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Alkusanat

Tämä väitöskirjatutkimus on syntynyt  työn  ohjaajan, professori  Tapani  Valkosen
aloitteesta.  Tutkimus  on  osa  Tapanin  johtamaa  tutkimusprojektia  ’Yhteisötason
tekijöiden  vaikutukset  sosiaaliseen  syrjäytymiseen  ja  syrjäytymisen  yleisyyden
alueeroihin’,  jota Suomen Akatemia  rahoitti  vuosina  20022004.  Tapanin asian
tunteva ja määrätietoinen ohjaus ja kannustus ovat auttaneet eteenpäin tutkimuk
sen jokaisessa vaiheessa, ja Tapani on aina ollut käytettävissä suurempia ja pie
nempiäkin ongelmakohtia  ratkottaessa.  Liitynkin  tässä niiden  tutkijoiden  ketjuun,
jotka  myöntävät  oppineensa  lähes  kaikki  tutkimuksentekotaitonsa  Tapanilta.
Suurkiitokset!

Työssä  jaksamisen  kannalta  tärkeää  vertaistukea  Helsingin  yliopiston
sosiologian laitoksella on antanut Hiljaisen tiedon ystävinäkin tunnettu lounas  ja
iltapäiväkahviseurue,  johon kuuluvat  tai  ovat vuosien  saatossa kuuluneet Erkko
Anttila, Timo Kauppinen, Tuunia Keränen, Salla Ketola, Karoliina Majamaa, Netta
Mäki, Elina Nihtilä, Hanna Rinne ja Petteri Sipilä. Haluan kiittää heitä kaikkia tut
kimustyön ja muiden elämänalueiden ilojen ja surujen myötäelävästä jakamisesta.
Kahvituntiparlamentissa  myös  monet  ylipääsemättömiltä  tuntuneet  tutkimuksen
tekemiseen liittyvät ongelmat ovatkin ratkenneet. Kiitokset työtoveruudesta myös
Pekka Martikaiselle,  Tiina Pensolalle,  Marika Jalovaaralle  ja muille väestöntutki
muksen yksikön jäsenille sekä sosiologian laitoksen muulle henkilökunnalle.

Timoa  kiitän  lisäksi  tilastotieteellisen  ja  menetelmällisen  asiantuntemuk
sen jakamisesta – Timon avulla kaikkiin analyyseihin liittyviin teknisiin kysymyksiin
on poikkeuksetta saatu vastaus. Pekkaa kiitän kärsivällisyydestä muiden projekti
en viivästymisen suhteen työn loppuunsaattamisvaiheessa. Karoliina, Tiina ja Net
ta ovat olleet myös pitkäaikaisia huonetovereitani. Karoliinalle erityiskiitokset työ
päiviä  keventäneestä  iloisesta  asenteesta,  Tiinalle  innoittavasta esimerkistä väi
töskirjan  teossa  ja  Netalle  empatiasta  ja  työrauhan  ylläpitämisestä  tutkimuksen
viimeistelyvaiheessa.  Elinaa  kiitän  pitkiksi  venyneiden  työiltojen  rytmittämisestä
ruokakaupparetkillä ja välipalatauoilla.

Tutkimus on saanut rahoitusta edellä mainitusta Suomen Akatemian pro
jektista, VTE eli Väestö,  terveys ja elinolot tutkijakoulusta sekä sosiologian, yh
teiskuntapolitiikan  ja  kansantaloustieteen  laitosten  yhteisestä  kaupunkitutkimuk
sen  tutkijakoulusta.  Tutkijakoulujen yhteydessä  toimivissa  jatkokoulutusseminaa
reissa  olen  saanut  apua  suunnitelmien  ja  käsikirjoitusten  hiomisessa.  Kiitokset
VTEseminaaria yhdessä Tapani Valkosen ja Pekka Martikaisen kanssa pyörittä
neille  Eero  Lahelmalle  ja  Ossi  Rahkoselle,  joiden  seurassa  on  monesti  ollut  ilo
viihtyä myös epävirallisemmissa merkeissä. Kiitokset myös kaupunkitutkimuksen
jatkokoulutusseminaaria  yhdessä  Tapanin  kanssa  ohjanneille  Anne  Hailalle  ja
Heikki A. Loikkaselle sekä TuroKimmo Lehtoselle. Myös molempien seminaarien
jatkoopiskelijoilta olen saanut uusia näkökulmia avanneita kommentteja. Sosiolo
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gian laitosta ja laitoksen johtajaa Kari Pitkästä kiitän työtilojen tarjoamisesta sekä
tutkimuksen  ottamisesta  laitoksen  julkaisusarjaan.  Lisäksi  kiitän  Tilastokeskusta
yhteistyöstä ja tutkimuksessa tarvittujen rekisteriaineistojen käyttöoikeuksista.

Käsikirjoitusta lukivat ja kommentoivat työn loppuvaiheessa Tapani ja Ti
mo sekä siskoni Sanna Blomgren – suuret kiitokset siitä. Esitarkastajina toimivat
professori Seppo Pöntinen ja professori VeliMatti Ritakallio. Kiitän heitä rakenta
vista kommenteista ja ehdotuksista, jotka olivat avuksi työn viimeistelyssä.

Vanhempiani Sirpa ja KarlErik Blomgrenia kiitän kannustuksesta ja tues
ta  opinnoissa  ja muilla  elämän  alueilla. Ystäville kiitos  ymmärtäväisyydestä.  Lo
puksi lämmin kiitos miehelleni Olli Erjantille, joka on herättänyt väsyneen tutkijan
aamupalalle, hakenut myöhään töistä, pitänyt yllä uskoa tutkimuksen valmistumi
seen sekä muistuttanut siitä, että elämän saa välillä ottaa myös hieman rennom
min.

Helsingissä kesäkuussa 2005
Jenni Blomgren
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1 Johdanto

1990luvun  taloudellisesta  lamasta seurannut suurtyöttömyys  ja korkeaksi  jäänyt
pitkäaikaistyöttömien  osuus,  pitkittyneeseen  työttömyyteen  liittyvä  syrjäytymisen
uhka  sekä  kasvavat  alueiden  väliset  erot  ovat  olleet  Suomessa  huolenaiheina
1990luvun  puolivälistä  alkaen.  Laman  seurauksena  näyttää  syntyneen  varsin
pysyväluonteisesti työmarkkinoilta syrjäytyneiden joukko, joka ei onnistunut työllis
tymään  uudelleen  lamaa  seuranneen  nousukaudenkaan  aikana  (Työministeriö
1999). 1990luvulla työttömyys ja siitä aiheutuva huonoosaistumisen riski alkoivat
siten  koskettaa  myös  sellaista  väestönosaa,  jolla  työelämässä  menestymisen
edellytysten piti periaatteessa olla kunnossa. Köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäi
seminen  nousi  1990luvulla  uuden  yhteiskunnallisen  tilanteen  myötä  poliittiselle
asialistalle  ja  hallitusohjelmiin.  Köyhyyden  ja  syrjäytymisen  torjunnassa  on  Suo
messa korostettu  erityisesti  työllisyyden merkitystä,  ja keskeisenä  haasteena  on
ollut estää työmarkkinoilta syrjäytyneiden pysyvämpi taloudellinen tai muu kurjis
tuminen  (Valtioneuvoston kanslia 2001; Sosiaali  ja  terveysministeriö 2003). Tä
män tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää tuntea hyvin niitä tekijöitä, jotka edis
tävät työllistymistä ja ehkäisevät syrjäytymiskehitystä.

