.7 (6116) 24.7 (5104) 24.1 (11220)

Vanhempien suhde
naimisissa 66.2 (17159) 64.8 (15995) 65.5 (33154)

eivät naimisissa 11.9 (3083) 12.5 (3081) 12.2 (6164)
eronnut 21.9 (5670) 22.8 (5625) 22.3 (11295)

Lastensuojelu
alle 13-vuotiaana 1.5 (380) 1.3 (326) 1.4 (706)

13-vuotiaana tai yli 1.0 (254) 1.6 (392) 1.3 (646)
Pienituloisuus 48.8 (12658) 50.1 (12370) 49.4 (25028)
Maksuhäiriömerkintä 3.3 (856) 3.3 (816) 3.3 (1672)
Toimeentulotuki 35.3 (9141) 36.2 (8949) 35.7 (18090)
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4 Vastemuuttuja

Vasteena tutkielmassa on niiden päivien summa, jolloin tutkimushenkilö on
saanut jotain työttömyysetuutta. Vaste on rajattu päiviin tutkimushenkilön
25- ja 28-vuotissyntymäpäivien väliselle kolmen vuoden ajanjaksolle.

Työttömyysjaksot on poimittu Eläketurvakeskuksen palkattomat ajanjaksot
-rekisteristä sekä Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyystiedoista. Eläketurva-
keskuksessa työttömyysjaksoksi lasketaan ajanjakso, jona tutkimushenkilö on
nostanut jotain seuraavista tuista: työttömyysturvan peruspäiväraha, työmark-
kinatuki, julkisen työttömyysturvan koulutuspäiväraha, Kelan työttömyys-
turvan koulutuspäiväraha, ansioon suhteutettu koulutuspäiväraha, julkisen
työvoimapalvelun koulutustuki palkansaajille, ansioon suhteutettu päivära-
ha YEL/MYEL vakuutetuille, koulutuspäiväraha YEL/MYEL vakuutetuille
tai julkisen työvoimapalvelun koulutustuki YEL/MYEL vakuutetuille. Työ-
ja elinkeinoministeriön työllisyystiedoista työttömyysjaksoiksi poimittiin ne
ajanjaksot, joiden aikana tutkimushenkilö on luokiteltu työttömäksi tai työllis-
tymistä edistävässä palvelussa olevaksi. Aineistojen päällekkäiset ajanjaksot on
yhdistetty ja työttömyyspäivien kumulatiivinen summa on laskettu.

Taulukko 10: Työttömyyspäivien lukumäärä
Työttömyyspäivien Miehet Naiset Yhteensä
lukumäärä % (n) % (n) % (n)
0 60.3 (15591) 59.8 (12348) 60.1 (27939)
1-183 16.7 (4320) 18.5 (3818) 17.5 (8138)
184-365 6.8 (1765) 7.5 (1540) 7.1 (3305)
366-547 4.8 (1235) 4.8 (998) 4.8 (2233)
548-730 3.9 (1006) 3.8 (779) 3.8 (1785)
731-913 3.5 (896) 3.2 (653) 3.3 (1549)
914-1097 4.0 (1044) 2.6 (528) 3.4 (1572)
Yhteensä 100 (26857) 100 (20664) 100 (46521)
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5 Tilastollinen analyysi

Teoriaosuus perustuu pääosin P. McCullaghin ja J.A Nelderin teokseen Ge-
neralized Linear models (1989), R. Christensenin teokseen Analysis of ordinal
data with cumulative link models estimation with R-package ordinal (2015) sekä
A. Agrestin teokseen Analysis of Ordinal Categorical Data (2010).

5.1 Järjestysasteikollisen vastemuuttujan regressiomal-
litus

Järjestysasteikollisella muuttujalla tarkoitetaan moniluokkaista muuttujaa, jon-
ka luokat ovat järjestettyjä. Luokilla on luonnollinen järjestys ja luokkien
välistä välimatkaa ei ole järkevää mitata. Järjestysasteikollisen vastemuuttu-
jan regressiomalleissa vasteella Y on J ≥ 3 luokkaa. Järjestysasteikollisen
vasteen mallitus perustuu kertymätodennäköisyyksiin (cumulative response
probabilities):

γj = P(Y ≤ j) = π1 + . . .+ πj, j = 1, . . . , J.

Kumulatiiviset todennäköisyydet eivät ole hyvin määriteltyjä, ellei luokkien
keskinäinen järjestys ole yksiselitteinen. Kumulatiivinen malli yhdistää kumu-
latiiviset todennäköisyydet selittävien muuttujien x = (x1, . . . , xp) ja regressio-
kertoimien β = (β1, . . . , βp) yhdessä muodostamaan lineaariseen ennustimeen
βTx (Agresti 2002).

Yksinkertaiset mallit kertymätodennäköisyyksille tuottavat yleensä parempia
ominaisuuksia järjestysasteikolliselle vasteelle kuin mallit, jotka perustuvat
luokkatodennäköisyyksiin πj , jossa j = 1, . . . , J ovat positiviisia kokonaislukuja
ja luokkatodennäköisyyksien summa on 1 (McCullagh, 1980). Järjestysastei-
kollisen vasteen regressiomalleja (ordinal regression models) kutsutaan myös
kumulatiivisiksi malleiksi (cumulative link models)(Agresti, 2002). Kumula-
tiiviset mallit eivät yleisesti ottaen kuulu yleistettyjen lineaaristen mallien
(generalized linear models) luokkaan, mutta malleissa on monia samankaltai-
suuksia. Fahrmeirin ja Tutzin (2001) mukaan kumulatiiviset mallit ovat osa
moniulotteisia yleistettyjä lineaarisia malleja (multivariate generalized linear
models).
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5.2 Multinomijakauma

Multinomijakauma on monin tavoin luontevin jakauma moniluokkaiselle vas-
teelle. Olkoon Y satunnaismuuttuja, jolla on j = 1, . . . , J luokkaa ja π1, . . . , πJ
positiivisia reaalilukuja siten, että π1 + . . . + πJ = 1. Olkoon πj = P(Y = j)
todennäköisyys sille, että i:nnes havainto kuuluu luokkaan j. Olkoon

y =


y1
...
yJ

 , J∑
j=1

yj = n,

jossa n on tapausten lukumäärä. Multinomijakauman pistetodennäköisyysfunk-
tio on siten muotoa

f(y|n) = P{(Y1, . . . , YJ) = y} = n!
y1! . . . yJ !π

y1
1 . . . πyJ

J .

Multinomijakaumalla on seuraavat ominaisuudet: E(Y ) = nπj, var(Y ) =
nπj(1 − πj) ja cov(Yi, Yk) = −nπiπk (Agresti, 1990). Multinomijakauma on
yksinkertainen seuraus otantametodista. (Dobson, 2002).

5.3 Linkkifunktiot

Kumulatiivisten mallien viisi yleisintä linkkifunktiota ovat logit, probit, log-log,
cloglog sekä cauchit. Kumulatiiviset mallit voidaan kirjoittaa muodossa

G(γj) = ηj = θj − xTβ, j = 1, . . . , J − 1, (1)

jossa G on linkkifunktio, θj on katkaisupisteparametri, x = (x1, . . . , xp) on
kovariaattivektori ja β = (β1, . . . , βp) regressioparametrivektori. Katkaisupis-
teparametreilla tulee olla yksiselitteinen järjestys ja θ1 ≤ θ2 ≤ . . . ≤ θJ−1.
Määritellään kertymätodennäköisyydet kuulua luokkaan j tai sen alapuolella
oleviin luokkiin γj(x) = P (Y ≤ j|x).

Yleisimmin käytetty linkkifunktio on logit-funktio, jolloin mallia kutsutaan
myös järjestysasteikon logit -malliksi (ordered logit model) (Greene & Hensher,
2010) tai verrannollisten vetojen malliksi (proportional odds model) (McCullagh,
1980). Tällä linkkifunktiolla malli on muotoa
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logit(γj) = log
(

γj
1− γj

)
= θj − xTβ.

Oleellista on, että xTβ riippumaton j:stä, jolloin β:n vaikutus on sama jokaiselle
J kumulatiiviselle logitille.

