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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten Helsingin seudulla asuneet ”parhaassa työiässä” olleet henkilöt (vuonna 1987 30–44-vuotiaat)
selviytyivät lamasta. Missä määrin lamatyöttömyys oli vain tilapäinen ongelma, ja missä määrin se aiheutti pysyvämpää syrjäytymistä
työmarkkinoilta? Tutkimuksen taustalla on toisaalta 1990-luvun laman aiheuttama työttömyyden lisääntyminen ja huoli pysyvästi
työmarkkinoilta syrjäytyneiden työttömien ryhmän muodostumisesta ja toisaalta viimeaikainen työllisyyspoliittinen keskustelu, jossa on
korostettu kaikkien työikäisten työelämään osallistumisen tärkeyttä.
Tutkimuksen aineistona oli 11 %:n otos Tilastokeskuksessa muodostetusta Eksy 8798 -rekisteriaineistosta. Otoksesta poimittiin tätä tutkimusta
varten osa-aineisto, johon valittiin sellaiset henkilöt, jotka olivat vuonna 1987 iältään 30–44-vuotiaita ja jotka olivat asuneet Helsingin seudulla
ainakin yhtenä tutkimusvuosista 1989–1998. Osa-aineistoon otettiin mukaan vain sellaiset henkilöt, jotka olivat mukana aineistossa kaikkina
tutkimusvuosina.
Tutkimuksessa seurattiin tutkittavien työmarkkina-asemien kehittymistä lamaa edeltäneestä ajasta laman jälkeiseen aikaan eli vuodesta 1989
vuoteen 1998. Työmarkkina-asemia oli neljä: työllinen, kokenut työttömyyttä,
pitkäaikaistyötön ja työvoiman ulkopuolella. Työmarkkina-asemista muodostettiin tutkittaville työmarkkinaurat. Myös työurille valikoitumista
tutkittiin. Tutkimusmenetelminä käytettiin taulukointia ja logistista regressioanalyysia.
Tulosten mukaan lama kosketti myös Helsingin seudulla asuneita ”parhaassa työiässä” olleita henkilöitä. Laman aikana (1991–94) työttömyyttä
koki miehistä noin neljännes ja naisista noin viidennes. Ennen lamaa työttömyys ja etenkin pitkäaikaistyöttömyys oli hyvin harvinaista. Laman
aikana työttömyys kohosi rajusti, eikä palannut enää laman jälkeen lamaa edeltäneelle alhaiselle tasolle. Laman alussa työttömäksi jouduttiin
myös työllisten ryhmästä, mutta laman edetessä tilanne kehittyi siten, että ne, jotka eivät olleet kokeneet työttömyyttä, pysyivät työllisinä, ja
työttömyys alkoi kasaantua kerran työttömäksi joutuneille. Laman aikana lyhytaikaista työttömyyttä kokeneet selviytyivät työttömyydestä
paremmin kuin laman aikana pitkäaikaistyöttömäksi jääneet.
Työmarkkinaurien tarkastelu lamaa edeltävän työmarkkina-aseman mukaan paljasti sen, että ennen lamaa työllisenä olleet selviytyivät lamasta
paremmin kuin ennen lamaa työttömänä, pitkäaikaistyöttömänä tai työvoiman ulkopuolella olleet. Vaikka selvästi suurin osa ennen lamaa työssä
olleista onnistui pysymään vakaalla uralla, aiheutti lama osalle tilapäisen notkahduksen työuralla, ja osalle myös pysyvämpää syrjäytymistä tai
ainakin syrjäytymisen uhkan. Hyvä koulutus, korkea sosioekonominen asema, naimisissa olo ja lapset suojasivat työstä syrjäytymiseltä.
Perheaseman yhteys työuraan säilyi myös koulutuksen, iän ja sosioekonomisen aseman vakioimisen jälkeen.
Tärkeimpiä käyttämiäni kirjallisia lähteitä olivat suomalaista lama-ajan työttömyyttä käsittelevät tutkimukset ja selvitykset.
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