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Avioerot ja itsemurhakuolleisuus

Sanna Huikari

Väitöskirjan otsikko “Empiirisiä tutkimuksia 
avioerojen ja itsemurhien taloustieteestä” voi 
herättää lukijassa hämmentyneitä ajatuksia. 
Mitä tekemistä taloustieteellä voi olla avioero-
jen ja itsemurhien kanssa? Miksi taloustieteen 
tulisi tällaisia asioita tutkia?

Taloustieteen tutkijan rooli on tarjota tut-
kimukseen perustuvaa tietoa, jota voidaan 
käyttää arvioitaessa esimerkiksi talouskriisien 
hyvinvointivaikutuksia tai perheiden koossa 
pysymiseen vaikuttavia tekijöitä. Empiirinen 
tieto makrotaloudellisten tekijöiden ja tervey-
den välisistä yhteyksistä tai sosioekonomisten 
tekijöiden vaikutuksista perhe-elämään liitty-
viin päätöksiin lisää parhaimmillaan ymmär-
rystä ihmisten, kotitalouksien ja yhteisöjen 
käyttäytymisestä.

Taloustieteen nobelisti Gary S. Becker kiit-
tää väitöskirjansa esipuheessa Milton Friedma-
nia siitä, kuinka Friedman toistuvasti painotti 
taloustieteellisen analyysin käyttökelpoisuutta 
tärkeiden sosiaalisten ongelmien ratkaisemises-

sa (Becker 1971, [1957]). Beckeriä itseään pide-
täänkin edistyksellisenä uranuurtajana. Hän 
laajensi taloustieteen uusklassista lähestymista-
paa tutkimusaiheisiin, jotka sivuavat hyvin lä-
heltä ihmisten jokapäiväistä elämää. Beckerin 
perusajatuksena oli, että rationaalinen päätök-
senteko vaikuttaa myös sellaiseen käyttäytymi-
seen, jota yleisesti voidaan pitää tunteisiin pe-
rustuvana tai jopa irrationaalisena, kuten päätös 
avioitumisesta tai eroamisesta. 

Beckerin viitoittaman tien myötä taloustie-
teen sovellusalueiden laajentuminen useimpien 
elämänalueiden tarkasteluun on mahdollista-
nut uudenlaisten tutkimushypoteesien muo-
dostamisen. Vaikka muun muassa Beckeriä on 
arvosteltu “taloustieteellisestä imperialismis-
ta”, taloustieteen teoreettisen mallinrakennuk-
sen perinne ja tilastollisten menetelmien pitkä 
soveltamishistoria tekevät taloustieteellisen 
ajattelutavan käyttökelpoiseksi myös perinteis-
ten talouskysymysten ulkopuolella.
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Rakentuen osin Beckerin uraauurtavan tut-
kimuksen perinnölle väitöskirjassa on sovellet-
tu taloustieteellistä ajattelutapaa ja analyysiä 
niiden tekijöiden tutkimiseen, jotka vaikutta-
vat sekä subjektiiviseen hyvinvointiin että 
perhe-elämään. Väitöskirjassa käsitellään väes-
tötasolla ekonometrisiä menetelmiä hyödyntä-
en toisaalta avioerojen määrään vaikuttavia 
sosioekonomisia tekijöitä ja toisaalta makrota-
loudellisten tekijöiden ja itsemurhien välistä 
yhteyttä. 

Väitöskirja koostuu kolmesta empiirisestä 
tutkimuksesta. Ensimmäisessä tutkimuksessa, 
joka on tehty yhteistyössä professori Mikko 
Puhakan ja professori Marko Korhosen kanssa, 
selvitettiin alkoholin kulutuksen vaikutusta 
avioerojen lukumäärään OECD-maissa (Hui-
kari ym. 2016). Aiempi tutkimus, jossa on sel-
vitetty sosioekonomisten tekijöiden vaikutusta 
avioeroihin, on pääosin keskittynyt avioerola-
kien muutosten, työttömyyden, hedelmällisyy-
den, ja naisten työhön osallistumisasteen vai-
kutuksiin (Amato 2010; Kesserling ja Bremmer 
2006; Stevenson 2008; Korhonen ja Puhakka 
2015). 