Ylläolevaa mallia kutsututaan verrannollisten vetojen malliksi, sillä vetojen
suhde (odds ratio) tapahtumalle Y ≤ j verrattaessa x = x1 vs. x = x2 on

γj(x1)/(1− γj(x1))
γj(x2)/(1− γj(x2)) = exp{−(x1 − x2)Tβ},

joka on riippumaton luokan j valinnasta.

Järjestysasteikon logit -malli voidaan myös esittää latentin muuttujan kautta,
olettaen että virhetermi εi on jakautunut standardoidun logistisen jakauman
mukaan. Tällä oletuksella kertymäfunktio on muotoa

F (η) = exp(η)
1 + exp(η) ,

ja kertymäfunktion käänteisfunktio F−1 on logit-muunnos.

Complementary log-log -funktion (cloglog) pohjalta määritelty malli tunnetaan
myös suhteellisten riskitiheyksien mallina (the proportional hazard model)(Cox
1972a; McCullagh, 1980). Malli on muotoa

log[− log{1− γj(x)}] = θj − xTβ,

jossa 1 − γj(x) on todennäköisyys ‘selviytyä’ luokan j yli annetulla xi:lla.
Suhteellisten riskitiheyksien mallilla on myös seuraava ominaisuus:

log(γj(x1))
log(γj(x2)) = exp{(x2 − x1)Tβ}.

Mallin voi myös esittää Gumbel-jakautuneen latentin muuttujan kautta, jolloin
kertymäfunktio on muotoa

F (η) = 1− exp{− exp(η)}.
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Jakauma on epäsymmetrinen ja sen odotusarvo on Eulerin-Mascheronin vakio
−0.5772, varianssi π2/6 = 1.6449 ja mediaani log[log(2)] = −0.3665 (Rodríguez,
2007).

Kun cloglog-linkkifunktiota käytettäessä käännetään luokkien järjestys, on
se ekvivalentti log-log-linkkifunktion käytön kanssa. Log-log-linkkifunktiota
käytettäessä malli on muotoa

log[− log{γj(x)}] = θj − xTβ.

Cauchit-linkkifunktio on symmetrinen linkkifunktio, joka on Cauchy-jakauman
kertymäfunktion käänteisfunktio, jota käyttäessä kutsutaan mallia usein ku-
mulatiiviseksi cauchit -malliksi (cumulative cauchit model). Malli on siten
muotoa

tan[π(γj − 0.5)] = θj − xTβ.

Probit-linkkifunktiota käytettäessä mallia kutsutaan myös usein kumulatiivi-
seksi probit -malliksi (cumulative probit model). Malli on muotoa:

Φ−1(γj) = θj − xTβ.

Kumulatiivisen probit-mallin estimaatit ovat yleensä hyvin lähellä kumulatiivi-
sen logit-mallin estimaatteja (Rodríguez, 2007).

5.4 Latentti muuttuja

Kumulatiivisen mallin voidaan ajatella perustuvan jatkuvaan latenttiin muut-
tujaan Y ∗, jolla on tietty kertymäfunktio F . Järjestysasteikollinen vaste Yi
havaitaan yksilöllä i sijoittuvan luokkaan j, jos tällä yksilöllä latentin muut-
tujan arvo Y ∗

i on katkaisupisteparametrien θj−1, θj välissä, eli θj−1 < Y ∗
i ≤ θj,

jossa

−∞ ≡ θ0 < θ1 < . . . < θj−1 < θj ≡ ∞,

jossa katkaisupisteparametrit jakaa reaaliakselin J väliin.

Kuvaaja 2 hahmottaa latentin muuttujan cloglog-linkkifunktiolla kun J = 6.
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Kuva 2: Latentin muuttujan odotettu jakauma cloglog-linkkifunktiolla. Katkai-
supisteet θ1, . . . , θ5 jakavat kertymäfunktion F J väliin, jossa π1, . . . , π6 ovat
katkaisupisteiden välille jäävät luokkatodennäköisyydet
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Oletetaan edelleen, että taustalla oleva jatkuva latentti muuttuja noudattaa
lineaarista mallia

Y ∗
i = xTi β

∗ + εi,

jossa virhetermillä εi on kertymäfunktio F (εi) (Rodríguez, 2007). Tällöin
todennäköisyys sille, että i:nnes yksilö kuuluu j:nteen luokkaan tai sen alle
annetulla xi:lla on

γij = P (Y ∗
i ≤ θj) = P (εi < θj − xTi β∗) = F (θj − xTi β∗)

ja näin ollen noudattaa yleistä muotoa (kaava 1)

G(γij) = F−1(γij) = θj − xTi β∗.

5.5 Estimointi

Järjestysasteikollista regressiomallia sovitettaessa parametrit estimoidaan suu-
rimman uskottavuuden menetelmällä (Maximum likelihood ML), joka maksimoi
uskottavuusfunktion mallin parametrien suhteen. Mallien parametrien suurim-
man uskottavuuden estimaateille ei kuitenkaan ole olemassa suljettua ratkaisu-
kaavaa, minkä vuoksi mallin sovituksessa tulee käyttää iteratiivisia menetelmiä.
Iteratiiviset algoritmit usein suppenevat nopeasti suurimman uskottavuuden
estimaatteihin. Burridge (1981) ja Pratt (1981) osoittivat, että log-uskottavuus
on konkaavi monilla kumulatiivisilla malleilla, sisältäen ainakin linkkifunktiot
logit, probit ja cloglog. Huomionarvoista on, että log-uskottavuus kumulatiivisil-
le cauchit-malleille ei välttämättä ole konkaavi, joten ongelmia suppenemisessa
saattaa tapahtua käytettäessä Newtonin-Raphsonin algoritmia. Kumulatiivisis-
sa cauchit -malleissa kumulatiivisten probit -mallien estimaattien käyttäminen
alkuarvoina vaikuttaa olevan pätevä lähestymistapa. McCullagh (1980) osoitti,
että riittävän iso n takaa yksikäsitteisen maksimin uskottavuudelle.

Olkoon havaintoaineistossa i = 1, . . . , N havaintoyksikköä ja olkoon xi =
(xi1, . . . , xip) selittävien muuttujien vektori jokaiselle havaintoyksikölle i. Mää-
ritellään yij havainnolle i siten, että

yij =
{

1, kun yi = j

0, muulloin
.
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Olkoon G(.) = F−1(.) linkkifunktio. Uskottavuusfunktio muodostetaan kor-
vaamalla P(Y = j|xi) = πj(xi) termillä P (Y ≤ j|xi) multinomijakauman
pistetodennäköisyysfunktioiden tulossa

n∏
i=1

 J∏
j=1

πj(xi)yij

 =
n∏
i=1


J∏
j=1

[P(Yi ≤ j|xi)− P(Yi ≤ j − 1|xi)]yij


=

n∏
i=1


J∏
j=1

[G(θj − xTi β)−G(θj−1 − xTi β)]yij

 .
Log-uskottavuusfunktio on tällöin muotoa

l(θ,β) =
n∑
i=1

J∑
j=1

yij log[(G(θj − xTi β)−G(θj−1 − xTi β)].

Olkoon g G:n derivaatta. Määritellään Kroneckerin delta δjk siten, että

δjk =
{

1, kun j = k

0, muulloin
.

Uskottavuusyhtälöt ovat näin ollen muotoa

∂l
∂βk

=
n∑
i=1

J∑
j=1

yijxik
g(θj − xTi β)− g(θj−1 − xTi β)
G(θj − xTi β)−G(θj−1 − xTi β) = 0, k = 1, . . . , J,

∂l
∂θk

=
n∑
i=1

J∑
j=1

yij
δjkg(θj − xTi β)− δj−1,kg(θj−1 − xTi β)

G(θj − xTi β)−G(θj−1 − xTi β) = 0, k = 1, . . . , J.

Olkoon lineaarin ennustin ηij = θj−xTi β ja α = [θ, β] täysi joukko parametreja
siten, että α = (θ1, . . . , θJ , β1, . . . , βp) = (α1, . . . , αJ+p).