Työttömyyden  seurausten  ja  syrjäytymisen uhan  ohella  tärkeänä yhteis
kunnallisen keskustelun aiheena 1990luvun lopulta alkaen on ollut Suomen epä
tasainen  alueellinen kehitys  ja voimakas  taloudellinen  ja väestöllinen keskittymi
nen kasvukeskuksiin.  Laman  jälkeisellä nousukaudella alueiden väliset erot esi
merkiksi  työllisyydessä  ja  tuloeroissa ovat selvästi kasvaneet  (Böckerman 2000;
Uusitalo 2002). Alueellisesti tasapainoinen kehitys on perinteisesti ollut suomalai
sen aluepolitiikan tavoitteena (Työministeriö 1999, 221), ja alueellisen tasapainon
periaate  mainitaan  myös  1990luvun  hallitusohjelmissa  (hallitusohjelmat  valtio
neuvoston  verkkopalvelussa  www.valtioneuvosto.fi).  Viimeaikainen  kehitys  on
kuitenkin kärjistänyt alueellista eriarvoisuutta ihmisten elämänedellytyksissä.

Lamanjälkeinen  haasteellinen  yhteiskunnallinen  tilanne  synnytti  laman
vaikutuksia  hyvinvointivaltion  ja  yksilöiden  hyvinvoinnin  kannalta  sosiaalitieteelli
sestä näkökulmasta  pohtivan  tutkimussuuntauksen. Aiheen  tiimoilta  on  julkaistu
useita artikkelikokoelmia (esim. Heikkilä & Uusitalo  toim. 1997; Heikkilä & Karja
lainen toim. 2000; Kangas toim. 2003). Vastaavasti tutkimus yksilön työttömyyttä,
köyhyyttä  ja  muunlaista  huonoosaisuutta  selittävistä  tekijöistä  sekä  huono
osaisuustekijöiden keskinäisistä suhteista on 1990luvun alusta  ja etenkin 1990
luvun puolivälistä lähtien ollut vilkasta (esim. Heikkilä 1990; Ritakallio 1991; Marti
kainen & Valkonen 1995; Kangas & Ritakallio 1996; SantamäkiVuori 1996; Vähä
talo 1996 & 1998; Kortteinen & Tuomikoski 1998; Ritakallio 2001; Virmasalo 2002;
Kangas  &  Ritakallio  2003;  Haapola  2004).  Yksilön  hyvinvoinnin  ja  huono
osaisuuden tutkimuksissa pääasiallinen painopiste on ollut siinä, mitkä yksilöiden
ominaisuudet  selittävät  heidän  eri  indikaattoreilla  mitattavia  huonoosaisuus
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riskejään  ja mihin väestöryhmiin huonoosaisuus  kohdentuu. Kuitenkin myös  ne
yhteisöt, sosiaalisen ympäristöt  ja alueelliset kontekstit,  joissa yksilöt elävät, vai
kuttavat heidän toimintaansa ja elämänmahdollisuuksiinsa. Ihmiset ja kotitaloudet
toimivat  maidensa,  alueidensa  ja  kaupunkiensa  sosiaalisissa,  demografisissa,
taloudellisissa ja poliittisissa konteksteissa (Van Kempen 2001). Yhteisöjen vaiku
tukset  yksilön  käyttäytymiseen  on  tunnustettu  sosiologiassa  aina  Émile  Durk
heimin tutkimuksista (esim. 1893/1960) lähtien. Yhteisönäkökulmaa voitaisiin en
tistä paremmin käyttää hyväksi myös empiirisessä huonoosaisuustutkimuksessa
sekä  huonoosaisuuden  syiden  ja  ratkaisujen  etsimisessä.  Tällöin  korostetaan
yhteisöjen  ja rakenteiden vaikutuksia sen sijaan, että huonoosaistumisen ajatel
taisiin johtuvan yksilön omista ominaisuuksista ja valinnoista.

Huonoosaisuuden  ja  syrjäytymisen  ehkäisyn  kannalta  on  siis  tärkeää
tunnistaa myös niitä  laajempaan yhteisöön  ja ympäristöön  liittyviä  tekijöitä,  jotka
voivat olla yhteydessä huonoosaisuusriskeihin. Myös poliittiselta kannalta erottelu
yksilöitä ja alueita koskeviin huonoosaisuutta selittäviin tekijöihin on tärkeä siksi,
että  tiedettäisiin,  tulisiko  toimenpiteet  kohdistaa  ihmisiin  yksilöinä  vai  alueisiin,
joille huonoosaisuus keskittyy (Healey 2000). Syrjäytymistutkimuksen piirissä on
viime aikoina esitetty kasvavia vaatimuksia syrjäytymisen alueellisen ulottuvuuden
ja yhteisötekijöiden tarkasteluun  (esim. Room 1995b; Van Kempen 2001). Myös
Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisessa toimintasuunnitelmassa vuosille
20032005 vaaditaan aluenäkökulman  ja eri  aluetasojen  (joista erityisesti  maini
taan  seutukunnat)  huomioonottamista  huonoosaisuuden  kasautumisen  tutkimi
sessa (Sosiaali ja terveysministeriö 2003, 27).

Alueyhteisöjen vaikutuksia tutkittaessa voidaan yhtenä lähtökohtana pitää
alueiden välillä havaittavia eroja. Hyvinvoinnin alueellisten erojen tutkimusperinne
on laman jälkeen noussut uuteen kukoistukseensa (esim. Siirilä ym. 1999; Kainu
lainen  ym.  2001;  Viljanen  2001;  Heikkilä  ym.  2002).  Hyvinvoinnin  ja  huono
osaisuuden alueerotutkimuksia on kuitenkin  tehty pääasiassa aineistoilla,  joissa
havaintoyksikkönä on kunta. Tällöin päätelmiäkin voidaan tehdä vain kuntatasolla,
eikä  yksilöiden  hyvinvointia  ja  sen  yhteyksiä  yksilö  ja  kuntatason  tekijöihin  ole
siten näissä tutkimuksissa varsinaisesti voitu  tutkia. Ainoastaan aluetietoja sisäl
tävillä aineistoilla ei ole myöskään voitu erotella sitä, johtuvatko alueerot yksilöi
hin vai alueisiin  liittyvistä tekijöistä. Nämä tutkimukset ovatkin pääasiassa keskit
tyneet kuntien ryhmittelyyn erilaisiksi hyvinvointityypeiksi.

Tämän tutkimuksen voi katsoa sijoittuvan edellä mainittujen tutkimusvirta
usten risteyskohtaan:  tutkimuksessa yhdistetään yksilön huonoosaisuuden  riski
en tutkimusperinne alueellisten erojen tutkimusperinteeseen. Kolmas keskustelu,
johon  tutkimus  kiinnittyy,  on  alueellisten  tekijöiden  ja  ylipäätään  yhteisöjen  omi
naisuuksien vaikutuksiin keskittyvä kontekstivaikutusten tutkimusperinne, joka on
erityisesti  menetelmien  kehittymisen  myötä  saanut  osakseen  kasvavaa  kiinnos
tusta viime vuosikymmenen kuluessa. Yksilö ja aluetietoja yhdistävillä aineistoilla
tehtyä tutkimusta siitä, mitä vaikutuksia asuinkuntiin tai laajempiin alueyhteisöihin
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liittyvillä tekijöillä on aikuisväestön hyvinvoinnille, on toistaiseksi verrattain vähän.
Suomalaisissa  yksilöiden  huonoosaisuuden  eri  ulottuvuuksia  selittävissä  tutki
muksissa  asuinpaikkakunta  tai  lääni  on  toisinaan  ollut  selittävien  tekijöiden  jou
kossa,  mutta  alueiden  vaikutusten  tutkiminen  yksilöiden  huonoosaisuusriskejä
selitettäessä on jäänyt varsin pintapuoliseksi. Jonkin verran on tutkimuksia eriko
koisten  alueiden  ominaisuuksien  vaikutuksista  nuorten  käyttäytymiseen  (esim.
Karvonen  1997;  Kauppinen  2004).  Alueyhteisöjen  vaikutuksista  aikuisväestöön
tiedetään vähemmän,  joskin joitakin kuolleisuutta käsitteleviä tutkimuksia on ole
massa (Martikainen ym. 2003; Blomgren ym. 2004; Martikainen ym. 2004).