Tutkimusaineisto koostuu 23 OECD-maas-
ta, tarkasteltavan ajanjakson yltäessä vuodesta 
1960 vuoteen 2010 asti. Tutkimus täydentää 
alan tutkimuskirjallisuutta usealla tavalla. Tie-
tääksemme tutkimus on ensimmäinen, jossa on 
selvitetty alkoholin kulutuksen vaikutusta 
avioeroihin näin laajan maajoukon havainnoil-
la. Koska tutkimus on suoritettu useita maita 
kattavalla aineistolla, saadaan avioeroihin vai-
kuttavista tekijöistä laajempi kuva. Toiseksi 
sekä lyhyen että pitkän aikavälin analyysi sel-
keyttää avioerojen ja alkoholin kulutuksen vä-
listä yhteyttä.

Pitkän aikavälin analyysissä käytettiin yh-
teisintegraationanalyysiä, jossa avioeroastetta 

arvioitiin suhteessa alkoholinkulutukseen, 
työttömyysasteeseen, hedelmällisyyteen ja 
naisten työhön osallistumisasteeseen. Lyhyen 
aikavälin analyysissä sovellettiin paneeliaineis-
tojen kiinteiden vaikutusten (fixed effects) es-
timointimenetelmää ja virheenkorjausmallia.

Tutkimustulosten mukaan alkoholin kulu-
tus näyttää olevan yksi merkittävimmistä avio-
eroihin johtavista sosioekonomisista tekijöistä. 
Alkoholin kulutuksen ja avioerojen välillä pys-
tyttiin todentamaan tilastollisesti merkitsevä 
yksisuuntainen Granger-kausaalisuus. Tämän 
lisäksi muuttujien välille löydettiin myös pit-
kän aikavälin tasapaino. Tulokset säilyivät 
muuttumattomina myös, kun otetaan huomi-
oon erilaisia avioeroihin ja alkoholin kulutuk-
seen vaikuttavia muita sosioekonomisia tekijöi-
tä, kuten työttömyys. Virheenkorjausmallin 
tulosten mukaan sopeutuminen poikkeamaan 
pitkän aikavälin tasapainosta kestää keskimää-
rin kymmenen vuotta.

Hyödyntämällä maailmanlaajuista kysely-
aineistoa ihmisten arvoista tutkimuksessa sel-
vitettiin myös sitä mahdollisuutta, että moraa-
liarvoissa tapahtuneet muutokset selittäisivät 
tutkimustuloksia. Alkoholin kulutuksella näyt-
täisi kuitenkin olevan vaikutusta avioerojen 
lukumäärään myös silloin, kun moraaliarvoissa 
tapahtuneet muutokset on otettu huomioon 
analyysissä. Kulutuksen kasvulla esimerkiksi 
veromuutoksen seurauksena voidaan ajatella 
olevan pitkäkestoiset vaikutukset avioeroastee-
seen. Julkisen vallan pyrkimys vähentää alko-
holin kulutusta voisi olla perusteltua kansan-
terveyden ohella myös perhepolitiikan näkö-
kulmasta.

Väitöskirjan toinen ja kolmas tutkimus kes-
kittyvät itsemurhien taloustieteeseen. Toisessa 
tutkimuksessa käsitellään työttömyyden vaiku-
tusta subjektiiviseen hyvinvointiin ja se on teh-
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ty yhteistyössä professori Marko Korhosen 
kanssa (Huikari ja Korhonen 2016). Aiempi 
tutkimuskirjallisuus osoittaa taloudellisten te-
kijöiden, eritoten työttömyyden, vaikuttavan 
koettuun hyvinvointiin. Tämä tutkimus laajen-
taa työttömyyden hyvinvointivaikutuksia käsit-
televää kirjallisuutta tutkimalla myös työttö-
myysodotusten vaikutusta itsemurhakuollei-
suuteen.