Määritellään pistemääräfunktio (score) seuraavasti

S(α) = ∂ł
∂α

=


∂l
∂α1...
∂l

∂αJ+p
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Hessen matriisi,

Hkl = ∂2l

∂αk∂αl

saadaan log-uskottavuuden 2. asteen osittaisderivaatoista seuraavasti:

∂2l
∂βk∂βl

=
n∑
i=1

J∑
j=1

yijxikxil

{
[G(ηij)−G(ηi,j−1)][g(ηi,j−1)ηi,j−1 − g(ηij)ηij]

[G(ηij)−G(ηi,j−1)]2 −

[g(ηi,j−1)− g(ηij)]2
[G(ηij)−G(ηi,j−1)]2

}
, k, l = 1, . . . , J,

∂2l
∂βk∂θl

=
n∑
i=1

J∑
j=1

yijxik

{
[g(ηi,j−1)− g(ηij)][g(ηij)δjl − g(ηi,j−1)δj−1,l]

[G(ηij)−G(ηi,j−1)]2 −

[G(ηij)−G(ηi,j−1)][g(ηij)ηijδjl − g(ηi,j−1)ηi,j−1δj−1,l]
[G(ηij)−G(ηi,j−1)]2

}
, k, l = 1, . . . , J,

∂2l
∂θk∂θl

=
n∑
i=1

J∑
j=1

yij{
[G(ηij)−G(ηi,j−1)][g(ηi,j−1)ηi,j−1δj−1,kδj−1,l − g(ηij)ηijδjkδjl]

[G(ηij)−G(ηi,j−1)]2 −

[g(ηij)δjk − g(ηi,j−1)δj−1,k][g(ηij)δjl − g(ηi,j−1)δj−1,l]
[G(ηij)−G(ηi,j−1)]2

}
, k, l = 1, . . . , J.

Suurimman uskottavuuden estimaatit saadaan Newtonin-Raphsonin iteratiivi-
sella algoritmilla. Algoritmin alussa määritellään pistemääräfunktio, Hessen
matriisi ja alkuarvo α0. Tämän jälkeen arvoa αt päivitetään jokaisella iteraa-
tiokierroksella t+ 1 käyttäen kaavaa

αt+1 = α(t) − H(α(t))−1S(α(t)), t = 0, 1 . . . .

Jos log-uskottavuus on lähellä kvadraattista funktiota, algoritmi suppenee
nopeasti suurimman uskottavuuden estimaattiin.

23



Informaatiomatriisi saadaan Hessen matriisista J = −H . Havaittu informaatio-
matriisi (observed Fisher information) saadaan informaatiomatriisista, joka eva-
luoidaan suurimman uskottavuuden estimaateilla, eli J(α̂) = −H(α̂). Yleiseen
standardin uskottavuusteoriaan perustuen parametrien kovarianssimatriisin
estimaatti voidaan saavuttaa käänteisellä havaitulla informaatiomatriisilla

ĉov(α̂) = J(α̂)−1.

Parametrien estimaattien keskivirheet saadaan kaavalla:

SE(α̂) =
√
ĉov(α̂).

Toinen tapa määrittää parametrien kovarianssimatriisi on käyttää odotettua
Fisherin informaatiomatriisia (expected Fisher information matrix) I(α)=E(J).
Kovarianssimatriisi on muotoa cov(α) = I−1(α). Efron ja Hinkley (1987)
argumentoivat, että havaittu informaatio sisältää relevanttia informaatiota
enemmän ja sitä suositellaan käytettäväksi odotetun informaatiomatriisin sijaan.
Tutkielmassa käytettiin havaittua informaatiomatriisia.

Suurimman uskottavuuden estimaattien luottamusvälit voidaan saavuttaa joko
symmetrisenä Waldin testillä tai epäsymmetrisenä (Pawitan, 2001; Brazzale
ym. 2007). Epälineaaristen mallien tapauksessa epäsymmetriset luottamusvälit
voivat olla symmetrisiä luottamusvälejä parempi vaihtoehto, sillä ne usein
kuvaavat parametrien estimaattien epävarmuutta paremmin. Epäsymmetrinen
luottamusväli saavutetaan devianssilla, joka nojautuu profiiliuskottavuuteen.
Olkoon profiiliuskottavuus skaalaparametrille βa

lpa(βa;y) = maxθ,β−a
l(θ, β;y),

jossa β−a on regressioparametrien vektori, joka sisältää kaikki muut β:t pait-
si parametrin βa. Profiili-log-uskottavuus βa:lle on siis täysi log-uskottavuus
maksimoituna kaikilla muilla parametreilla paitsi βa:lla. Uskottavuus optimoi-
daan βa:n arvoilla suurimman uskottavuuden estimaatin β̂a ympäristössä, jotta
saavutetaan sileä funktio.

Nyt devianssi on muotoa

D(βa; y) = −2[l(θ̂, β̂;y)− lpa(βa;y)].
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Devianssin viitejakaumana on χ2-jakauma. Luottamusväli määritellään seuraa-
vasti

CI={βa; |D(βa; y)| < z2
1−α/2},

jossa z2
1−α/2 on χ2-jakauman (1− α)-fraktiili.

5.6 Luokkatodennäköisyyksien estimointi

Estimoidut luokkatodennäköisyydet ja kumulatiiviset luokkatodennäköisyy-
det saadaan mallin parametrien suurimman uskottavuuden estimaateista ja
linkkifunktion käänteisfunktiosta F (.) = G−1(.). Katkaisupisteparametrien θ es-
timaatit θ̂ ovat harvoin itsessään mielenkiinnon kohteena, mutta niitä tarvitaan
luokkatodennäköisyyksiä laskettaessa. Kumulatiiviset luokkatodennäköisyydet
saadaan kaavalla

γj(xi) = P(Yi ≤ j|xi) = F (ηij),

ja kun merkitään η̂ij = θ̂j − xTi β̂, saadaan estimoidut kumulatiiviset luokkato-
dennäköisyydet kaavalla γ̂j(xi) = F (η̂ij).

Näin ollen luokkatodennäköisyydet saadaan kaavalla

πj(xi) = P(Yi ≤ j|xi)− P(Yi ≤ j − 1|xi) = F (ηij)− F (ηi,j−1),

ja vastaavasti estimoidut kumulatiiviset luokkatodennäköisyydet kaavalla
π̂j(x) = F (η̂ij)− F (η̂i,j−1).

Riskitekijöiden eri tasoilla vakioidut todennäköisyydet saadaan, kun mallin selit-
tävät muuttujat asetetaan halutulle tasolle. Sovitetut kumulatiiviset ennustetut
luokkatodennäköisyydet saadaan kaavalla

F (θ̂j −
P∑
p=1

xpβ̂p),

jossa x1, . . . , xp ovat kaikki mallin selittävät muuttujat ja β̂1, . . . , β̂p vastaavat
regressioparametrit.

25



Olkoon esimerkkinä tutkielman aineistoon sovitettu yksinkertainen malli mie-
hille cloglog-linkkifunktiolla. Vasteena mallissa on työttömyyspäivien luokiteltu
lukumäärä ja selittävinä muuttujina peruskoulun keskiarvo sekä toisen asteen
koulutus. Lasketaan ennustettu vakioitu kumulatiivinen todennäköisyys kuulua
luokkaan 3 tai sen alapuolelle (0-365 päivää) sekä vakioitu ennustettu toden-
näköisyys kuulua luokkaan 3 (184-365 päivää) henkilölle, jonka peruskoulun
keskiarvo on alle 7 ja vain peruskoulu on suoritettuna.

Taulukossa 11 on sovitetun mallin regressioparametrien estimaatit, muuttujan
haluttu taso xp sekä regressioparametrin β̂p ja selittävän muuttujan xp tulo
β̂pxp.

Taulukko 11: Mallin sovitus miehille. Peruskoulun keskiarvon viiteluokka on
suluissa ja vain peruskoulu suoritettuna -muuttujan viiteluokkana on ’ei’

Muuttuja β̂p xp β̂pxp
Peruskoulun keskiarvo (7.5-7.9)

puuttuva −0.10 0 0
alle 7 0.25 1 0.25
7-7.4 0.10 0 0
8.0-8.4 −0.14 0 0
8.5-10 −0.31 0 0

Vain peruskoulu suoritettuna 0.36 1 0.36

Mallin sovituksen katkaisupisteparametrien estimaatit ovat {θ̂1, . . . , θ̂6} =
{−0.01, 0.48, 0.71, 0.89, 1.08, 1.32} ja ∑6

p=1 β̂pxp = 0 + 0.25 + 0 + 0 + 0 + 0.36 =
0.61.