Tämän  tutkimuksen  tarkoituksena  on  selvittää,  missä  määrin  Suomen
kaupunkiseutukuntien ominaisuuksilla oli vaikutuksia työikäisten naisten  ja mies
ten huonoosaisuus ja syrjäytymisriskeihin 1990luvulla, kun myös yksilöiden so
siodemografisten taustaominaisuuksien vaikutukset otetaan huomioon. Alueyksik
köinä ja samalla sosiaalista kontekstia määrittävinä yksikköinä käytetään kaupun
kiseutukuntia. Seutukuntien oletetaan  olevan  aikuisväestön  pääasiallisen  toimin
tapiirin  kattavia  alueyksiköitä,  ja  niistä  on  myös  saatavilla  monipuolisesti  tietoa.
Rajoittuminen  kaupunkiseutukuntiin  kaikkien  seutukuntien  sijaan  perustuu  osin
aineistollisiin  rajoitteisiin, osin  tutkimuksen asemaan laajemmassa kaupunkitutki
musprojektissa.  Huonoosaisuuden  tutkimista  nimenomaan  kaupunkiseuduilla
voidaan perustella myös sillä, että esimerkiksi työttömyys on voimakkaasti kasva
nut 1990luvun aikana erityisesti  kaupunkialueilla  (Siirilä ym. 1999). Lisäksi kau
punkiseutukunnat kattavat noin neljä viidennestä Suomen väestöstä.

Huonoosaisuutta  mitataan  tässä  tutkimuksessa  pitkäaikaisella  työttö
myydellä,  perheettömyydellä,  parisuhteesta  eroamisella,  tuloköyhyydellä,  omis
tusasunnosta  luopumisella, kuolleisuudella  ja edellä mainituista mittareista  muo
dostetuilla yhdistelmämittareilla.  Indikaattoreista osan voi olettaa olevan suoraan
jonkinlaisen  huonoosaisuuden  mittareita  (esimerkiksi  työttömyys),  osan  pikem
minkin  huonoosaisuudelle  altistavia  tekijöitä  (esimerkiksi  eroaminen).  Tutkimus
keskittyy  3054vuotiaaseen  palkansaajaväestöön.  Yksilöön  liittyvistä  tekijöistä
tarkastelun kohteena ovat erityisesti laman aikana koetun pitkäaikaistyöttömyyden
vaikutukset  myöhempiin  huonoosaisuusriskeihin,  mutta  myös  muiden  sosiode
mografisten taustatekijöiden vaikutukset otetaan huomioon.

Seutukuntien ominaisuuksista tarkastelu painottuu sosiaalista ympäristöä
kuvaaviin tekijöihin, joita ovat tässä tutkimuksessa työttömyysasteella mitattu dep
rivaatioaste, kaupungistuneisuusaste sekä sosiaalisen koheesion mittarit. Seutu
kuntatekijöiden vaikutuksia huonoosaisuusriskeihin  tarkastellaan paitsi koko  tut
kimusväestössä myös erikseen lamaajan työmarkkinaaseman mukaisissa väes
töryhmissä. Tutkimuksessa selvitetään tällöin sitä, oliko alueiden sosiaalisilla omi
naisuuksilla erilainen vaikutus niihin henkilöihin, jotka olivat laman aikana pitkäai
kaisesti  työttömiä,  kuin  muihin. Kysymyksen voi  asettaa  vastaavasti  toisin  päin:
oliko laman aikana koetulla työttömyydellä eri merkitys yksilön myöhemmän huo
noosaisuusriskin kannalta riippuen siitä, millaisella alueella yksilö asui?
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Samalla  tutkimuksessa  tarkastellaan  kaupunkiseutukuntien  välisiä  eroja
huonoosaisuuden eri ulottuvuuksilla, ja selvitetään, missä määrin nämä erot joh
tuivat seutukuntien erilaisista väestörakenteista eli siitä, että niissä asui sosiode
mografisilta  ominaisuuksiltaan  erilaisia  ihmisiä,  joilla  oli  siten  erilaiset  huono
osaisuusriskit.  Väestörakenneselityksen  mukaan  esimerkiksi  tietyillä  alueilla  ha
vaittava korkeampi huonoosaisten osuus johtuisi ainoastaan siitä, että näillä alu
eilla asuu omalta  taustaltaan haavoittuvampia  ihmisiä. Kontekstitekijöitä korosta
van alueerojen selityksen mukaan alueilla voi väestörakenteen lisäksi olla joitakin
muita  ominaisuuksia,  jotka  ovat  yhteydessä  huonoosaisuusriskeihin  (ks.  esim.
Duncan ym. 1996).

Tutkimusaineistona käytetään yksilötason rekisteriaineistoa,  johon yhdis
tetään kaupunkiseutukuntia kuvaavia tietoja. Analyysimenetelmänä on monitaso
analyysi,  joka soveltuu useasta havaintotasosta  rakentuvan aineiston analyysiin.
Monipuolisen aineiston ja aineiston eri tasot huomioonottavan menetelmän avulla
päästään  tutkimaan  sitä, miten sekä  yksilöitä  kuvaavat  tekijät  että  seutukuntien
ominaisuudet ovat yhteydessä yksilötason huonoosaisuusriskeihin.

Tutkimuksen  rakenne on seuraavanlainen: Luvussa 2  luodaan  lyhyt kat
saus  lamaajan  seurauksena  syntyneeseen  työttömyystilanteeseen  Suomessa
sekä siihen, millaisina alueelliset erot työttömyyden kautta tarkasteltuina näyttäy
tyivät 1990luvun aikana. Luvussa 3 käydään läpi ensin huonoosaisuus  ja syr
jäytymistutkimusta  ja  toiseksi  alue  ja  kontekstivaikutusten  teorioita  sekä  tutki
muksissa  saatuja  tuloksia  aluetekijöiden  vaikutuksista  yksilön  hyvinvointiin.  Lu
vussa 4 tarkennetaan tutkimuksen tarkoitus ja esitellään käytetyt aineistot ja me
netelmät.  Luvuissa  59  esitetään  tutkimuksen  tulokset  keskittyen  aluksi  huono
osaisuuden erillisiin ulottuvuuksiin ja lopulta eri muuttujien yhdistelmänä mitattuun
huonoosaisuuteen. Luku 5 käsittelee pitkäaikais ja toistuvaistyöttömyyttä, luku 6
perheettömyyttä  ja eronneisuutta,  luku  7  tuloköyhyyttä  ja omistusasunnosta  luo
pumista  ja  luku  8  kuolleisuutta.  Luvussa  9  tutkitaan  kasautunutta  huono
osaisuutta ja parisuhteen ja omistusasunnon yhtäaikaista menettämistä. Luvut 59
keskittyvät saatujen tulosten raportoimiseen ja ne on pyritty rakentamaan niin, että
niiden tuloksia voi lukea myös tuntematta edellisten  lukujen analyyseja. Tulosten
yhteenveto sekä  tulkintaa  ja pohdintaa  niiden  merkityksestä esitetään  johtopää
tösluvussa 10.

