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lienee kiistaton tosiasia, että naisten ja mies
ten asemat työmarkkinoilla eroavat toisistaan, 
aiheuttaahan jo pelkästään perheen perustami
nen huomattavia työurakatkoksia – yleensä 
naisille. selkeinä ilmentyminä näistä eroavai
suuksista voidaan käytännön työelämässä ha
vaita mm. segregaatio, eli sukupuolen mukai
nen työnjako, ja palkkaerot. tässä neljästä 
empiirisestä tutkimuksesta koostuvassa väitös
kirjassa perehdytään siihen, miten nämä erot 
näkyvät työttömyydessä ja työttömien liikkumi
sessa työmarkkinoilla, tarkastellen sukupuolten 
välillä vallitsevia eroja työttömäksi joutuneiden 
työmarkkinasiirtymissä, työttömyyden kestossa 
ja aktiivisen työvoimapolitiikan tehokkuudessa 
suomen työmarkkinoilla.

Naisten asema suomen työmarkkinoilla on vii
meisten vuosikymmenten aikana kohentunut 
monin tavoin. Naisten osallistuminen työelä
mään on kasvanut ja naiset ovat vallanneet ja
lansijaa monilla perinteisesti miehisillä aloilla. 
kehitystä on edesauttanut naisten koulutusta
son ripeä kohoaminen. työikäiset naiset ovat 
jo keskimäärin koulutetumpia kuin miehet ja 
alle 35vuotiaiden ikäryhmässä naiset ovat 
hankkineet korkeakoulututkinnon miehiä sel
västi useammin. Naisten koulutusvalinnat pai
nottuvat kuitenkin edelleen perinteisille nais
ten aloille.

kansainvälisesti vertaillen suomalaiset nai
set ovat kuitenkin pärjänneet melko hyvin. 
suomessa naiset osallistuvat ahkerasti työelä
mään ja työskentelevät useimmiten kokopäiväi
sesti. Parantamisen varaakin löytyy: sukupuol
ten välinen palkkakuilu on suomessa kansain
välistä keskitasoa ja näin suurempi kuin muissa 
Pohjoismaissa. keskeinen selitystekijä naisten 
ja miesten välisille palkkaeroille on työmarkki
noiden voimakas segregaatio, eli sukupuolen 
mukainen työnjako. Naiset työskentelevät usein 
julkisella sektorilla, missä palkkataso on alhai
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sempi ja suuri osa työsuhteista määrä ja osa
aikaisia. lisäksi naiset sijoittuvat monesti sa
malla alalla työskenteleviä mieskollegoitaan 
alemman hierarkiatason työtehtäviin.

erot koulutusvalinnoissa näkyvät väistä
mättä myös työttömyydessä, joka kehittyi suo
messa ongelmaksi 1990luvun taitteessa. talou
dellisen laman myötä työttömyys kasvoi ennä
tyksellisiin lukemiin, kun vuoden 1990 kolmen 
prosentin työttömyysaste nousi nopeasti, vuo
teen 1993 mennessä, lähes 17 prosenttiin. työt
tömyyden kasvu alkoi vientisektorin supistumi
sella ja lisäsi näin ollen ensin voimakkaasti 
miesten työttömyyttä. julkisen sektorin leik
kaukset seurasivat pienellä viiveellä. Niinpä 
naisten työttömyyden kasvu alkoi hieman myö
hemmin ja naisten osalta myös palautuminen 
tästä työttömyyspiikistä kesti pidempään.

laman seurauksena myös työttömyysjakso
jen kestot pitenivät; 1990luvun alussa työttö
myysjakson keskimääräinen kesto oli sekä nai
silla että miehillä alle 20 viikkoa. Vuosikymme
nen lopussa vastaava luku oli miehillä noin 55 
viikkoa ja naisilla kymmenisen viikkoa vähem
män. Naiset siis poistuivat työttömyydestä mie
hiä nopeammin. talouden elpymisestä ja työt
tömyysasteen laskusta huolimatta työttömyy
den keskimääräinen kesto on pysynyt erittäin 
korkealla tasolla, 50 viikon tuntumassa, vuo
desta 1995 lähtien. Päättyneiden työttömyys
jaksojen kestot sen sijaan ovat jo selkeämmin 
taas lyhentyneet. tämä heijastaa suomalaisessa 
työttömyydessä vallitsevaa rakenteellista ongel
maa: pitkäaikaistyöttömiä, eli yli vuoden työt
tömänä olleita on koko 2000luvun ollut nel
jännes kaikista työttömistä. Vertailun vuoksi, 
vuonna 1991 pitkäaikaistyöttömien osuus työt
tömistä oli alle kolme prosenttia.