Cloglog-linkkifunktion käänteisfunktio on muotoa

G−1(η) = F (η) = 1− exp[− exp(η)],

joten sovitettu kumulatiivinen todennäköisyys kuulua luokkaan 3 tai sen ala-
puolella oleviin luokkiin saadaan näin ollen kaavasta

1− exp[(− exp(θ̂3 −
6∑
p=1

β̂pxp)] =

1− exp[− exp(0.71− 0.61)] ≈ 0.67 = 67%.
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Sovitettu luokkatodennäköisyys kuulua luokkaan 3 saadaan vastaavasti kaavas-
ta

{1− exp[− exp(θ̂3 −
6∑
p=1

β̂pxp)]} − {1− exp[− exp(θ̂2 −
6∑
p=1

β̂pxp)]} =

{1− exp[− exp(0.71− 0.61)]} − {1− exp[− exp(0.48− 0.61)]} ≈ 0.084 = 8.4%.
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6 Tulokset

Regressiomallit sovitettiin R-paketilla ordinal. Mallit sovitettiin lapsuuden-
aikaisilla biologisia vanhempia koskevien tekijöiden osalta naisille (malli 1,
taulukot 13 ja 14) ja miehille (malli 3, taulukot 17 ja 18) erikseen. Tämän
lisäksi sovitettiin myös mallit joissa oli mukana kaikki selittävät muuttujat,
naisilla malli 2 (taulukot 15 ja 16) ja miehillä malli 4 (taulukot 19 ja 20). Sen
jälkeen tarkasteltiin erikseen yksittäisten muuttujien ennustettujen luokkato-
dennäköisyyksien vakioituja ja vakioimattomia jakaumia (kuvaajat 3-7).

Eri linkkifunktioita sovitettiin malleihin sopivan linkkifunktion löytämiseksi.
Akaiken informaatiokriteerin mukaan paras malli minimoi kriteerifunktion
AIC = −2× log-uskottavuus+2K, jossa K on estimoitujen parametrien määrä
(Fang, 2012). Mallien AIC arvot eri linkkifunktioilla ovat taulukossa 12.

Taulukko 12: Mallien AIC-arvot eri linkkifunktioilla
Linkkifunktio

logit probit cloglog loglog cauchit
Lapsuudenaikaiset tekijät sovitettuna
Miehet 66437 66356 66314 66593 67049
Naiset 52517 52422 52314 52657 53005
Kaikki selittävät muuttujat sovitettuna
Miehet 62990 62810 62811 63524 65000
Naiset 50085 49907 49800 50600 51723

Kaikilla muilla malleilla sovituksen pienin AIC saavutetaan cloglog-
linkkifunktiolla, paitsi miesten kaikilla selittävillä muuttujilla sovitetussa
mallissa pienin AIC on probit-linkkifunktiolla. AIC arvoissa ei kuitenkaan ole
kyseisessä mallissa suurta eroa probit ja cloglog-linkkifunktioiden välillä, ja
tutkielmaan valittiin cloglog-linkkifunktio.

6.1 Mallien sovitus naisille

Taulukossa 13 on naisille sovitettu malli lapsuudenaikaisten biologisia van-
hempia koskevilla selittävillä muuttujilla. Luokiteltujen muuttujien viiteluokat
ovat suluissa ja muiden muuttujien ‘ei’-luokka on viiteluokkana. Taulukossa
on selittävien muuttujien regressiokertoimet β̂, regressiokertoimien keskivir-
heet SE(β̂), devianssiin perustuvat 95%:n luottamusvälit CI sekä z-arvo, joka
saadaan kaavasta β̂ / SE(β̂).
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Taulukko 13: Mallin 1 tulokset naisille lapsuudenaikaisilla biologisia vanhempia
koskevilla tekijöillä sovitettuna. Selittävien muuttujien viiteluokat ovat suluissa

Selittävät muuttujat β̂ SE(β̂) 95% CI z-arvo
Nuori äiti 0.06 0.05 (−0.03, 0.15) 1.24
Psykiatrinen häiriö 0.05 0.02 (0.01, 0.09) 2.43
Syöpä -0.04 0.03 (−0.1, 0.02) −1.25
Kuollut -0.07 0.04 (−0.14, 0.01) −1.66
Koulutus (keskiaste)

perusaste 0.04 0.03 (−0.02, 0.1) 1.29
alin korkea-aste −0.13 0.02 (−0.17, −0.1) −7.22
korkeakoulu −0.23 0.02 (−0.26, −0.19) −11.7

Siviilisääty (naimissa)
eivät naimisissa 0.1 0.02 (0.05, 0.15) 3.97
eronneet 0.07 0.02 (0.03, 0.11) 3.64

Lastensuojelu
alle 13v 0.23 0.07 (0.09, 0.36) 3.32
13v tai vanhempana 0.47 0.07 (0.34, 0.6) 7.18

Pienituloisuus 0.04 0.02 (0.01, 0.07) 2.84
Maksuhäiriömerkintä 0.09 0.04 (0, 0.17) 2.02
Toimeentulotuki 0.21 0.02 (0.17, 0.24) 11.13
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Taulukko 14: Mallin 1 katkaisupisteiden estimaatit ja keskivirheet
Katkaisupiste θ̂ SE(θ̂)
θ1 −0.05 0.02
θ2 0.48 0.02
θ3 0.74 0.02
θ4 0.94 0.02
θ5 1.15 0.02
θ6 1.42 0.02

Katkaisupisteparametrien estimaatit ovat osa mallia. Ei kuitenkaan ole järkevää
tarkastella sitä, ovatko parametrit nollasta poikkeavia.

Lapsuudenaikaisista biologisia vanhempia koskevista tekijöistä vanhempien
terveys ei vaikuta olevan vahvassa yhteydessä työttömyyteen. Vanhemman
psykiatrisella häiriöllä voi katsoa olevan vaikutusta työttömyyteen nuorilla
aikuisilla, mutta luottamusvälin alaraja on lähellä nollaa. Vanhempien sosi-
aalisilla tekijöillä ja vasteen välillä vaikuttaisi olevan yhteyttä. Vanhemman
korkeakoulutus (alin korkea-aste ja korkeakoulu) näyttäisi olevan suojaava te-
kijä työttömyyteen; mitä korkeampi koulutus vanhemmalla on, sitä pienempi
riski lapsella olla työtön nuoressa aikuisuudessa. Vanhempien siviilisääty on
myös yhteydessä työttömyyteen. Vanhempien taloudellisella tilanteella tutki-
mushenkilön lapsuudessa on vaikutusta työttömyyteen, etenkin vanhempien
toimeentulotuen nostot vaikuttavat nostavan työttömyyden riskiä nuorilla aikui-
silla. Myös lastensuojeluhistoria vaikuttaa työttömyyteen. Yhteys on suurempi
jos huostaanotto tai sijoitus on tapahtunut 13-vuotiaana tai vanhempana, mut-
ta myös alle 13-vuotiaana tapahtuneet huostaanotot tai sijoitukset osoittavat
hieman pienempää yhteyttä työttömyyteen.