Tutkimus kuuluu sosiologian alaan, jonka määrittelyyn kuuluu perustavan
laatuisesti sosiaalisen kontekstin ja yksilön toiminnan välisten yhteyksien tutkimi
nen (Allardt 1983). Tutkimus sivuaa temaattisesti ja menetelmällisesti myös väes
tötieteen,  epidemiologian  ja  sosiaalipolitiikan  tieteenaloja.  Tutkimus  on  osa  laa
jempaa Helsingin yliopiston sosiologian  laitoksella vuosina 20022004 käynnissä
ollutta  professori  Tapani  Valkosen  johtamaa kaupunkitutkimushanketta  ’Yhteisö
tason tekijöiden vaikutukset sosiaaliseen syrjäytymiseen ja syrjäytymisen yleisyy
den alueeroihin’.
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2 1990luvun lama, suurtyöttömyys ja alueelliset erot

2.1  Lama ja suurtyöttömyyden synty 1990luvulla

1990luvun  alussa  Suomi  ajautui  historiansa  pahimpaan  taloudelliseen  lamaan,
jonka  syitä  olivat  muun  muassa  kansainvälinen  laskusuhdanne,  kansainväliset
pääomaliikkeet,  rahoitusmarkkinoiden  säännöstelyn  purkaminen  ja  idänkaupan
romahtaminen  (laman  syistä  ja  taustasta  tarkemmin  ks.  esim.  Kiander  2001).
Vuosien 19901993 välillä bruttokansantuote pieneni noin 11 prosenttia,  työpaik
kojen määrä väheni  lähes viidenneksellä  ja  työttömien määrä nelinkertaistui  (Ti
lastokeskus, StatFintietokanta: http://statfin.stat.fi; ks. myös Kiander 2001). Kuvi
ossa 2.1 näkyy laman vaikutus Suomen työttömyysasteeseen. Kuvioon on koottu
naisten ja miesten sekä kaikkien työttömyysasteet vuosina 19882002 sekä pitkä
aikaistyöttömien osuus  työttömistä vuosina 19912002. Työttömien osuudet ovat
Tilastokeskuksen ja pitkäaikaistyöttömien osuudet työministeriön tietoja.1

Kuvio 2.1. Työttömyysaste Suomessa 19882002 (vuosikeskiarvot) ja pitkäaikaistyöttömien
osuus työttömistä 19912002 (%).
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1 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa ja työministeriön työnvälitystilastossa työttömyys mää
ritellään eri kriteereillä, mistä  johtuen työministeriön työttömyysluvut ovat Tilastokeskuksen  lukuja
suuremmat. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden  viimeisen  arkipäivän  tilannetta, kun  työvoimatut
kimuksessa  työttömyystieto  päätellään  neljän  viimeisen  viikon  työhakuaktiivisuuden  perusteella.
Tilastokeskuksen laskema työttömyysaste on virallinen ja kansainvälisesti vertailukelpoinen. Mää
rittelyjen eroista ks. tarkemmin Tilastokeskus (2002): Työttömyys ja työllisyys tilastoissa.
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Erityistä huolta on aiheuttanut pitkäaikaistyöttömien eli yli vuoden  työttö
mänä olleiden osuuden voimakas kasvu  laman aikana. Pitkäaikaistyöttömiä ovat
Tilastokeskuksen määritelmän mukaan yhtäjaksoisesti vähintään 52 viikkoa työt
tömänä olleet. Työministeriö käyttää vastaavan määritelmän alarajana 53 viikkoa.
Eri  lähteistä  tulevien  pitkäaikaistyöttömyyden  laajuutta  koskevien  tilastotietojen
erot johtuvat siis erilaista määritelmistä sekä erilaisista tutkimustavoista (Keinänen
2000; Tilastokeskus 2002). Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä ja työvoimasta
oli ennen 1990luvun alkua pieni osittain laissa olleen työllistämisvelvoitteen takia
(ks. Vähätalo 1991). Laman seurauksena kokonaistyöttömyyden valtavan kasvun
yhteydessä  pitkäaikaistyöttömien  määrä  kymmenkertaistui 1990luvun aikana,  ja
pitkäaikaistyöttömien  osuus  työttömistä  nousi  työministeriön  käyttämien  lukujen
mukaan  kolmesta  prosentista  yli  30  prosenttiin,  josta  osuus  on  laskenut  varsin
hitaasti  (ks.  kuvio  2.1).  Tilastokeskuksen  määritelmän  mukainen  pitkäaikaistyöt
tömien  osuus  työttömistä  nousi  8,8  prosentista  37,6  prosenttiin  vuodesta  1991
vuoteen  1995  (Keinänen  2000,  7).  Osittain  pitkäaikaistyöttömyyden  kasvuun  on
vaikuttanut  vuosien  1992  ja  1993  aikana  tapahtunut  luopuminen  vuoden  1987
työllisyyslain asettamasta työllistämisvelvoitteesta (Vähätalo 1998, 51).

Laman jälkeinen nousukausi ei  tuonut  työpaikkoja  takaisin samassa mit
takaavassa  kuin  niitä  oli  laman  aikana  menetetty,  ja  erityisesti  pitkäkestoisesti
työttömien määrä jäi suureksi. Myöskään 1990luvun  lopun taloudellisen kasvun
myötä työttömyys ei alentunut odotetulla tavalla – vuonna 2000 työttömyysaste oli
edelleen  noin  10  prosenttia.  Pysyväluonteisesti  korkealle  tasolle  jääneet  työttö
myys  ja  pitkäaikaistyöttömyysaste  selittyvät  osittain  niin  sanotun  rakenteellisen
työttömyyden kautta (ks. esim. Räisänen toim. 2002). Tuotantorakenteen muutok
sen yhteydessä vähän koulutusta vaativien työpaikkojen määrä on vähentynyt ja
paljon koulutusta ja ammattitaitoa vaativien lisääntynyt. Rakenteellinen työttömyys
tarkoittaa sitä,  että  työttömien  työnhakijoiden ominaisuudet,  kuten  koulutus,  työ
kokemus  tai  alueellinen  sijainti,  eivät  vastaa  tarjolla  olevien  työpaikkojen  vaati
muksia  (Pehkonen 1998b). 1990luvun joukkotyöttömyyden  taustalla on  teknolo
gisen kehityksen ja talouden rakennemuutoksen lisäksi sanottu olevan siirtyminen
fordistisesta tuotantomallista ja modernista yhteiskunnasta massatuotannon sijas
ta individualistisia tarpeita palvelevaan tuotantoon ja refleksiiviseen yhteiskuntaan.
Muutoksen  myötä  perinteiset  suuria  joukkoja  työllistävät  ammatit  ovat  hiljalleen
kuolemassa  (Gallie  ym.  1998;  Gallie  &  Paugam  2000b).  Suuri  osa  työikäisistä
pystyy  sopeutumaan  yhteiskunnallisen  muutoksen  aikaansaamaan  työn  laadun
muutokseen.  Osa  ei  kuitenkaan  kykene  sopeutumaan  uusiin  vaatimuksiin  vaan
putoaa  työelämän  ulkopuolelle. Vaarana  on  tällöin  uuden syrjäytyneiden alaluo
kan  syntyminen.  Erityisesti  iäkkäät  ja  huonosti  koulutetut  työmarkkinoilla  olevat
ovat tässä suhteessa olleet heikoimmassa asemassa. (Gallie ym. 1998; Vähätalo
1998.) Ongelmana on  siis  usein  se, että  tuotantorakenteen  muutosta edeltävän
tilanteen  työpaikoista  työttömiksi  jääneiden koulutus  ja  taitotaso eivät vastaa ny
kyajan työmarkkinoiden vaatimuksia.
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2.2  Alueiden välisistä kehityseroista Suomessa

Suomen alueiden väliset kehityserot ovat  tunnettuja. Hyvinvoinnin alueellisen  ja
kautumisen tutkimisessa lähdetään siitä olettamuksesta, että alueellinen tuotanto
ja elinkeinorakenne, väestörakenne ja palvelut määrittävät asukkaiden hyvinvoin
nin edellytyksiä ja esteitä (Sisäasiainministeriö 1988, 10). Tarkastelujen taustaole
tuksena  on  myös  se,  että  muutokset  alueellisissa  taloudellisissa  rakenteissa  ja
sitä kautta väestörakenteissa ja ihmisten hyvinvointiresursseissa ovat 1990luvulla
näkyneet yksilötason hyvinvoinnissa kasvaneina syrjäytymisriskeinä. Alueerojen
tarkastelussa  näkökulma  voi  siis  olla  toisaalta  rakenteellinen,  toisaalta  yksilön
hyvinvoinnista lähtevä. Alueellisen elinolo ja kehittyneisyystutkimuksen vaiheita ja
historiaa  Suomessa  on  kattavasti  esitellyt  Viljanen  (2001).  Tässä  tarkastellaan
aluksi  talouteen,  työllisyyteen  ja väestönkehitykseen  liittyviä alueeroja.  Luvussa
3.1.3  käydään  tarkemmin  läpi  sitä,  mitä  tiedetään  nimenomaan  hyvinvoinnin  ja
huonoosaisuuden alueellisista eroista Suomessa.