Väitöskirjassani tutkin työttömyyttä suo
messa laman jälkimainingeissa, 1990luvun jäl

kipuoliskolla ja 2000luvun alussa, osin suh
teellisen volatiilissa taloustilanteessa, jolloin 
vaihtelut myös työttömyydessä ovat olleet suu
ria. tutkimusaineistona käytetään tilastokes
kuksen pitkittäisaineistoa vuosilta 1995–2000
ja ekonometriset analyysit on tehty multino
miaalisen logitmallin, hasardimallien sekä pro
pensity score matching menetelmien avulla.

Väitöskirjan tulokset osoittavat, että työttö
myyden keston pitkittyessä työttömien toden
näköisyys palata työllisiksi avoimille työmark
kinoille pienenee pienenemistään. tämä pätee 
sekä naisiin että miehiin. sen sijaan tukitoi
menpiteille niin naiset kuin miehetkin siirtyvät 
melko tasaista tahtia työttömyysjakson kulues
sa. kahden vuoden yhtäjaksoisen työttömyyden 
jälkeen osallistuminen toimenpiteille kasvaa 
hieman, mutta työvoimasta poistuminen, lähin
nä eläke, opiskelu tai kodinhoitosyistä lisään
tyy voimakkaasti. Havaintoa selittää ansiosi
donnaisen päivärahaoikeuden rajoittuminen 
juuri kahteen vuoteen. Mielenkiintoista kyllä, 
työllistymiseen tämä työttömyyspäivärahalta 
työmarkkinatuelle putoamisen uhka ei kuiten
kaan näyttäisi vaikuttavan.

työttömät naiset näyttävät tämän tutkimuk
sen valossa olevan miehiä joustavampia työttö
myytensä ratkaisuvaihtoehtojen suhteen. Nais
ten työttömyysjaksot ovat keskimäärin lyhyem
piä kuin miesten ja työttömyydestä poistumisen 
todennäköisyys on naisilla suurempi. Naiset 
eivät kuitenkaan työllisty miehiä paremmin, 
vaan tulos selittyy naisten siirtymisellä yhtäältä 
aktiivisen työvoimapolitiikan piiriin ja toisaalta 
työvoiman ulkopuolelle. syystä tai toisesta 
työttömät miehet ovat naisia haluttomampia 
turvautumaan näihin vaihtoehtoisiin reitteihin 
pois työttömyydestä ja odottavat mieluummin 
työttöminä sopivan työpaikan löytymistä. toi
saalta, aiemman työttömyyskokemuksen havai
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taan heikentävän erityisesti miesten työmarkki
naasemaa. tämän tuloksen voidaan tulkita 
viittaavan yhteiskunnalliseen odotukseen mies
ten voimakkaammasta sitoutumisesta työmark
kinoille. Mieheltä odotetaan vakaata työuraa, 
kun taas naiselle urakatkokset ovat paremmin 
hyväksyttyjä, jopa odotettuja.

Perhetekijät heikentävät naisten työmark
kinaasemaa, mutta ovat merkityksettömiä tai 
jopa myönteisiä miehen työmarkkinaaseman 
kannalta. Miesten kohdalla perheellisyys saat
taakin lähinnä viestiä vakaudesta ja vastuulli
suudesta. Naisten työllistymistä pienet lapset 
kuitenkin vaikeuttavat. Herää kysymys, ovatko 
naisten joustavammat valinnat tukitoimenpitei
den ja työvoimasta poistumisen suhteen täysin 
omaehtoisia tai perhetekijöiden sanelemia va
lintoja vai kenties syystä tai toisesta heikoksi 
koettujen työllistymismahdollisuuksien seu
rausta.