Taulukossa 15 on naisille kaikilla tekijöillä sovitettu malli. Luokiteltujen muuttu-
jien viiteluokat ovat suluissa ja muiden muuttujien ‘ei’-luokka on viiteluokkana.
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Taulukko 15: Mallin 2 tulokset naisille kaikilla selittävillä tekijöillä sovitettuna.
Selittävien muuttujien viiteluokat ovat suluissa

Selittävät muuttujat β̂ SE(β̂) 95% CI z-arvo
Omat tekijät
Psykiatrinen häiriö 0.24 0.02 (0.21, 0.27) 14.29
Vammaistuki lapsena 0.06 0.02 (0.02, 0.11) 2.77
Synnyttänyt nuorena 0.13 0.04 (0.05, 0.22) 3.17
Peruskoulun keskiarvo (7.5-7.9)

puuttuva −0.21 0.05 (−0.32, −0.1) −3.91
alle 7 0.29 0.03 (0.23, 0.35) 9.94
7-7.4 0.10 0.03 (0.04, 0.15) 3.58
8.0-8.4 −0.07 0.02 (−0.12, −0.02) −2.84
8.5-10 −0.18 0.02 (−0.23, −0.14) −8.23

Vain peruskoulu suoritettuna 0.30 0.03 (0.24, 0.36) 9.85
Työelämään astuminen (19-23v)

alle 19-vuotiaana −0.14 0.02 (−0.17, −0.10) −8.15
yli 23-vuotiaana 0.31 0.02 (0.26, 0.36) 12.14
ei 0.87 0.04 (0.78, 0.96) 19.68

Siviilisääty (naimaton)
naimisissa 0.00 0.03 (−0.05, 0.05) −0.06
eronnut 0.11 0.05 (0.01, 0.20) 2.2

Työttömyysaste (matala)
korkea 0.28 0.02 (0.25, 0.31) 18.65

Tuomio 0.17 0.04 (0.09, 0.25) 4.31
Lapsuudenaikaiset vanhempia koskevat tekijät
Nuori äiti −0.04 0.05 (−0.13, 0.05) −0.82
Psykiatrinen häiriö 0.02 0.02 (−0.02, 0.06) 1.08
Syöpä −0.02 0.03 (−0.09, 0.04) −0.7
Kuollut −0.06 0.04 (−0.14, 0.02) −1.5
Koulutus (keskiaste)

perusaste 0.02 0.03 (−0.04, 0.08) 0.79
alin korkea-aste −0.05 0.02 (−0.09, −0.01) −2.62
korkeakoulu −0.10 0.02 (−0.14, −0.06) −4.83

Vanhempien suhde (naimisissa)
eivät naimisissa 0.04 0.025 (0.00, 0.09) 1.77
eronneet 0.03 0.02 (−0.01, 0.07) 1.39

Lastensuojelu (ei)
alle 13v 0.08 0.07 (−0.06, 0.21) 1.12
13v tai vanhempana −0.04 0.07 (−0.17, 0.09) −0.61

Pienituloisuus 0.03 0.03 (0.00, 0.06) 1.88
Maksuhäiriömerkintä 0.03 0.04 (−0.06, 0.11) 0.58
Toimeentulotuki 0.12 0.02 (0.08, 0.15) 6.15
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Taulukko 16: Mallin 2 katkaisupisteiden estimaatit ja keskivirheet
Katkaisupiste θ̂ SE(θ̂)
θ1 0.16 0.03
θ2 0.73 0.03
θ3 1.02 0.03
θ4 1.26 0.03
θ5 1.51 0.03
θ6 1.84 0.03

Kun malliin sovitetaan myös omat tekijät, lapsuudenaikaisten tekijöiden yhteys
pienenee selvästi. Mallissa 2 lapsuudenaikaisista biologisia vanhempia koskevis-
ta muuttujista vain toimeentulotuki sekä korkeakoulutus osoittavat yhteyttä
työttömyyteen nuoressa aikusuudessa. Mallissa 1 lastensuojeluhistorian yhteys
työttömyyteen oli vahva ja selkeä, mutta kaikilla tekijöillä sovitetussa mallissa
yhteys katoaa. Huostaanotot ja sijoitukset ovat aineistossa suhteellisen harvinai-
sia, n on pieni ja luottamusvälit leveitä, mikä voi osaltaan aiheuttaa muuttujan
estimaattien vaihtelun eri malleissa. Mallista on kuitenkin vaikea havaita, mikä
tekijä tulee väliintulevaksi muuttujaksi ja kadottaa lastensuojelun yhteyden
varhaisaikuisuuden työttömyyteen.

Tutkimushenkilön terveyteen liittyvillä tekijöillä on sovitetun mallin perusteella
yhteyttä työttömyyteen, ja vahvin vaikutus on psykiatrisella häiriöllä. Omat
sosiaaliset tekijät ovat myös yhteydessä työttömyyteen; vahvin vaikutus on
omalla koulutustaustalla sekä työelämään astumisen iällä. Naimisissa olo ei
näytä olevan yhteydessä työttömyyteen, mutta eronneilla voidaan katsoa olevan
hieman kohonnut riski työttömyyteen.

6.2 Mallien sovitus miehille

Taulukossa 17 on miehille sovitettu malli lapsuudenaikaisilla biologisia vanhem-
pia koskevilla tekijöillä. Luokiteltujen muuttujien viiteluokat ovat suluissa ja
muiden muuttujien ‘ei’-luokka on viiteluokkana.
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Taulukko 17: Mallin 3 tulokset miehille lapsuudenaikaisilla biologisia vanhempia
koskevilla tekijöillä sovitettuna. Selittävien muuttujien viiteluokat ovat suluissa
Selittävät muuttujat β̂ SE(β̂) 95% CI z-arvo
Psykiatrinen häiriö 0.04 0.02 (0.01, 0.08) 2.37
Syöpä -0.02 0.03 (−0.08, 0.04) −0.67
Kuollut -0.01 0.04 (−0.09, 0.06) −0.37
Teiniäiti 0.05 0.04 (−0.02, 0.13) 1.35
Koulutus (keskiaste)

perusaste 0 0.03 (−0.05, 0.05) 0.09
alin korkea-aste −0.1 0.02 (−0.13, −0.06) −5.78
korkeakoulu −0.21 0.02 (−0.25, −0.18) −12.32

Vanhempien suhde (naimisissa)
ei naimisissa 0.17 0.02 (0.12, 0.21) 7.44
eronneet 0.11 0.02 (0.07, 0.14) 5.95

Lastensuojelu (ei)
alle 13v 0.26 0.06 (0.15, 0.37) 4.55
13v tai vanhempana 0.63 0.07 (0.48, 0.77) 8.47

Pienituloisuus 0.01 0.01 (−0.02, 0.04) 0.76
Maksuhäiriömerkintä 0.16 0.04 (0.08, 0.23) 4.09
Toimeentulotuki 0.22 0.02 (0.18, 0.25) 13.12

Taulukko 18: Mallin 3 katkaisupisteiden estimaatit ja keskivirheet
Katkaisupiste θ̂ SE(θ̂)
θ1 −0.01 0.02
θ2 0.47 0.01
θ3 0.70 0.01
θ4 0.88 0.02
θ5 1.07 0.02
θ6 1.30 0.02

Malli miehille, jossa muuttujat on sovitettu vain lapsuudenaikaisilla vanhempia
koskevilla tekijöillä on samansuuntainen kuin naisilla. Yhteydet ovat kuitenkin
selkeästi vahvempia. Biologisten vanhempien terveydellä ei tämänkään mallin
perusteella voida katsoa olevan yhteyttä työttömyyteen varhaisaikuisuudessa.
Vanhemman psykiatrinen häiriö antaa viitettä vaikutuksesta, mutta tässäkin
luottamusvälin alaraja lähellä nollaa. Vanhempien korkealla koulutuksella,
keskinäisillä avioliitoilla, maksuhäiriömerkinnällä ja toimeentulotukien nostoilla
on vaikutusta työttömyyteen. Miehillä lastensuojelun yhteys työttömyyteen on
suurempi kuin naisilla.
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Taulukko 19: Mallin 4 tulokset miehille kaikilla selittävillä tekijöillä sovitettuna.
Selittävien muuttujien viiteluokat ovat suluissa
Selittävät muuttujat β̂ SE(β̂) 95% CI z-arvo
Omat tekijät
Psykiatrinen häiriö 0.34 0.02 (0.3, 0.37) 19.58
Vammaistuki lapsena 0.02 0.02 (−0.01, 0.06) 1.28
Peruskoulun keskiarvo (7.5-7.9)

puuttuva −0.15 0.05 (−0.25, −0.05) −2.96
alle 7 0.18 0.02 (0.14, 0.22) 8.93
7-7.4 0.08 0.02 (0.04, 0.12) 3.66
8.0-8.4 −0.10 0.02 (−0.15, −0.06) −4.58
8.5-10 −0.27 0.02 (−0.32, −0.22) −11.29

