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Väitöskirja koostuu johdantoluvusta ja kol-
mesta empiirisestä artikkelista, joista ensimmäi-
sessä tutkitaan työttömyysturvaetuuksiin liitty-
vien sanktioiden toimivuutta. Kahdessa viimei-
sessä artikkelissa puolestaan selvitetään infor-
maatioteknologian vaikutusta rekrytointiin ja 
rekrytoinnin alueellisiin eroihin Suomessa. 
Tutkimuksissa hyödynnetään julkisen työnväli-
tyksen rekisteriaineistoja työttömistä työnhaki-
joista ja avoimista työpaikoista 2000-luvulla.

Sanktiot ovat oleellinen osa työttömyystur-
vajärjestelmää, sillä niiden avulla valvotaan 
työttömien työnhakua sekä kannustetaan työt-
tömiä osallistumaan työvoimapoliittisiin toi-
menpiteisiin. Työtön henkilö voi menettää oi-
keutensa työttömyysturvaetuuteen määräajaksi 
eli saada sanktion, jos hän esimerkiksi eroaa tai 
kieltäytyy itselleen sopivasta työstä ilman päte-
vää syytä. Sanktion pituus vaihtelee 30 päivästä 
150 päivään sen perusteesta riippuen. Aikai-
sempaa tutkimustietoa sanktioiden toimivuu-

desta työllistymistä edistävänä politiikkatoi-
menpiteenä on vähän - sekä Suomessa että ul-
komailla. Samoin tietoa informaatioteknologi-
an merkityksestä rekrytoinnissa ei juuri ole, 
vaikka sen käyttö on yleistynyt työmarkkinoil-
la. Esimerkiksi Tilastokeskuksen mukaan 62 
(94) prosenttia työikäisistä suomalaisista (yri-
tyksistä) käytti internetiä vuonna 2002, kun 
vastaava luku vuonna 2007 oli jo 79 (96) pro-
senttia. Erityisesti laajakaistayhteyksien yleisyy-
dessä sekä yrityksissä että kotitalouksissa on 
tapahtunut merkittävää kehitystä 2000-luvulla. 
Myös yritysten omien internet-sivujen käyttö 
rekrytoinnissa on kasvanut viime vuosikymme-
nen aikana (ks. esim. Tuomaala 2008).

Väitöskirjan ensimmäisessä artikkelissa tar-
kastellaan työttömyysturvaetuuteen liittyviä 
sanktioita sekä niiden vaikutusta työttömien 
työllistymiseen. Tarkemmin sanottuna artikke-
lissa tutkitaan, onko työllistymisen todennäköi-
syys suurempi niillä työttömillä, jotka ovat saa-
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neet sanktion verrattuna niihin työttömiin, 
jotka eivät ole sanktiota saaneet? Aikaisemmat 
tutkimustulokset osoittavat, että jopa maltilli-
set sanktiot (kestoltaan tai tasoltaan) lisäävät 
merkittävästi työttömien työllistymisen toden-
näköisyyttä (Svarer 2011; Abbring ym. 2005; 
Lalive ym. 2005; Van den Berg ym. 2004). 

Tutkimuksessa hyödynnetään julkisen työn-
välityksen rekisteriaineistoa työttömistä työn-
hakijoista vuosilta 2003-2009, johon on yhdis-
tetty Finanssivalvonnan ja Kansaneläkelaitok-
sen tilastoja maksetuista työttömyysturvae-
tuuksista. Tulokset osoittavat, että sanktiot 
kannustavat työttömiä työllistymään, mutta 
vaikutus on suurempi työmarkkinatukea saa-
villa verrattuna ansiosidonnaisella työttömyys-
päivärahalla oleviin henkilöihin. Pidemmillä 
sanktioilla havaittiin myös olevan suurempi 
kannustinvaikutus kuin lyhyemmillä. 

