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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa perehdytään hierarkkisen multinomi-logit-mallin teoriaan ja sovelletaan mallia ikääntyvien työt-tömien työttömyyden
päättymistapoihin vaikuttavien tekijöiden analysointiin.
Hierarkkisen multinomi-logit-mallin teoreettisena perustana on stokastinen hyödyn maksimointiteoria. Stokastisen hyödyn maksimointiteorian
mukaan kukin työttömyyden päättymistapa tuottaa yksilölle tietyn määrän hyötyä. Hyötyä maksimoiva yksilö valitsee hänelle mahdollisista
työttömyyden päättymistavoista sen, jonka tuottama hyöty on suurin. Stokastiseen hyödyn maksimointiteoriaan perustuvan diskreetin valinnan
mallin avulla voidaan arvioida, millä todennäköisyydellä yksilö valitsee tietyn työttömyyden päättymistavan.
Hierarkkinen multinomi-logit-malli on multinomi-logit-mallin yleistys. Malli yleistää multinomi-logit-mallia sallimalla korrelaation
hyötyfunktioiden satunnaistermien välillä. Mallin ideana on jakaa työttömyyden päätty-mistavat ryhmiin siten, että toistensa substituutteina
toimivat työttömyyden päättymistavat kuuluvat samaan ryhmään. Samaan ryhmään kuuluvien työttömyyden päättymistapojen hyötyfunktioiden
satunnaistermit voivat olla korreloituneita. Mallin idea soveltuu hyvin empiirisiin havaintoihin ikääntyvien käyttäytymisestä työmarkkinoilla.
Tutkimuksen empiirisessä osassa tarkastellaan, mitkä tekijät vaikuttavat ikääntyvien työttömien työttömyyden päättymistapoihin. Tutkimuksessa
kiinnostuksen kohteena on etenkin se, miten taloudelliset tekijät, kuten työt-tömyysturvan laji ja työttömän odotettavissa oleva palkka,
vaikuttavat työttömyyden päättymistapaan. Toinen keskeinen teema tutkimuksessa on työvoimapoliittisten toimenpiteiden merkitys ikääntyvien
työttömien kannalta.
Empiirisessä osassa analysoitiin ikääntyvien työttömien työttömyyden päättymistapoihin vaikuttavia tekijöitä analyysimenetelmänä
multinomi-logit-malli sekä kolme erilaista hierarkkista multinomi-logit-mallia. Parhaaksi malliksi osoittautui hierarkkinen multinomi-logit-malli,
jossa työttömyyseläke ja työvoimapoliittiset toimenpiteet muodostavat oman ryhmän. Mallin implikoima korrelaatio työttömyyseläkkeen ja
työvoimapoliittisten toimenpiteiden välillä voidaan tulkita siten, että ikääntyvät työttömät pitävät työvoimapoliittisia toimenpiteitä ja
työt-tömyyseläkettä samankaltaisina vaihtoehtoina tehdessään valintoja työmarkkinoilla.
Estimointitulosten mukaan taloudellisilla tekijöillä on voimakas ikääntyvien työttömien työttömyyden päätty-mistapoja ohjaava vaikutus. Myös
ikä työttömyyden alkaessa vaikuttaa voimakkaasti työttömyyden päättymistapaan. 56-vuotiaana tai sitä vanhempana työttömäksi joutuneet
siirtyvät todennäköisimmin työttömyyseläkkeelle. Sitä nuoremmilla iän vaikutus on eriytynyt siten, että peruspäivärahaa saavilla todennäköisin
työttömyyden päättymistapa on työllistyminen ja ansiopäivärahaa saavilla työvoimapoliittisille toimenpiteille siirtyminen. Es-timointitulosten
mukaan työttömyyttä edeltänyt työvoimapoliittisilla toimenpiteillä olo ei vaikuta ikääntyvien työttömien työllistymistodennäköisyyteen.
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