Vain peruskoulu suoritettuna 0.16 0.02 (0.11, 0.2) 7.17
Työelämään astuminen (19-23v)

alle 19-vuotiaana −0.18 0.02 (−0.21, −0.15) −12.12
yli 23-vuotiaana 0.31 0.02 (0.26, 0.35) 13.62
ei ole 0.86 0.03 (0.8, 0.93) 26.16

Siviilisääty (naimaton)
naimisissa −0.21 0.03 (−0.26, −0.16) −8.04
eronnut 0.02 0.06 (−0.1, 0.15) 0.37

Työttömyysaste (matala)
korkea 0.30 0.01 (0.27, 0.32) 22.04

Tuomio 0.18 0.02 (0.14, 0.22) 9.67
Lapsuudenaikaiset vanhempia koskevat tekijät
Nuori äiti −0.01 0.04 (−0.09, 0.07) −0.26
Psykiatrinen häiriö 0.00 0.02 (−0.03, 0.04) 0.1
Syöpä −0.02 0.03 (−0.08, 0.05) −0.52
Kuollut −0.04 0.04 (−0.12, 0.03) −1.22
Koulutus (keskiaste)

perusaste 0.02 0.03 (−0.03, 0.07) 0.68
alin korkea-aste −0.04 0.02 (−0.07, −0.01) −2.29
korkeakoulu −0.12 0.02 (−0.16, −0.09) −6.66

Vanhempien suhde (naimisissa)
eivät naimisissa 0.10 0.02 (0.06, 0.15) 4.61
eronneet 0.06 0.02 (0.03, 0.1) 3.43

Lastensuojelu (ei)
alle 13v 0.04 0.06 (−0.07, 0.16) 0.79
13v tai vanhempana 0.18 0.08 (0.03, 0.33) 2.39

Pienituloisuus −0.01 0.01 (−0.04, 0.02) −0.74
Maksuhäiriömerkintä 0.13 0.04 (0.05, 0.2) 3.29
Toimeentulotuki 0.15 0.02 (0.12, 0.18) 8.88
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Taulukossa 19 on miehille sovitetun mallin suurimman uskottavuuden estimaa-
tit keskivirheineen ja luottamusväleineen. Luokiteltujen muuttujien viiteluokat
ovat suluissa ja muiden muuttujien ‘ei’-luokka on viiteluokkana.

Taulukko 20: Mallin 4 katkaisupisteiden estimaatit ja keskivirheet
Katkaisupiste θ̂ SE(θ̂)
θ1 0.26 0.02
θ2 0.78 0.02
θ3 1.04 0.02
θ4 1.25 0.02
θ5 1.48 0.02
θ6 1.76 0.03

Miehillä omista terveyteen liittyvistä tekijöistä malli 4 antaa vahvimman näy-
tön psykiatrisen häiriön vaikutukselle. Kaikki mukana olevat omat sosiaaliset
muuttujat antavat näyttöä yhteydestä vasteeseen myös miehillä, suurin näyt-
tö on peruskoulun keskiarvolla, koulutustaustalla, asuinpaikan työttömyysas-
teella sekä tuomioiden vaikutuksesta. Miehillä naimisissa oleminen vaikuttaa
olevan suojaava tekijä. Vanhempien terveyteen liittyvien tekijöiden osalta ei
miesten mallissakaan voida katsoa olevan näyttöä yhteydestä työttömyyteen.
Vanhempien sosiaalisten tekijöiden osalta näyttöä yhteydestä on useammissa
riskitekijöissä kuin naisilla. Vanhemman koulutus, vanhempien suhde, lasten-
suojelutoimenpiteet yli 13-vuotiaana, maksuhäiriömerkintä ja toimeentulotuen
nostot ovat yhteydessä työttömyyteen varhaisaikuisuudessa.

Kummallakaan sukupuolella lapsuudenaikainen vanhempien terveys ei vaikuta
olevan yhteydessä varhaisaikuisuuden työttömyyteen. Miesten ja naisten välillä
eri riskitekijöillä ei näyttäisi olevan suurta eroa, yhteydet vasteeseen ovat
samansuuntaisia. Vahvimmin mallien perusteella työttömyyteen vaikuttavat
sosiaaliset tekijät.

6.3 Luokkatodennäköisyydet

Suurimman uskottavuuden estimaatit ovat itsessään vaikeasti tulkittavia eikä
niistä selviä yksittäisten tekijöiden vaikutus erimittaisiin työttömyysjaksoihin,
joten sovitettujen mallien yksittäisten muuttujien vakioitujen ja vakioimatto-
mien kumulatiivisten luokkatodennäköisyyksien jakaumia tarkasteltiin erikseen.
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Täysistä malleista tarkasteltaviksi muuttujiksi valikoituivat mallien vahvim-
mat tekijät, joita olivat tutkimushenkilön psykiatrinen häiriö, asuinkunnan
työttömyysaste, peruskoulun keskiarvo sekä työelämään astumisen ikä. Ja-
kaumat sovitettiin malleissa, joihin sisällytettiin kaikki selittävät muuttujat
mukaan siten, että muiden selittävien muuttujien osalta muuttujat on vakioitu
viiteluokkiin ja vertailtavan parametrin luokat näkyvät kuvaajissa (kuvat 3-6).
Lastensuojelun vaikutusta tarkasteltiin myös erikseen, jolloin mallit sovitettiin
vain lapsuudenaikaisilla vanhempia koskevien tekijöiden osalta. Liitteessä A on
vertailtavien muuttujien vakioidut ja vakioimattomat luokkatodennäköisyydet
ja liitteessä B vakioitujen ja vakioimattomien kumulatiivisten luokkatodennä-
köisyyksien kuvaajat cloglog-muunnoksella.

Kuva 3: Psykiatrisen häiriön vakioitujen ja karkeiden (vakioimattomien) luok-
katodennäköisyyksien kumulatiiviset jakaumat

Kuvaajassa 3 tarkastellaan psykiatrista häiriötä. Kumulatiivisten luokkato-
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dennäköisyyksien vakioitujen ja vakioimattomien jakaumien välillä on eroa;
psykiatrisen häiriön vaikutus vähenee, kun mallin vakioi kaikilla selittävillä
tekijöillä.

Kuva 4: Asuinkunnan työttömyysasteen vakioitujen ja karkeiden (vakioimatto-
mien) luokkatodennäköisyyksien kumulatiiviset jakaumat

Kuvaajassa 4 tarkastellaan asuinpaikan työttömyysastetta. Sovitettujen mallien
suurimman uskottavuuden estimaatit antavat vahvaa näyttöä asuinpaikan
työllisyystilanteen vaikutuksesta työttömyyteen. Vakioidut ja karkeat jakaumat
ovat molemmilla sukupuolilla samansuuntaisia, eikä asuinkunnan matalan
ja korkean työttömyysasteen eron välillä ole eroa vakioiduissa ja karkeissa
jakaumissa. Asuinkunnan työttömyysasteella on selvä yhteys työttömyyteen,
mutta kuvaaja antaa viitteitä siitä, ettei mallin muilla muuttujilla ole suurta
vaikutusta siihen, onko asuinpaikkakunnan työttömyysaste matala vai korkea.
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Kuva 5: Peruskoulun keskiarvon vakioitujen ja karkeiden (vakioimattomien)
luokkatodennäköisyyksien kumulatiiviset jakaumat