1990luvun aikana tapahtunutta alueellista kehitystä pääasiassa Suomen
seutukuntien2  ja maakuntien  taloudellisen kasvun ja keskittymisen näkökulmasta
on kuvattu yleensä tuotannon, työpaikkakehityksen, työllisyysasteen, väestönkehi
tyksen ja muuttoliikkeen mittareilla kuitenkin useimmiten ilman varsinaista yksilön
hyvinvoinnin näkökulmaa (esim. Sisäasiainministeriö 1996; Okko ym. 1998; Kan
gasharju  ym.  1999;  Suomen  Kuntaliitto  1999;  Valtioneuvoston  kanslia  2000).
1990luvulla aluekehityksessä tapahtui  tutkimusten mukaan selvä murros. Vuosi
kymmenen alun  laman aikana alueelliset erot vielä pikemminkin  tasoittuivat kuin
kasvoivat, kun kaikilla alueilla meni heikosti. Laman jälkeen aluekehityksen suunta
kuitenkin  kääntyi:  vientiteollisuusvaltaiset  ja  muut  vahvat  talousalueet  toipuivat
lamasta  suhteellisen  nopeasti,  mutta  monilla  alueilla  oli  vaikeuksia  ylipäätään
päästä uudelleen kasvuun. Talouden elpyminen laman jälkeen on lisännyt tuntu
vasti työllisyyden ja työttömyyden alueeroja. Aiemmin harjoitettu vahva hyvinvoin
tipolitiikka  ja  julkisten  palveluiden  hajasijoitus  eivät  enää  1990luvulla  olleet  ta
saamassa  alueellista  kehitystä.  (Sisäasiainministeriö  1996;  Suomen  Kuntaliitto
1999; Böckerman 2001.)

1990luvun alueelliset erot ja kehityskulut näyttävät hyvin samansuuntai
silta  mittarista  riippumatta:  alueille,  joilla  menee  taloudellisesti  hyvin,  keskittyvät
myös työpaikat ja niiden myötä väestö. Taantumisen ongelmat näyttävät maaseu
dun lisäksi yhä enemmän koskevan myös kaupunkiseutuja ja maaseudun kunta
keskuksia.  Laman  jälkeisellä  taloudellisella  kasvulla  mitattuna  menestyjiä  ovat
olleet EteläSuomen ja länsirannikon keskusalueet sekä ylipäätään vientivaltaiset
seudut (pääkaupunkiseutu, Salo, Tampere, Oulu, Perämeren rannikko), kun suu
resta osasta Suomen kuntia on tullut talous, työpaikka, väestö ja osaamiskehi

2 Vuosina 19972001 voimassa olleen luokituksen mukaan Suomen kunnat muodostivat 85 seutu
kuntaa  eli  naapurikuntien  ryhmää,  jotka määritellään  lähinnä  työssäkäyntialueiden  ja kuntien yh
teistyön perustella. Vuoden 2001 alun uudistuksen jälkeen seutukuntien lukumäärä on 82.
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tyksen suhteen taantuvia alueita. Ongelmaalueita ovat erityisesti maatalouteen ja
julkiseen  talouteen perustuvat  tuotantorakenteeltaan yksipuoliset alueet,  joilla on
heikot elpymisen ja kasvun edellytykset. Tällaiset alueet keskittyvät erityisesti Itä
ja PohjoisSuomeen. (Sisäasiainministeriö 1996; Okko ym. 1998; Suomen Kunta
liitto 1999.)

Kuviossa  2.2 alueellisia  eroja  taloudellisessa  menestymisessä kuvataan
maakuntien  vuosien  19902002  työttömyysasteilla.  Sekä  absoluuttiset  että  suh
teelliset  alueerot  työttömyydessä  ovat  kasvaneet  lamasta  toipumisen  kaudella
jaksolla 19941997, mikä  johtuu suuresti elpymisen vientijohteisuuteen liittyvästä
teollisuustuotannon kasvusta tietyillä aluilla (Böckerman 2000, 83). Toisaalta alu
eiden välinen keskinäinen järjestys on pysynyt pääpiirteissään samanlaisena. On
kin  havaittu,  että  alueelliset  työttömyyserot  ovat  varsin  pysyviä:  korkean  työttö
myyden  alueet  pysyvät  korkean  työttömyyden  alueina  ja  matalan  työttömyyden
alueet  vastaavasti  matalan  työttömyyden  alueina,  vaikka  työttömyyden  yleinen
taso ja alueiden väliset erot vaihtelevat. Kautta aikojen työttömyys on Suomessa
ollut  Itä  ja  PohjoisSuomessa  korkeammalla  tasolla  kuin  Etelä  ja  Länsi
Suomessa (Pehkonen 1998b).

Kuvio 2.2. Työttömyysasteet maakunnittain 19902002 (%).
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Alueiden  taloudellinen  kehitys  vaikuttaa  myös  niiden  väestön  sosioeko
nomiseen  ja demografiseen  rakenteeseen. Valikoivan  muuttoliikkeen  myötä alu
eelliset demografiset ja sosioekonomiset erot kasvavat: pääasiassa kasvukeskuk
siin suuntautuva muuttoliike on painottunut aktiiviväestöön eli nuoreen hyvin kou
lutettuun väestöön, jolloin  taantuvien alueiden väestö alkaa vastaavasti olla kes
kimäärin  yhä  vanhempaa  ja  heikommin  koulutettua  (Sisäasiainministeriö  1996;
Kangasharju ym. 1999). On huomattava, että alueellisella tasolla havaittuun väes
tön  sosiodemografiseen  muutokseen  vaikuttaa  alueiden  välisen  muuttoliikkeen
lisäksi myös alueiden sisäinen kehitys. Taantuvilla alueilla väestön keskiikä van
henee osittain nuorten poismuuton seurauksena, mutta lisäksi syntyvyyden olles
sa pientä väestö vanhenee ilman muuttoliikkeen vaikutustakin. Sosioekonomiset
erot  voivat  muuttua  vastaavalla  tavalla:  menestyvissä  kaupunkikeskuksissa  kor
keasti koulutettujen osuus kasvaa paitsi muuttoliikkeen myötä, myös alueilla koko
ajan tapahtuvan yleisen koulutustason nousun seurauksena.

1990luvun aluerakenteen muutos ei tunnu pelkästään taantuvilla alueilla
vaan näkyy toisaalta myös kaupungeissa työttömyyden ja sosiaalisten ongelmien
keskittymisenä. Sosiaalisten ongelmien ilmeneminen kaupungeissa ei kuitenkaan
ole  uusi  ilmiö,  vaan  problematiikkaa  ovat  pohtineet  jo  varhaiset  kaupunkitukijat
(ks. Karvinen  1998). Uutta Suomessa on kuitenkin maaseutuköyhyyden  rinnalle
tullut  kaupunkiköyhyys.  1990luvun  laman  seurauksena  yksi  merkittävä  kehitys
kulku  on  ollut  työttömyyden  keskittyminen  kaupunkikeskuksiin:  aluetyypeittäin
tarkasteltuna  sekä  työttömyysaste että  pitkäaikaistyöttömyys  ovat olleet  korkeita
nimenomaan keskuskunnissa. Vaikka kaupungeilla on  laman  jälkeen mennyt  ta
loudellisesti hyvin, työttömyys ei ole vastaavasti alentunut, koska  taantuvilta alu
eilta  työn perässä kaupunkeihin muuttava nuori hyvin koulutettu aktiiviväestö on
syrjäyttänyt  työmarkkinoilla  kaupunkien  huonommin  koulutetun  väestönosan.
Koska kaupunkityöttömyyteen  ei  heti  puututtu  riittävin  työvoimapoliittisin keinoin,
työttömiksi  jääneiden  työttömyys  kaupungeissa  pitkittyi.  (Sisäasiainministeriö
1996.) Kaupungeissa  taloudellinen köyhyys voi  lisäksi helpommin kuin maaseu
dulla  johtaa akuuttiin, pahenevaan ja pysähtymättömään syrjäytymiseen (Mingio
ne 1996).