Työttömyyden ja hyvinvoinnin välisen yh-
teyden valaisemiseksi tutkimuksessa käytettiin 
maakuntatason sukupuoli- ja ikäryhmäjaotel-
tua aineistoa itsemurhakuolleisuudesta Suo-
messa vuosina 1991–2011. Työttömyysasteen 
lisäksi selittävänä muuttujana käytettiin työt-
tömyysodotuksia, joita mitattiin Tilastokes-
kuksen kuluttajabarometrista saaduilla kulut-
tajien arvioilla työttömyyden muutoksesta 
seuraavien 12 kuukauden aikana. Tutkimus-
menetelmänä käytettiin paneeliaineistojen es-
timointiin sopivaa kiinteiden vaikutusten  
(fixed effects) menetelmää.

Hamermeshin ja Sossin (1974) argumentaa-
tiota seuraten itsemurhan ajatellaan olevan 
rationaalisen yksilön valinta. Ajatuksena on, 
että yksilö voi kokea nykyisen tai odotettavissa 
olevan taloudellisen tilanteensa niin synkäksi, 
että päätyy itsemurhaan. Tulosten mukaan 
myös Suomessa kasvava epävarmuus työpaikan 
pysyvyydestä näyttää olevan yhteydessä lisään-
tyneeseen itsemurhakuolleisuuteen. Tämä tu-
los pätee erityisesti työikäisten miesten kes-
kuudessa. Tuloksen voidaan ajatella tukevan 
rationaalisen itsemurhan mallin eteenpäin 
katsovaa luonnetta.

Toinen tutkimuksen päätuloksista liittää so-
siaalisen normin käsitteen työttömyyteen. Tu-
losten mukaan työttömyyden kasvu näyttää li-
säävän itsemurhia työttömyysasteen ylittäessä 
kansallisen työttömyystrendin. Samoin työttö-

myyden laskiessa kansallisen trendin alapuolel-
le itsemurhat näyttävät laskevan. Samankaltais-
ta tulosta ei löydetty tarkasteltaessa työttömyy-
den kasvun vaikutuksia suhteessa alueellisiin 
työttömyystrendeihin. Lisäksi tutkimustulokset 
viittaavat siihen, että korkeamman työttömyy-
den alueilla työttömyyden ja itsemurhakuollei-
suuden välinen yhteys ei ole niin voimakas kuin 
matalamman työttömyyden alueilla. 

Edellä mainitut tulokset voidaan tulkita 
viitteenä siitä, että työttömyyden kokemus on 
vähemmän kuormittava työttömyyden ollessa 
yleisempää ja siten myös sosiaalisesti hyväksyt-
tävämpää. Tulkinta tukee ranskalaisen sosiolo-
gin Émile Durkheimin jo 1800-luvun lopulla 
esittämää ajatusta siitä, että itsemurha liittyy 
osaksi sosiaaliseen integraatioon (Durkheim 
1857). Sosiaalinen integraatio liittää yksilöt yh-
teisöön niin sanottujen sosiaalisten normien ja 
yhteisten arvojen kautta. Sosiaalisten normien 
vaikutus näyttäisi suojaavan ihmisiä itsemur-
hakuolleisuudelta korkean työttömyyden aika-
na.

Kolmas tutkimus on tehty yhteistyössä pro-
fessori Marko Korhosen ja professori Jouko 
Miettusen kanssa (Huikari, Miettunen ja Kor-
honen 2018). Se käsittelee talouskriisien vaiku-
tuksia itsemurhiin 21 OECD-maassa vuosina 
1970–2011.