Peruskoulun keskiarvon kumulatiivisten luokkatodennäköisyyksien jakaumissa
on selvää eroa karkeiden ja vakioitujen kumulatiivisten luokkatodennäköisyyk-
sien välillä. Naisista, joilla peruskoulun keskiarvo on alle 7 vajaa 60 % on
kokenut työttömyyttä seurannan aikana. Kun mallin sovittaa kaikilla tekijöillä,
on ennustettu todennäköisyys olla työtön vain noin 40 %. Naisilla vakioimat-
tomissa jakaumissa ‘7.5-7.9’ -luokalla on selvästi isompi ero luokkaan ‘Alle
7’ kuin luokkaan ‘8.5-10’. Vakioiduissa jakaumassa erot pienenevät. Vakioi-
mattomissa jakaumissa naisilla luokassa ‘Alle 7’ luokkatodennäköisyydet yli
183 päivän työttömyydessä ovat suurinpiirtein samaa luokkaa (8.1 %-9.3 %),
kun taas sovitetuissa jakaumassa samassa luokassa luokkatodennäköisyydet
laskevat työttömyyspäivien lukumäärän kasvaessa. Miehillä jakaumat ovat
samansuuntaisia kuin naisilla, mutta erot eri luokkien välillä ei ole yhtä suuri.
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Kuva 6: Työelämään astumisen iän vakioitujen ja karkeiden (vakioimattomien)
luokkatodennäköisyyksien kumulatiiviset jakaumat

Kuvaajasta 6 nähdään työelämään astumisen iän merkitys varhaisaikuisuuden
työttömyydessä. Vakioitu malli pienentää luokkien välistä eroa, mutta erot
‘Alle 19-vuotiaana’ -luokan ja ‘Ei ole’ -luokan välillä on vakioiduissa ja karkeissa
jakaumissa selkeä. Karkeissa jakaumissa ‘Ei ole’ -luokassa työttömyyspäivien
lukumäärän kasvaessa luokkatodennäköisyydet selvästi nousevat, kun taas
vakioiduissa jakaumissa luokkatodennäköisyydet laskevat työttömyyspäivien
lukumäärän kasvaessa.
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Kuva 7: Lastensuojelun vakioitujen ja karkeiden (vakioimattomien) luokkato-
dennäköisyyksien kumulatiiviset jakaumat

Kuvaajassa 7 on vakioidut sekä vakioimattomat kumulatiiviset luokkatodennä-
köisyydet mallille, joka on sovitettu lapsuudenaikaisilla biologisten vanhempien
tekijöillä. Karkeissa jakaumissa ero on selvä huostaanotettujen tai sijoitettujen
sekä ‘Ei’-luokan välillä. Vakioiduissa jakaumissa ‘Alle 13-vuotiaana’ -luokan
ero ‘Ei’-luokkaan vähenee, ja erot ‘Alle 13-vuotiaana’ ja ‘13-vuotiaana tai
vanhempana’ on isompi kuin luokan ‘Ei’ ja ‘Alle 13-vuotiaana’ välillä.
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7 Pohdinta

Yksittäisistä selittävistä muuttujista tutkielman tulokset osoittavat vahvinta
näyttöä peruskoulun koulumenestyksen, toisen asteen koulutuksen, lastensuo-
jeluhistorian, psykiatristen häiriöiden, asuinpaikkakunnan työttömyysasteen,
työelämään astumisen iän, rikostuomioiden ja vanhempien toimeentulotuen
nostojen yhteydestä työttömyyteen.

Peruskoulun koulumenestyksen jakaumat erosivat sukupuolten välillä; naisten
tyypillisin luokka oli ‘yli 8.5’ kun taas miehillä tyypillisin luokka oli ‘alle 7’.
Jakaumien eroavaisuudesta huolimatta miesten ja naisten tulokset olivat saman-
suuntaisia; mitä korkeampi peruskoulun keskiarvo oli, sitä pienempi oli riski
olla työtön. Peruskoulun keskiarvolla on myös vaikutusta myöhempään koulu-
tukseen, esimerkiksi toisen asteen koulutuksen suorittamiseen, joka sekin osoitti
vahvaa yhteyttä työttömyyteen. Psykiatristen häiriöiden ja tuomioiden on jo
aikaisemmissa tutkimuksissa osoitettu olevan yhteydessä työttömyyteen. Asuin-
paikkakunnan merkitys työttömyydessä on merkittävä, on ymmärrettävää että
asuinpaikkakunnilla, jossa työttömyysaste on korkea, voi olla vaikeaa löytää
työpaikka. Työelämään astumisen ikä osoitti vahvaa yhteyttä työttömyyteen.
Mitä nuorempana on astunut työelämään, sitä pienempi riski on olla työtön 25-
28-vuotiaana, ja taas jos yli kuuden kuukauden mittaista työkokemusta ei ole
kertynyt, on riski huomattava olla työttömänä nuoressa aikuisuudessa. Lasten-
suojelun yhteys työttömyyteen on monimutkaisempi. Vain lapsuudenaikaisilla
tekijöillä sovitetussa mallissa lastensuojeluhistoria osoitti vahvaa yhteyttä työt-
tömyyteen, mutta yhteys laimeni huomattavasti kun malli sovitettiin kaikilla
muuttujilla. Joku myöhemmän elämänvaiheen tekijöistä saattaa olla väliintule-
vana muuttujana, mikä vähentää lastensuojelun merkitystä kaikilla tekijöillä
sovitetussa malleissa. Tulokset tukevat aikaisempia tutkimustuloksia aiheesta
(Caspi ym. 1998; Bushway ym. 2003; Butterworth ym. 2012).

Biologisten vanhempien terveyden ei voida katsoa olevan yhteydessä työttömyy-
teen. Vanhempien terveyttä tarkasteltiin tosin suppeasti, joten tulokset eivät
poissulje kaikkien muiden somaattisten sairauksien yhteyttä työttömyyteen.
Omalla terveydellä voi olla vaikutusta työttömyyteen. Kuitenkin vahvimmat
yhteydet havaittiin omilla ja vanhempien sosiaalisilla tekijöillä.

Tutkielman aineisto oli hyvin kattava. Vaikka aineistosta poistettiin yli 20%
tutkimushenkilöistä, oli aineiston koko yli 45 000 tutkimushenkilöä. Tutkimus
pyrittiin rajaamaan työvoiman käytettävissä oleviin työkykyisiin henkilöihin,
jonka takia rajauksia tehtiin laajasti. Puutteellisia rekisteritietoja pyrittiin mi-
nimoimaan rajaamalla aineistosta ne, jotka ovat asuneet ulkomailla yli vuoden
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seurannan aikana. Kuitenkin osalla tutkimushenkilöistä rekisteritieto on voinut
jäädä puutteelliseksi joidenkin muuttujien osalta, esimerkiksi jos tutkimushen-
kilö on asunut ulkomailla alle vuoden seurannan ajalta ja saanut esimerkiksi
psykiatrisen häiriön diagnoosin ulkomailla. Suomen rekisterit ovat maailmanlaa-
juisestikin ainutlaatuisia ja rekisteritietoja voidaan pitää luotettavana lähteenä
tiedolle. Suuri otos mahdollisti harvinaisempienkin tekijöiden mukaan ottami-
sen tutkimukseen, joskin suuresta otoskoosta seurasi myös paljon merkitseviä
tuloksia.

Rekisteripohjaisissa aineistoissa on kuitenkin heikkoutensa. Kaikkea kiinnosta-
vaa tietoa ei rekistereihin kerätä. Esimerkiksi tutkimushenkilön lapsuudenai-
kaisia tekijöitä tarkastellessa olisi oleellista tietää lapsuudenaikaiset asumisolo-
suhteet, kenen kanssa tutkimushenkilö on asunut ja millainen perhemuoto on.
Aineistossa on tieto vain tutkimushenkilön biologisista vanhemmista, jotka eivät
esimerkiksi välttämättä ole olleet läsnä missään vaiheessa tutkimushenkilön lap-
suutta. Myös tutkimushenkilön subjektiivinen kokemus jää kokonaisuudessaan
tutkielman ulkopuolelle. Rekisterit eivät myöskään ole aukottomia, rekistereistä
löytyy virheitä.

Tilastollisena menetelmänä tutkielmassa käytetty järjestysasteikollisen vas-
teen regressiomallitus osoittautui sopivaksi menetelmäksi. Vasteen jakauma ei
noudattanut mitään tunnettua jakaumaa ja sopivan menetelmän löytäminen
oli monimutkaista. Järjestysasteikollisen vasteen regressiomallituksen avulla
luokiteltua työttömyyden kestoa pystyi tarkastelemaan laajasti, niin sovitettu-
jen mallien suurimman uskottavuuden estimaateista, kuin myös yksittäisten
tekijöiden vaikutusta eri mittaisilla työttömyysjaksoilla vakioiduilla ja vakioi-
mattomilla luokkatodennäköisyyksillä.