1990luvun  lama  siis  aiheutti  Suomessa  poikkeuksellisen  taloudellisen
tilanteen, jonka seurauksena erityisesti pitkäaikainen työttömyys tuli uudenlaiseksi
ja pysyväksi yhteiskunnalliseksi ongelmaksi. Laman jälkeiselle nousukaudelle on
ollut ominaista rakennetyöttömyys: osa työvoimasta on jäänyt laman jälkeen työt
tömyyden kierteeseen, kun syntyneet uudet työpaikat vaativat sellaista koulutusta
ja ammattitaitoa,  joita pitkittyneesti  työttömillä ei ole. Pitkäaikaisen  työttömyyden
seurauksena  entistä  laajempaa  väestönosaa  kosketti  1990luvulla  myös  vaka
vamman syrjäytymisen uhka. Eri alueiden taloudelliseen ja työttömyystilanteeseen
lama  vaikutti  samantapaisesti,  mutta  laman  jälkeisellä  kaudella  alueelliset  erot
ovat kasvaneet erilaisen tuotannon kehityksen myötä. Se, millaisella alueella asui,
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vaikutti kenties laman jälkeisessä tilanteessa entistä korostuneemmin myös yksi
lön elämänmahdollisuuksiin.
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3 Huonoosaisuuden ja kontekstivaikutusten
teoriaa ja tutkimusta

Tässä  luvussa esitellään  tutkimuksen teoreettista taustaa,  joka on  toisaalta huo
noosaisuus ja syrjäytymistutkimuksessa ja toisaalta konteksti ja aluevaikutusten
tutkimuksessa. Luvussa 3.1 pohditaan huonoosaisuuden ja syrjäytymisen määrit
telyjä  ja  ulottuvuuksia  sekä  erityisesti  työttömyyden  yhteyttä muunlaisen  huono
osaisuuden ilmenemiseen. Lisäksi  luodaan katsaus hyvinvoinnin alueellisia eroja
koskevaan  tutkimukseen Suomessa.  Luvussa  3.2 käydään  läpi  teorioita  ja  tutki
musta  siitä,  miten  alueiden  ja  kontekstien  ominaisuudet  voivat  olla  yhteydessä
yksilön hyvinvointiin.

3.1  Huonoosaisuuden ja syrjäytymisen tutkimuksesta

3.1.1  Miten määritellä huonoosaisuus ja syrjäytyminen?

Suomalaisessa keskustelussa huonoosaisuuden tulkintoihin on Rauhalan (2000)
mukaan sisältynyt pääpiirteissään samoja elementtejä 1940luvulta aina nykykes
kusteluun saakka: huonoosaisuutta  luonnehtivia  tekijöitä ovat olleet  pääasiassa
työttömyys tai  työllistymisen ongelmat, köyhyys, asumiseen liittyvät ongelmat se
kä  perheongelmat.  Nykykeskustelussa etenkin  laman  seurauksena  syntynyt  pit
käaikaistyöttömyys käsitetään keskeiseksi huonoosaisuutta  tuottavaksi  tekijäksi.
1990luvulla  huonoosaisuutta  alettiin  määrittää  myös  syrjäytymisen  käsitteen
kautta, jolloin mukaan tuli moniongelmaisuuden näkökulma: syrjäytymiskäsitteellä
korostetaan  huonoosaisuuden  moniulotteisuutta  ja sitä,  että  huonoosaisuuteen
liittyy  myös  hyvinvoinnin  eitaloudellisia  ulottuvuuksia.  (Heikkilä  2000;  Rauhala
2000.) Heikkilän mukaan suomalaisessa syrjäytymistutkimuksessa voidaan  erot
taa  kaksi  valtavirtaa:  yhtäältä  on  tutkittu  pitkäaikaisen  työttömyyden  vaikutuksia
hyvinvoinnin muihin osiin ja toisaalta aineellisen köyhyyden vaikutuksia yksilöiden
muihin elinoloihin. Kiinnostuksen kohteena on usein ollut moniulotteinen deprivaa
tio  eli se, miten  muut  syrjäytymisen  osaalueet  kasautuvat  työttömyyden  ja köy
hyyden ympärille (Heikkilä 2000, 170).

Anglosaksisessa keskustelussa huonoosaisuuden tärkeimpänä mittarina
pidettiin pitkään köyhyyttä (Room 1995a), mutta osittain poliittisista syistä ja köy
hyyden termin negatiivisista konnotaatioista johtuen ranskalaisesta keskustelusta
lähtöisin oleva käsite syrjäytyminen tai sosiaalinen syrjäytyminen  (social exclusi
on) on 1980luvun lopulta lähtien vähitellen levinnyt YK:n, EU:n ja OECDmaiden
yhteiseen  kieleen  (Berghman  1995;  Väärälä  2000).  Teoreettinen  keskustelu  ai
heesta on ollut mittavaa, mutta yksimielisyyteen syrjäytymiskäsitteen sisällöstä tai
oikeanlaisesta mittaamisesta ei ole päästy. Käsitettä onkin käytetty tutkimuksissa
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varsin vapaasti. Syrjäytymisen käsite harvoin sekä määritellään että operationali
soidaan samassa yhteydessä (Halleröd & Heikkilä 1999, 191).

Syrjäytymisen  eksplisiittisetkin  määrittelyt  ovat  olleet  laajoja  ja  epämää
räisiä. Esimerkiksi Sipilän (1985, 7273) mukaan syrjäytyminen tarkoittaa yksilön
ja  yhteiskunnan  välisten  siteiden  heikkenemistä.  Syrjäytyminen  on  määritelty
myös useilla areenoilla näkyvien hyvinvointipuutteiden kasaantumisena (Halleröd
&  Heikkilä  1999).  Varsin  yleisesti  syrjäytyminen  määritellään  tilanteeksi,  jossa
yksilöt  tai  ryhmät  suljetaan  kokonaan  tai  osittain  oman  yhteiskuntansa  täyden
osallisuuden ulkopuolelle ja jossa yksilö siis ei voi täysin osallistua yhteiskunnas
saan normaaleina pidettyihin toimintoihin (esim. Atkinson 1998; Gallie 1999; Bur
chardt  ym.  2002).  Tämä  vastaa  myös  Townsendin  (1979)  klassista  deprivaa
tiomääritelmää.  Perinteisen  huonoosaisuuden  kuten  köyhyyden  kasautumisen
lisäksi syrjäytymiskeskustelussa on siis viitattu myös solidaarisuuden  rapautumi
seen, osallistumisen  ja sosiaalisen integraation puutteeseen sekä yhteiskunnalli
sen koheesion murenemiseen (Room 1995a; Väärälä 2000). Syrjäytymisen käsi
tettä onkin käytetty enemmän näkökulmana yhteiskuntajärjestelmän ja yhteiskun
nallisen tilanteen tarkasteluun kuin varsinaisesti empiirisen tutkimuksen välineenä
(Helne & Karisto 1992; Helne 2002).

Suomeen  käsite  syrjäytyminen  tuli  Ruotsista  aluksi  käännöksenä  ulos
lyönti (utslagning),  ja sillä tarkoitettiin aluksi putoamista työmarkkinoilta eli  työttö
myyttä,  työkyvyttömyyttä  ja  ennenaikaista  eläköitymistä.  Sittemmin  käsite  alkoi
viitata yleisesti erimuotoiseen huonoosaisuuteen ja sen kasautumiseen (Helne &
Karisto 1992). Jo 1980luvulla Suomessa oltiin huolissaan tiettyjen ihmisryhmien
mahdollisesta syrjäytymiskehityksestä, mutta vasta  1990luvulla käsite  ja syrjäy
tymistutkimus  alkoi  saada  yhteiskunnallisesta  tilanteesta  johtuen  myös  poliittista
tukea (Vähätalo 1994).