Viimeaikaisin tutkimus suhdannevaihtelui-
den ja itsemurhien välisestä yhteydestä on kes-
kittynyt pääasiassa vuonna 2008 puhjenneen 
globaalin finanssikriisin vaikutuksiin. Tässä 
tutkimuksessa vertaillaan eri talouskriisien 
vaikutuksia itsemurhakuolleisuuteen pidem-
mällä aikavälillä vuodesta 1970 lähtien. Yksi 
tutkimuksen erityisistä ansioista on erilaisten 
kriisien, kuten pankki- ja osakemarkkinakrii-
sien vaikutusten erottaminen. Tutkimusmene-
telmänä käytetään negatiivista binomiregressi-
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ota, jonka avulla estimoidaan, mitä itsemurha- 
asteet olisivat olleet kriisien aikana sekä vuosi 
kriisien puhkeamisen jälkeen, jos itsemurha-
asteet olisivat noudattaneet kriisejä edeltäviä 
trendejä. Estimoituja itsemurha-asteita käyttä-
en lasketaan, mitä itsemurhaluvut olisivat ol-
leet kriisien aikana, jos kriisejä edeltäneet tren-
dit olisivat jatkuneet. Vertaamalla näitä odotet-
tuja itsemurhalukuja toteutuneisiin lukuihin 
voidaan arvioida kriiseistä johtuneiden itse-
murhien lukumäärä. 

Vuoden 1992 Euroopan valuuttakurssijär-
jestelmän kriisiä lukuun ottamatta, jokainen 
merkittävä talouskriisi vuoden 1970 jälkeen on 
johtanut itsemurhien lisääntymiseen verrattu-
na kriisejä edeltävään aikaan. Yhteensä yli 
60 000 itsemurhan voidaan katsoa olevan yh-
teydessä talouskriiseihin vuodesta 1970 lähtien 
kaikissa tutkimuksen kohteena olleissa maissa. 
Kun talouskriisien haitallisuutta mitataan itse-
murhamäärillä, jotka voidaan katsoa kriiseistä 
johtuviksi, Aasian kriisi vuonna 1997 näyttää 
olleen kaikista vakavin. 

Melkein kaikki kriisiä edeltävistä trendeis-
tä tilastollisesti poikenneet itsemurhat tapah-
tuivat tuolloin Japanissa. Tutkimuksessa tar-
kasteltujen muiden maiden kohdalla 2000-lu-
vun kriisit ovat yhteydessä suurimpiin kriiseis-
tä johtuviksi katsottuihin itsemurhamääriin.

Tulosten mukaan 2008 alkaneen globaalin 
finanssikriisin vaikutukset itsemurhakuollei-
suuteen väestöön suhteutettuna eivät näytä 

poikenneen merkittävästi aikaisempien laajo-
jen kriisien vaikutuksista. Lisäksi tulosten mu-
kaan eri tyyppiset kriisit näyttävät vaikutta-
neen itsemurhakuolleisuuteen eri tavoin. Eri-
tyisesti pankki- ja osakemarkkinakriiseillä 
näyttäisi olevan muita talouskriisejä vakavam-
mat vaikutukset itsemurhakuolleisuuteen.

Mielenkiintoinen kysymys on, ovatko krii-
sien ja työttömyyden vaikutukset erotettavissa 
toisistaan. Useimmiten työttömyys kasvaa sa-
maan aikaan talouskriisien kanssa, joten nii-
den välillä vallinnee vahva vuorovaikutus. 
Kriisien itsemurhia lisäävä vaikutus näyttää 
säilyvän senkin jälkeen, kun analyysissä kont-
rolloidaan työttömyysasteen kehitys. Jatkotut-
kimuksen aiheeksi jää selvittää, mikä osa krii-
sin vaikutusta on suoraa ja mikä osa vaikutuk-
sesta välittyy työttömyyden kasvun kautta.

Väitöskirjan tutkimukset pohjautuvat  
aggregaattitason aineistoihin, joten ne eivät 
kerro mitään yksilötason vaikutuksista. Myös 
kausaalisuuden todentaminen on vaikeaa. Tä-
mä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö aggregaatti-
tason analyysillä voisi olla käyttöä ja oma paik-
kansa tutkimuskentässä. Päätöksentekijän nä-
kökulmasta, tieto siitä, kuinka makrotaloudel-
liset tekijät vaikuttavat ihmisiin väestötasolla, 
voi olla hyvinkin käyttökelpoista. Väitöskirjan 
aihepiiristä löytyy varmasti kiinnostavia aihei-
ta myös yksilöaineistolla tehtävälle jatkotutki-
mukselle. □
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