Tutkielman tehtävänä oli kartoittaa työttömyyden mahdollisia riskitekijöitä
lapsuudesta nuoreen aikuisuuteen. Tutkielman seuranta-aika oli pitkä ja selittä-
viä muuttujia oli tutkielmassa mukana laajasti eri elämänvaiheista. Tutkielman
tulokset osoittivat, että työttömyys on monisyinen ilmiö, jonka taustat lähtevät
jo lapsuudesta. Lapsuudenaikaisillakin perheoloilla on vaikutusta työllistymi-
seen nuoressa aikuisuudessa. Muuttujien välillä on keskinäisiä yhteyksiä ja
tuloksista ei voida vetää johtopäätöksiä yksittäisten muuttujien suoraviivaisesta
vaikutuksesta työttömyyteen.
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Liitteet

A Vakioidut ja karkeat luokkatodennäköisyydet

Taulukko 21: Psykiatrisen häiriön karkeat luokkatodennäköisyydet sekä kaikilla
selittävillä tekijöillä sovitetun mallin ennustetut luokkatodennäköisyydet

Työttömyyspäivien summa
Suku- Jakauma Psykiatrinen 0 1- 184- 366- 548- 731- 914-
puoli häiriö 183 365 547 730 913 1097
Nainen Sovitettu kyllä 60.2 20.2 8.3 5.1 3.4 2.1 0.7

ei 69.0 18.4 6.3 3.3 1.9 0.9 0.2
Karkea kyllä 50.6 16.9 8.6 6.8 6.2 5.8 5.0

ei 63.6 19.1 7.0 4.0 2.8 2.0 1.5
Mies Sovitettu kyllä 60.4 18.6 7.7 5.1 3.8 2.8 1.6

ei 72.6 16.1 5.3 3.0 1.8 0.9 0.3
Karkea kyllä 44.9 16.0 8.7 6.9 6.9 7.3 9.3

ei 64.5 16.9 6.3 4.2 3.1 2.4 2.6
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Taulukko 22: Peruskoulun keskiarvon karkeat luokkatodennäköisyydet sekä kai-
killa selittävillä tekijöillä sovitetun mallin ennustetut luokkatodennäköisyydet

Työttömyyspäivien summa
Suku- Jakauma Peruskoulun 0 1- 184- 366- 548- 731- 914-
puoli keskiarvo 183 365 547 730 913 1097
Nainen Sovitettu alle 7 58.4 20.4 8.6 5.4 3.8 2.5 0.9

7.5-7.9 69.0 18.4 6.3 3.3 1.9 0.9 0.2
8.5-10 75.5 16.2 4.7 2.1 1.0 0.4 0.1

Karkea alle 7 41.2 15.2 8.1 9.3 8.2 9.0 8.9
7.5-7.9 59.4 17.4 7.7 5.2 4.1 3.3 2.8
8.5-10 65.8 20.9 7.0 3.1 1.7 1.0 0.5

Mies Sovitettu alle 7 66.0 17.8 6.7 4.1 2.8 1.8 0.8
7.5-7.9 72.6 16.1 5.3 3.0 1.8 0.9 0.3
8.5-10 81.7 12.6 3.2 1.5 0.7 0.3 0.0

Karkea alle 7 50.1 16.8 7.9 6.3 6.0 5.5 7.3
7.5-7.9 62.2 17.1 7.0 4.6 3.7 2.4 3.0
8.5-10 73.5 15.3 5.1 2.8 1.3 1.1 0.7

Taulukko 23: Asuinkunnan työttömyysasteen karkeat luokkatodennäköisyydet
sekä kaikilla selittävillä tekijöillä sovitetun mallin ennustetut luokkatodennä-
köisyydet

Työttömyyspäivien summa
Suku- Jakauma Työttömyys- 0 1- 184- 366- 548- 731- 914-
puoli aste 183 365 547 730 913 1097
Nainen Sovitettu matala 69.0 18.4 6.3 3.3 1.9 0.9 0.2

korkea 58.8 20.3 8.5 5.3 3.7 2.4 0.9
Karkea matala 67.1 17.1 5.9 3.3 2.9 2.4 1.3

korkea 52.6 19.8 9.0 6.3 4.6 3.9 3.7
Mies Sovitettu matala 72.6 16.1 5.3 3.0 1.8 0.9 0.3

korkea 61.8 18.5 7.4 4.9 3.6 2.5 1.3
Karkea matala 68.1 14.7 5.5 3.8 2.9 2.4 2.6

korkea 53.5 18.5 8.0 5.7 4.8 4.4 5.3
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Taulukko 24: Työelämään astumisen karkeat luokkatodennäköisyydet sekä kai-
killa selittävillä tekijöillä sovitetun mallin ennustetut luokkatodennäköisyydet

Työttömyyspäivien summa
Suku- Jakauma Työelämään 0 1- 184- 366- 548- 731- 914-
puoli astuminen 183 365 547 730 913 1097
Nainen Sovitettu alle 19v 73.8 16.8 5.1 2.4 1.2 0.5 0.1

ei ole 38.8 19.2 10.6 8.5 7.9 7.9 7.2
Karkea alle 19v 66.6 17.6 6.4 3.4 3.0 1.9 1.1

ei ole 28.3 6.1 7.5 9.6 12.4 13.5 22.7
Mies Sovitettu alle 19v 88.6 8.8 1.7 0.6 0.2 0.1 0.0

ei ole 53.3 19.0 8.6 6.3 5.1 4.3 3.3
Karkea alle 19v 68.2 16.1 5.7 3.6 2.6 2.1 1.8

ei ole 32.4 7.8 6.5 7.5 8.8 12.2 24.7

Taulukko 25: Lastensuojelun karkeat luokkatodennäköisyydet sekä lapsuuden-
aikaisilla selittävillä tekijöillä sovitetun mallin ennustetut luokkatodennäköi-
syydet

Työttömyyspäivien summa
Suku- Jakauma Lasten- 0 1- 184- 366- 548- 731- 914-
puoli suojelu 183 365 547 730 913 1097
Mies Karkea ei 60.9 16.8 6.8 4.7 3.8 3.3 3.8

alle 13v 38.5 15.0 9.0 8.5 6.0 10.5 12.5
13v tai yli 27.5 11.6 10.3 7.7 10.7 13.3 18.9

Sovitettu ei 62.9 16.9 6.7 4.5 3.5 2.9 2.6
ale 13v 53.6 17.4 7.8 5.8 4.9 4.6 5.9
13v tai yli 41.2 16.4 8.3 6.7 6.4 7.0 14.1

Nainen karkea Ei 60.3 18.6 7.5 4.7 3.6 3.0 2.4
alle 13v 42.2 14.1 8.4 8.7 9.1 9.1 8.4
13v tai yli 36.0 14.7 6.6 8.5 13.2 11.0 9.9

Sovitettu ei 61.5 18.7 7.4 4.7 3.4 2.6 1.6
alle 13v 53.3 19.3 8.6 5.9 4.9 4.3 3.7
13v tai yli 44.9 18.8 9.3 7.0 6.3 6.3 7.6
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B Vakioidut ja karkeat kumulatiiviset luokkatodennäköi-
syydet cloglog-muunnoksella

Kuva 8: Psykiatrisen häiriön karkeat ja vakioidut kumulatiiviset luokkatoden-
näköisyydet cloglog-muunnoksella
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Kuva 9: Asuinkunnan työttömyysasteen karkeat ja vakioidut kumulatiiviset
luokkatodennäköisyydet cloglog-muunnoksella
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Kuva 10: Peruskoulun keskiarvon karkeat ja vakioidut kumulatiiviset luokkato-
dennäköisyydet cloglog-muunnoksella
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Kuva 11: Työelämään astumisen iän karkeat ja vakioidut kumulatiiviset luok-
katodennäköisyydet cloglog-muunnoksella
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Kuva 12: Lastensuojelun karkeat ja vakioidut kumulatiiviset luokkatodennä-
köisyydet cloglog-muunnoksella
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