Köyhyyden ja syrjäytymisen välistä käsitteellistä eroa on pohdittu kenties
tarpeettomankin paljon sen sijaan, että oltaisiin pyritty saamaan aikaan konsensus
siitä, miten syrjäytyminen voitaisiin yleispätevämmin operationalisoida. Köyhyyden
ja syrjäytymisen välille on monesti  tehty selvä  jako: syrjäytyminen tarkoittaa pro
sessia ja on siten dynaaminen käsite, kun köyhyys viittaa olosuhteeseen ja staat
tiseen  tilaan  (Berghman  1995). Syrjäytymisen sanotaan  lisäksi  olevan  moniulot
teista ja tarkoittavan selkeämmin huonoosaisuuden kasaantumista, kun köyhyys
viittaa  vain  yhteen  hyvinvoinnin  ulottuvuuteen.  (Berghman  1995;  Lehtonen  ym.
1986; Heikkilä 2000; Väärälä 2000.) Toisaalta syrjäytyminen on voitu nähdä myös
äärimmäisen köyhyyden lopputuloksena (Walker 1995) ja köyhyys moniulotteise
na  ja prosessinomaisena vastaavasti kuin syrjäytyminen (Vranken 2001). Bergh
man  (1995)  määrittelee  tilanteen  nelikenttänä  sen  mukaan,  onko  kyse  huono
osaisuudesta  tuloilla  mitattuna  vai  moniulotteisesta  huonoosaisuudesta  ja  onko
kyse  dynaamisesta  prosessista  vai  staattisesta  lopputuloksesta.  Tuloksena
Berghmanin  nelikentän  ruutuina  ovat  köyhtyminen  (tuloihin  liittyvä  dynaaminen
prosessi), köyhyys (tuloihin liittyvä staattinen tila), sosiaalinen syrjäytyminen (mo
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niulotteinen dynaaminen prosessi) sekä deprivaatio (moniulotteinen staattinen tila)
(Berghman 1995, 21).

Viime aikoina kansainvälisessä syrjäytymistutkimuksessa ja myös suoma
laisessa keskustelussa onkin nostettu esiin erityisesti moniulotteisuuden ja pitkit
täistutkimuksen  vaatimus,  jolloin  voidaan  riittävästi  pureutua  huonoosaisuuden
dynaamiseen ja jatkuvasti muutoksessa olevaan luonteeseen (Room 1995a; Vä
hätalo 1994; Halleröd & Heikkilä 1999). Roomin (1999) määritelmän mukaan syr
jäytymisen ehtojen  täyttyminen edellyttää moniulotteisen ja pitkäaikaisen huono
osaisuuden kokemisen lisäksi myös sitä, että kehitys on peruuttamatonta laajem
paan yhteiskuntaan sitovien linkkien purkautumisen seurauksena.

Syrjäytymisen käsite on siis varsin epämääräinen käytettäväksi empiirisen
tutkimuksen  apuvälineenä:  käsitteen  varsinaisen  operationalisoinnin  sijaan  on
käyty empiirisen tutkimuksen kannalta melko hedelmättömäksi jäänyttä keskuste
lua syrjäytymisen ja muiden käsitteiden eroista. Tässä  tutkimuksessa ilmiöitä lä
hestytään toisella tapaa: lähtökohtana pidetään sitä, että on olemassa empiirisesti
mitattavia tekijöitä, jotka eri tavoin kuvaavat yksilön huonoosaisuutta tai syrjäyty
mistä tai ainakin huonoosaisuuden ja syrjäytymisen riskiä. Näitä tekijöitä pidetään
huonoosaisuuden ja syrjäytymisen ulottuvuuksina. Kattavaan huonoosaisuuden
tai syrjäytymisen määrittelyyn ei pyritä, vaan ongelmia  lähestytään nimenomaan
empiirisesti mitattavissa olevien tekijöiden kautta. Aiemmissakin tutkimuksissa on
jäänyt pitkälti tutkijan oman harkinnan varaan, mitä huonoosaisuuden tai syrjäy
tymisen käsitteen alle sijoitetaan ja miten  ilmiöitä mitataan. Tässä tutkimuksessa
huonoosaisuudesta ja syrjäytymisestä puhutaan pitkälti toistensa synonyymeina,
joskin  syrjäytymisen  käsitteessä on  aina  implisiittisesti  mukana käsitys  asioiden
prosessiluonteesta. Seuraavassa  luvussa käydään läpi  tarkemmin  joitakin sellai
sia tekijöitä, jotka on useimmiten mainittu huonoosaisuudesta ja syrjäytymisestä
puhuttaessa, ja samalla ennakoidaan sitä, miten ulottuvuuksia lähestytään tämän
tutkimuksen empiirisessä osassa.

3.1.2  Huonoosaisuuden ulottuvuuksia ja niihin liittyviä tekijöitä

Nykyyhteiskunnan  tärkeimmiksi  yhteiskuntaan  kiinnittymisen  varmistaviksi  insti
tuutioiksi nähdään yleensä työ ja perhe, ja suurimmassa syrjäytymisvaarassa ole
viksi katsotaan yleensä ne, joilla ei ole työtä eikä perhettä (Sipilä 1985; Lehtonen
ym. 1986; Heikkilä 1990; Haapola 2002). Työmarkkinoilta syrjäytymisen ja perhe
elämästä  tai  laajemmin  sosiaalisista  verkostoista  syrjäytymisen  lisäksi  huono
osaisuuteen katsotaan olennaisesti kuuluvan taloudellinen syrjäytyminen. Rauha
la (1988) luki 1980luvun lopussa huonoosaisuuden ulottuvuuksiksi taloudellisen
huonoosaisuuden,  sosiaalisen  huonoosaisuuden,  vallankäytöstä  ja  osallistumi
sesta  syrjäytymisen,  terveyden  suhteen  huonoosaisuuden,  työmarkkinoilta  syr
jäytymisen, asuntomarkkinoilta syrjäytymisen ja koulutuksesta syrjäytymisen.
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Huonoosaisuuden  ulottuvuuksia  voi  lähestyä  myös  hyvinvoinnin  ulottu
vuuksien kautta. Allardt (1976) määrittelee hyvinvoinnin koostuvan kolmen perus
tarpeen toteutumisesta: elintasosta (having), yhteisyyssuhteista (loving) ja itsensä
toteuttamisen muodoista (being). Allardtin  tutkimuksessa elintasoa mitattiin  työlli
syydellä, tuloilla, asumisella, koulutuksella ja terveydellä. Yhteisyyssuhteita mitat
tiin  paikallisyhteisyydellä,  perheyhteisyydellä  ja  ystävyyssuhteilla.  Itsensä  toteut
tamisen muotoja mitattiin koetulla arvonannolla, korvaamattomuudella, poliittisilla
resursseilla  ja  mielenkiintoisen  vapaaajantoiminnan  olemassaololla.  (Allardt
1976.)  Rauhalan  (1988)  mainitsemat  huonoosaisuuden  ulottuvuudet  koostuvat
samankaltaisista tekijöistä kuin Allardtin hyvinvoinnin ulottuvuudet.

Tässä tutkimuksessa korostuvat Allardtin elintasoulottuvuuden ja osittain
yhteisyyssuhteiden mittarit. Seuraavassa esitellään tarkemmin yleisesti mainittui
na  huonoosaisuuden  ulottuvuuksina  työmarkkinoilta  syrjäytyminen,  sosiaalinen
syrjäytyminen,  taloudellinen  syrjäytyminen,  heikko  terveydentila  sekä  lopuksi
useiden tekijöiden kasautumisena näkyvä huonoosaisuus. Erityispainon saa pit
käaikaisen  työttömyyden  tarkastelu,  koska sen on  yleensä ajateltu  olevan  myös
muuntyyppistä  huonoosaistumista  tai  syrjäytymistä  laukaiseva  tekijä.  Yksilön
taustaominaisuuksien  yhteyksiä  huonoosaisuuden  eri  ulottuvuuksiin  ei  kuiten
kaan  tämän  katsauksen  puitteissa  voida  käydä  kattavasti  läpi,  vaikka  niistä  on
paljon tutkimustietoa. Työmarkkinoilta syrjäytymisen indikaattorin yhteydessä näi
tä käsitellään hieman yksityiskohtaisemmin, mutta käytännössä kaikilla käsiteltä
villä  huonoosaisuuden  ulottuvuuksilla  sosiodemografisten  tekijöiden vaikutukset
ovat melko samankaltaisia.

