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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa selvitettiin 1990-luvun alussa toimeentulotukea ensi kertaa saaneiden henkilöiden asiakasuria ja elämänkulkua asiakkuuden
alusta vuoteen 1998 saakka. Lisäksi selvitettiin toimeentulotuen periodiprevalenssia vuosina 1990–1996 sekä toimeentulotuen muuttuvaa asemaa
sosiaaliturvan osana.
Tutkimus perustuu pääosin uusia toimeentulotuensaajia edustavaan satunnaisotokseen (10 088 henkilöä), joka poimittiin valtakunnallisesta
toimeentulotukirekisteristä vuosilta 1990–1992. Asiakasuria ja elämänkulkua koskevat tiedot perustuvat Tilastokeskukselta hankittuun
rekisteriaineistoon, joka kattaa vuodet 1987–1998. Tutkimus tukeutuu pieneltä osin myös työssäkäyntitilastosta poimittuun väestöotokseen (30
184 henkilöä) ja vuoden 1996 alussa toteutettuun toimeentulotuen asiakaskyselyyn.
Tutkimuksessa osoitetaan, että asiakasvirtojen tarkastelu monipuolistaa toimeentulotuesta esiintyvää kaavamaista kuvaa. Tulosten mukaan
toimeentulotukeen turvautuminen oli 1990-luvun Suomessa huomattavan yleistä. Joka viides suomalainen sai sitä vähintään kerran
kuusivuotisperiodilla 1991–1996. 21–24-vuotiaista nuorista tukea sai joka toinen.
Toimeentulotukitarpeen kestoa kuvaavat mittarit tuottivat kaksijakoisen tuloksen. Tuen nettokeston, eli saatujen tukikuukausien summan,
mediaani seitsemänvuotisen seurantajakson aikana oli vain seitsemän kuukautta. Ensimmäisen ja viimeisen asiakaskontaktin välistä aikaa
kuvaavan bruttokeston mediaani oli kuitenkin peräti neljä vuotta. Tämä viittaa siihen, että suuri osa uusista tuensaajista kärsi pitkittyneistä
taloudellisista ongelmista. Puolet tuensaajista oli luokiteltavissa pitkään mutta satunnaisesti tukea saaneiksi toistuvaisasiakkaiksi. Muita
asiakastyyppejä olivat intensiivisesti eli pääosan vuotta tukea saaneet pitkäaikaisasiakkaat (15 %), kertaluonteista tukea saaneet pistäytyjät (15
%) ja muut lyhytaikaisasiakkaat (20 %).
Toimeentulotukiasiakkaiden elämänkulkua koskeva seuranta vahvisti taloudellisten ongelmien pitkäaikaisuutta koskevan oletuksen. Työstä
syrjäytyneiden ja tuloköyhyysrajan alittaneiden osuudet supistuivat seurannan aikana kumpikin vain kuusi prosenttiyksikköä. Kasautuvasti
huono-osaisten, jotka olivat samanaikaisesti työstä syrjässä, köyhiä ja vailla puolisoa, osuudessa ei tapahtunut olennaista muutosta. Ryhmään
kuului seurannan lopussa 15 prosenttia.
Pitkäaikaisiin taloudellisiin ongelmiin ajautumista selittivät selvimmin tuensaajan ikä, koulutus ja asuinpaikka. Kymmentä suurinta kaupunkia
koskeva analyysi paljasti, että tuensaajien syrjäytymisriski oli sitä suurempi, mitä vaikeampi oli asuinkunnan työllisyystilanne. Porilaisten
tuensaajien syrjäytymisriski oli kuitenkin pienempi kuin mitä työllisyystilanne ennakoi. Tämän tulkittiin johtuvan kaupungin aktiivisesta
työllistämispolitiikasta. Pääkaupunkiseudulla toimeentulotukiasiakkuuden pitkittymisriski oli puolestaan odotettua suurempi. Tähän oletettavasti
vaikuttivat osaltaan seudun korkeat asumiskustannukset.
Tutkimuksessa päädytään tulkintaan, että toimeentulotuelle tyypillinen asiakkuuden epäsäännöllisyys ja korkea prevalenssi heijastavat
toimeentulotuen asemaa tasoltaan melko vaatimatonta ensisijaista sosiaaliturvaa täydentävänä tukimuotona. Metodisesti tästä seuraa, että
siirtymätodennäköisyyksien mallintamiseen perustuvia hasardimalleja on vaikea soveltaa tällaisen tukimuodon analyysiin.
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