Tuloksia selittää osaltaan se, että työmark-
kinatuella olevat henkilöt saavat sanktioita use-
ammin kuin ansiosidonnaisella päivärahalla 
olevat henkilöt ja ne ovat usein myös kestoltaan 
pidempiä. On kuitenkin syytä huomauttaa, että 
ekonometrisen lähestymistavan (timing-of-
events model) vuoksi tutkimuksessa ei ole tar-
kasteltu työstä eroamiseen liittyviä sanktioita, 
jotka ovat yleisin sanktioperuste ansiosidon-
naista työttömyyspäivärahaa nauttivien keskuu-
dessa. Tutkimuksessa ei ole myöskään tarkas-
teltu sanktion jälkeistä työsuhteen kestoa tai 
palkkatasoa, joihin sanktio voi vaikuttaa nega-
tiivisesti, mikäli henkilö on pakotettu työllisty-
mään nopeasti (Van den Berg ja Vikström 
2014; Arni ym. 2012). 

Ensimmäisessä artikkelissa tarkastellaan 
myös sanktioiden vaikutusta eri työmarkkina-
tulemille. Tulosten mukaan osallistumistoden-
näköisyys työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin 
kasvaa sanktioiden myötä, mutta jälleen kerran 

merkitsevästi vain työmarkkinatuen piirissä 
olevilla. Sanktiot näyttäisivät sen sijaan lisäävän 
ansiosidonnaisella työttömyyspäivärahalla ole-
vien henkilöiden siirtymistä työvoiman ulko-
puolelle. Samankaltaisia tuloksia on saatu vii-
me aikoina esimerkiksi Sveitsistä, jossa sankti-
oilla havaittiin olevan huomattavasti suurempi 
vaikutus työvoiman ulkopuolelle siirtymiseen 
kuin työllistymiseen (Arni ym. 2012). On mah-
dollista, että jotkut työttömät nostavat työttö-
myysetuuksia työn tai koulutuksen alkamista 
odotellessa ja siirtyvät työvoiman ulkopuolelle 
sanktion saatuaan (ja hakevat muita sosiaalie-
tuuksia). Työvoiman ulkopuolelle siirtyminen 
voi myös olla vain tilapäistä, jolloin työttömyys 
jatkuu ilman työttömyysetuuden nostamista. 
Tuoreimpien tutkimustietojen mukaan työttö-
mien keskuudessa on yllättävän paljon henki-
löitä, jotka jättävät hakematta heille kuuluvia 
työttömyysturvaetuuksia (ks. esim. Blasco ja 
Fontaine 2012, Kroft 2008). 

Tutkimustulokset antavat viitteitä siitä, että 
työmarkkinatukea saavat henkilöt ovat riippu-
vaisempia työttömyysetuudesta kuin ansiosi-
donnaista päivärahaa saavat henkilöt. Yli puo-
let työmarkkinatuen piirissä olevista henkilöis-
tä nostaa päällekkäistä toimeentulotukea, kun 
vastaava luku ansiosidonnaisen työttömyyspäi-
värahan saajien keskuudessa on vain 10 pro-
senttia (Virjo ym. 2006). Työttömyysturvaetuu-
den sanktiot siis aktivoivat työmarkkinatuen 
saajia enemmän kuin ansiosidonnaisella päivä-
rahalla olevia henkilöitä, mutta kenties suu-
remmalla kustannuksella.

Väitöskirjan toisessa artikkelissa (Nivalai-
nen 2014) selvitetään työnantajan etsintäkäyt-
täytymistä Suomen työmarkkinoilla tarkastele-
malla julkiseen työnvälitykseen vuosina 2002-
2003 ilmoitettujen avointen työpaikkojen kes-
toja niiden täyttämiseen saakka. Erityishuo-
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miota tutkimuksessa kiinnitetään informaatio-
teknologiaan ja sen rooliin rekrytoinnissa. 
Onko työpaikkojen täyttö tehostunut verkko-
palvelun käyttöönoton eli lokakuun 2002 jäl-
keen? Verkkopalvelulla tarkoitetaan julkisen 
työnvälityksen internet-pohjaista palvelua, jos-
sa työnantaja voi tunnuksilla sisään kirjautues-
saan ilmoittaa uusia työpaikkoja, ilmoittaa 
paikkoja täytetyksi sekä peruuttaa niitä. Tutki-
muksessa pyritään tuomaan esille myös alueel-
lista näkökulmaa, mikä on tärkeä lähestymista-
pa Suomen kaltaisessa maassa, jossa eri aluei-
den työmarkkinaolosuhteet poikkeavat suures-
ti toisistaan ja työpaikat ja väestö keskittyvät 
yhä enemmissä määrin muutamille kasvukes-
kusalueille. Artikkelissa analysoidaan, onko 
verkkopalvelulla erilainen vaikutus eri alueilla 
avointen työpaikkojen täyttymiseen?