koulutus parantaa merkittävästi kaikkien 
työttömien työllistymismahdollisuuksia. Väi
töskirjani tulosten perusteella koulutuksen 
merkitys korostui kuitenkin erityisen voimak
kaasti naisten työllistymisessä. työttömyyden 
kohdanneista korkeasti koulutetuista naiset 
työllistyivät jopa paremmin kuin miehet. Myös 
keskiasteen koulutus edistää työttömien nais
ten työllistymistä, joskaan ei vastaavassa määrin 
kuin korkeaasteen koulutus. koulutetut, työt
tömäksi joutuneet naiset ja miehet ovat kuiten
kin jakautuneet varsin vahvasti eri toimialoille. 
Miehiä työllistää teknillisluonnontieteellinen 
ala, kun taas naiset työllistyvät erityisesti ter
veydenhuoltoalalle. Huolimatta niin yleisestä 
kuin erityisesti naistenkin koulutustason jatku
vasta kohoamisesta erot suomalaisten nuorten 
naisten ja miesten koulutusalavalinnoissa ovat 
edelleen jyrkät. Nämä erot kouluttautumisessa 
ylläpitävät sitkeästi segregaatiota, jonka vähen

täminen on kiistatta avainasemassa työmarkki
noiden tasaarvoa tavoiteltaessa.

Väitöskirja osoittaa myös nuorille työttö
mille suunnattujen työvoimapoliittisten toi
menpiteiden pitkän aikavälin vaikutuksissa 
esiintyvän huomattavia eroja sekä eri toimen
piteiden että sukupuolten välillä. Propensity
score matching menetelmällä saadut tulokset 
toimenpiteisiin osallistuneiden ja taustaominai
suuksiltaan vastaavien eiosallistuneiden tule
van työmarkkinamenestyksen eroista osoitta
vat, että yleisesti ottaen työllistämistuki ja työ
voimakoulutus ovat hyviä keinoja nuorten 
työttömien työmarkkinaaseman parantamises
sa. työmarkkinatuella tapahtuvan työharjoitte
lun vaikutukset näyttäisivät kuitenkin olevan 
vähäisiä.

Huolimatta siitä, että suomessa harjoitettu
aktiivinen työvoimapolitiikka on lähtökohtai
sesti sukupuolineutraalia, havaitaan toimenpi
teiden vaikutuksissa huomattavia eroja naisten 
ja miesten välillä. Naiset hakeutuvat aktiivisen 
työvoimapolitiikan piiriin miehiä useammin, 
mutta sijoittuvat toimenpiteisiin joista ei ole 
heille vastaavassa määrin hyötyä. Miehet siis 
näyttäisivät hyötyvän toimenpiteisiin osallistu
misesta keskimäärin enemmän kuin naiset. tu
losta selittää julkisen sektorin voimakas nais
valtaisuus ja toisaalta yksityisen sektorin mies
valtaisuus, mikä ohjaa myös toimenpiteisiin 
sijoittumista.

lukumääräisesti naisia ja miehiä allokoituu
tutkimusaineistossa ns. tehokkaisiin toimenpi
deryhmiin melko tarkkaan yhtä paljon. kaiken 
kaikkiaan naisia kuitenkin osallistuu toimenpi
teille 60 prosenttia enemmän kuin miehiä. tä
ten suurempi osa miespuolisista osallistujista 
sijoittuu tehokkaiksi havaittuihin yksityisen 
sektorin tukitöihin ja työvoimakoulutukseen, 
kun taas valtaosa aineiston toimenpiteille osal



432

K�K 3 / 2006

listuvista naisista sijoittuu vaikutuksiltaan vaa
timattomaan työmarkkinatuen työharjoitteluun 
ja julkisen sektorin tukityöhön. Naisten hakeu
tuessa miehiä suuremmassa määrin työvoima
poliittisiin toimenpiteisiin he siis tulevat myös 
miehiä useammin sijoitetuiksi kaikkein tehot
tomimpiin niistä.

Väitöskirjan tulokset osoittavat, että huoli
matta työvoimapolitiikan lähtökohtaisesti su
kupuolineutraalista luonteesta, niinkin segre
goituneilla työmarkkinoilla kuin suomessa 

politiikan vaikuttavuus ei itsestään selvästi ole 
sama naisille ja miehille. Naisten ja miesten ja
kautuessa jyrkästi eri toimialoille ja julkiselle 
sekä yksityiselle sektorille olisi tasaarvon ni
missä suotavaa asettaa nämä sektorit työvoima
politiikan suhteen kaikin tavoin samalle viival
le. Nythän näin ei välttämättä ole, kun ehdot 
esimerkiksi yksityisen ja julkisen työnantajan 
tarjoaman tukityöpaikan suhteen poikkeavat 
toisistaan. 




