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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Pienituloisuus on ihmiselle usein sitä vakavampi ongelma, mitä pidempää se kestää. Vain vuoden tai pari väliaikaisesti pienituloinen saattaa
selvitä kokematta vakavaa puutetta, jos hänellä on esimerkiksi säästöjä tai mahdollisuuksia ottaa lainaa. Pitkään pienituloisella nämä
selviämiskeinot kuitenkin vähenevät ja hän joutuu hyvin todennäköisesti kokemaan puutetta, joka estää häntä osallistumaan monenlaisiin
yhteiskunnan aktiviteetteihin.
Pienituloisuuden pysyvyys Suomessa sekä liikkuvuus pienituloisuuden ja ei-pienituloisuuden välillä on toistaiseksi ollut täysin tutkimaton
aihepiiri. Tietämys pienituloisuudesta on rajoittunut poilkkileikkausaineistoihin perustuvaan staattiseen käsitykseen, joka on saatu niistä
köyhyystutkimuksista, joissa köyhyys määritellään alhaisena tulotasona. Esimerkiksi Riihelä ja Sullström (2001) ovat tehneet tällaista
tutkimusta. Aikaisempaa käsitystä pienituloisuudesta täydennetään tässä tutkimuksessa merkittävästi pienituloisuuden dynaamisten piirteiden
analyysilla. Tutkimusaineistona on Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoon perustuva yksilötason paneeliaineisto, jossa samoja n. 250 000
henkilöä on seurattu vuodet 1993–1998.
Pienituloisuutta mitatataan tässä tutkimuksessa perheen kulutustarpeella sopeutetun kokonaistulon eli ekvivalenttitulon avulla. Tämä tulokäsite
mahdollistaa erilaisiin perheisiin kuuluvien henkilöiden tulotasojen vertailun. Pienituloisiksi katsotaan ne, joiden vertailukelpoinen tulotaso
alittaa pienituloisuusrajan, joka on 50 prosenttia ekvivalenttitulon mediaanista.
Pienituloisuuden dynaamisia piirteitä tutkitaan yksinkertaisilla kuvailevilla menetelmillä sekä ekonometrisella mallilla, jossa
pienituloisuusaseman muutostodennäköisyyksiä vuonna 1998 selitetään useilla relevanteilla selittävillä muuttujilla. Stevensin (1999) tavoin
mallintamisessa sovelletaan tässä tutkimuksessa diskreetin ajan duraatiomallia, joka estimoidaan logit-mallina. Malli johdetaan tässä
tutkimuksessa ekvivalenttitulon määräävästä prosessista Stewartin ja Swaffieldin (1999) esitystä mukaillen. Malli estimoidaan erikseen
järkevästi muodostetuille ositteille, jolloin selittävien muuttujien vaikutuksissa havaitaan eroja ositteiden välillä. Vain yksi malli olisi siis ollut
liian karkea, sillä esimerkiksi opiskelijoiden ja eläkeläisten pienituloisuuden dynamiikan mekanismit eroavat.
Kuvailevilla menetelmillä tehtiin havaintoja pienituloisuusvuosien lukumäärän jakaumasta ja liikkuvuudesta pienituloisuuden ja
ei-pienituloisuuden välillä. Pienituloisuusaseman muutostodennäköisyyksiä selittävien mallien keskeisimpiä tuloksia oli, että työttömyys ja se,
onko henkilöllä puolisoa vai ei, vaikuttavat suuresti mahdollisuuksiin päästä pois pienituloisuudesta ja riskiin joutua pienituloiseksi.
Työttömyyden vaivaamiin perheisiin kuuluvien todennäköisyys päästä pienituloisuudesta on pieni ja riski joutua pienituloisuusrajan alle on
suuri, jos eivät siellä vielä ole. Puoliso lisää henkilön mahdollisuuksia päästä pienituloisuudesta ja vähentää todennäköisyyttä joutua
pienituloiseksi, koska perheessä on tällöin enemmän mahdollisia ansaitsijoita ja koska yhdessä elämisestä seuraa skaalaetuja kulutuksessa.
Lasten vaikutus pienituloisuuden loppumistodennäköisyyteen on negatiivinen, koska tuloilla on sitä enemmän jakajia, mitä enemmän perheessä
on lapsia. Pienituloisuuden kesto vaikuttaa negatiivisesti pienituloisuuden loppumistodennäköisyyteen muilla paitsi opiskelijoilla. Tämä kertoo
pienituloisuuden aiheuttamasta syrjäytymisestä.
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