Tulosten perusteella julkisen työnvälityksen 
verkkopalvelun käyttöönotolla on ollut positii-
visia vaikutuksia avointen työpaikkojen täytty-
miseen. Työpaikkojen täytön todennäköisyys 
on keskimäärin hieman noussut verkkopalve-
lun käyttöönoton jälkeen. Palvelun käytössä ja 
työpaikkojen täytössä on kuitenkin alueellisia 
eroja. Verkkopalvelulla havaittiin olevan rekry-
tointia tehostavia vaikutuksia vain kaupunki-
alueilla ja muutamissa TE-keskuksissa, joissa 
avointen työpaikkojen keskimääräinen täyttö-
aika on lyhentynyt. Alueelliset erot väestön 
ikärakenteessa ja toimialarakenteessa todennä-
köisesti heijastuvat internetin käyttöön, mikä 
osaltaan selittää tutkimustuloksia. Nuoremmil-
le ikäryhmille ja tietyille toimialoille on luonte-
vampaa hakea töitä tai työntekijöitä internetin 
välityksellä.

Väitöskirjan viimeisessä artikkelissa tarkas-
tellaan työnantajan etsintäkäyttäytymistä hie-

man toisenlaisesta näkökulmasta. Erityishuo-
mion kohteena tutkimuksessa ovat peruutetut 
työpaikat eli paikat, jotka on vedetty pois työ-
markkinoilta ennen kuin ne on täytetty. Näin 
voi käydä esimerkiksi teollisuudessa, jos suuri 
työtilaus peruuntuu. Aihe on saanut vähän 
huomiota, vaikka työpaikkoja peruutetaan suh-
teellisen usein. Esimerkiksi Saksassa 13 pro-
senttia toimipaikkojen rekrytointiprosesseista 
peruuntui vuonna 2008 (Rebien ym. 2014). 
Suomessa noin 10 prosenttia (vuonna 2008) 
julkisen työnvälityksen työpaikkailmoituksista 
peruutettiin.

Tutkimuksessa selvitetään internetin vaiku-
tusta työpaikkojen peruuttamiseen sekä lyhyel-
lä että pitkällä aikavälillä julkisen työnvälityk-
sen rekisteriaineistoa hyödyntäen. Ensinnäkin, 
onko työpaikkoja peruutettu nopeammin kuin 
aikaisemmin heti julkisen työnvälityksen verk-
kopalvelun käyttöönoton jälkeen (2002-2003)? 
Toiseksi, onko verkkopalvelulla ollut vaikutus-
ta työpaikkojen peruuttamiseen pidemmällä 
aikavälillä tarkasteltuna (2002-2008)? 

Tulosten mukaan julkisen työnvälityksen 
verkkopalvelun käyttöönotolla ei ole ollut mer-
kittävää vaikutusta työpaikkojen peruuttami-
seen, sillä avointen työpaikkojen keskimääräi-
nen peruuttamisaika ei ole lyhentynyt. Sekä 
lyhyen että pitkän aikavälin tarkastelut osoitta-
vat, että työpaikkoja poistetaan hitaammin 
verkkopalvelun kuin työvoimatoimistojen 
kautta. On mahdollista, että työnantajat koke-
vat verkkopalvelun vain täydentäväksi rekry-
tointivaihtoehdoksi perinteisille työvoimatoi-
miston palveluille. Voi myös olla, että peruut-
tamisajankohta on työnantajalle kustannusmie-
lessä yhdentekevä, koska julkisen verkkopalve-
lun käyttö on ilmaista. □
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