Työmarkkinoilta syrjäytyminen: pitkäaikainen työttömyys

Työmarkkinoilta  syrjäytymistä on  pidetty syrjäytymisprosessin keskeisenä ulottu
vuutena  (esim.  Kortteinen  &  Tuomikoski  1998;  Gallie  &  Paugam  2000b;  Ma
danipour  2000).  Toisaalta  marginalisaatio  työmarkkinoilla  voidaan  nähdä  myös
työttömyyttä laajempana ilmiönä, jolloin määrittelyssä ovat mukana myös työsuh
teiden epävarmuus ja epätyypilliset työsuhteet (Haapola 2002, 35). Tässä keskity
tään  kuitenkin  työttömyyteen  ja  nimenomaan  pitkäaikaiseen  työttömyyteen  työ
markkinoilta syrjäytymisenä.

Pitkäaikaistyöttömiksi  määritellään  Suomessa  yhtäjaksoisesti  vähintään
vuoden työttömänä olleet (Tilastokeskuksen määritelmä). Toinen tapa mitata pit
käkestoista  työttömyyttä  on  toistuvaistyöttömyys,  joka  voidaan  määritellä  vähin
tään  12  kuukauden  työttömyydeksi  kahden  vuoden  sisällä  (SantamäkiVuori
1996), tai esimerkiksi sen perusteella, kuinka monta työttömyysjaksoa työttömälle
kasaantuu yhden vuoden aikana (Böckerman 2000). Toistuvaistyöttömiksi tulevat
luokitelluiksi esimerkiksi ne,  jotka muuten olisivat virallisesti pitkäaikaistyöttömiä,
mutta  joiden  työttömyys  on  saatu  tilapäisesti  katkaistua  lyhyillä  työsuhteilla  tai
työvoimakoulutuksella.  Toistuvaistyöttömyys  on  siis  oikeastaan  pitkäaikaistyöttö
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myyttä parempi pitkäkestoisen työttömyyden mittari.
Työttömyyttä voidaan  tarkastella  yksilön  tai  yhteiskunnan  näkökulmasta.

Suuren joukon pitkäaikainen työttömyys näkyy yhteiskunnan tasolla rakennetyöt
tömyytenä  (ks.  esim. Räisänen  toim. 2002).  Työttömyyden syitä voidaan eritellä
ainakin kahdesta näkökulmasta. Ensimmäisen näkökulman mukaan  työttömyyttä
aiheuttavat työehtojen ja palkkojen sääntely ja liian antelias sosiaaliturva. Toisesta
näkökulmasta  työttömyys  nähdään  lähinnä  sellaisena  kysynnän  ja  tarjonnan  ra
kenteen yhteensopimattomuutena, jossa tietylle osalle työvoimaa ei ole kysyntää
silloinkaan, kun taloutta ei vaivaa mikään häiriö. (Rantala 1998; Aho 2004.) Suo
malaisen  lamanjälkeisen  pitkäaikaistyöttömyyden  osalta  on  sanottu  olevan  kyse
nimenomaan tällaisesta rakenteellisesta työttömyydestä (Vähätalo 1998).

Olennainen kysymys työttömyyden syiden tulkinnassa onkin se, johtuuko
työttömyys työttömästä itsestään vai yhteiskunnan rakenteista. Pitkäaikainen työt
tömyys on sidoksissa kokonaistyöttömyyden tasoon, joten kyse ei ole yhteiskun
nallisesta  tilanteesta  erillisestä  ilmiöstä,  joka  voitaisiin  selittää  vain  yksilöllisillä
vajavaisuuksilla (Pehkonen 1998a; Gallie & Paugam 2000b). Työttömyyden yleis
ten taustasyiden on katsottu Suomessa yleensä olevan rakenteellisissa tekijöissä,
mutta  1990luvulla  työttömyyden  pitkittymiseen  liitettiin  selvästi  myös  yksilöllisiä
syitä kuten motivaation ja työnhakuaktiivisuuden heikkenemistä pitkittyvän työttö
myyden myötä (Blomgren 2003).

Työttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden taustatekijöistä ja toisaalta työt
tömien työllistymistä selittävistä tekijöistä on Suomessa ja muualla tehty runsaasti
tutkimusta  (Suomessa  esim.  Vähätalo  1996  &  1998  &  2001;  SantamäkiVuori
1996; Kortteinen & Tuomikoski 1998; Mustonen 1998; Keinänen 2000). Yleensä
työttömyyteen  ja  pitkäaikaistyöttömyyteen  yhteydessä  oleviksi  tekijöiksi  on  tutki
muksissa  todettu  ainakin  sukupuoli,  ikä,  koulutus,  sosioekonominen  asema  ja
siviilisääty. Pitkäaikaistyöttömyys on ollut yleisempää miehillä kuin naisilla, mutta
naisten osuus pitkäaikaistyöttömistä on 1990luvun kuluessa koko ajan noussut.
Ikä  vaikuttaa  selvästi  pitkäaikaistyöttömyyteen:  työttömyys  sinänsä  on  yleensä
nuorilla yleisempää kuin vanhoilla  työikäisillä, mutta pitkäaikaistyöttömyys koros
tuu vanhoissa ikäryhmissä, joissa työttömyysaste on matalampi. Koulutuksella on
selvä  yhteys  pitkäaikaistyöttömyyteen:  vain  perusasteen  koulutuksen  saaneilla
pitkäaikaistyöttömyyden  riski  on  suurempi  kuin  korkeammin  koulutetuilla. Sosio
ekonomiselta asemaltaan  toimihenkilöasemissa olevilla on pienempi  todennäköi
syys joutua pitkäaikaistyöttömäksi kuin työntekijäasemissa olevilla. Äidinkielenään
ruotsia  puhuvilla on  Suomessa  alhaisempi  työttömyysaste kuin  suomenkielisillä.
Myös siviilisäädyllä on  yhteys  pitkäaikaistyöttömyyden  riskiin: erityisesti  eronnei
den ja miehillä myös naimattomien joukossa on enemmän pitkäaikaistyöttömyyttä
kuin muissa siviilisäätyryhmissä. Tämä saattaa kuitenkin olla osittain valikoitumi
sen vaikutusta: eronneilla saattaa olla sellaisia muita ominaisuuksia, jotka vaikut
tavat  sekä  avioeroon  että  työttömyyteen. Vaikka  sosiaalinen  asema on  selvästi
yhteydessä  työttömyysriskiin,  laman  seurauksena  pitkäaikaistyöttömyys  on  kui
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tenkin koskenut yhä laajempia ryhmiä  ja vähemmän valikoituneita ryhmiä, ja pit
käaikaistyöttömien joukossa olikin laman jälkeen yhä enemmän myös nuorempia
ja koulutetumpia ihmisiä. (Vähätalo 1996 & 1998; SantamäkiVuori 1996; Musto
nen 1998; Keinänen 2000; Barbieri ym. 2000; Bernardi ym. 2000; Saarela & Fin
näs 2003.)

Työttömyyden ”historiariippuvuudesta” on myös paljon todisteita: on osoi
tettu, että työttömyys johtaa helpommin myös myöhempään elämässä koettavaan
työttömyyteen (Gershuny & Marsh 1994; Payne & Payne 1994; Layte ym. 2000).
Työttömyys  vahvistaa  itse  itseään,  koska  työnantajan  näkökulmasta  työttömyys
saattaa  olla  merkki  työnhakijan  heikosta  laadusta  ja  työkyvyn  heikkenemisestä.
Lisäksi  työnhaun  intensiteetti  voi  laskea  työttömyyden  pitkittyessä.  (Pehkonen
1998a; Rantala 1998.)

Työn  ja  työttömyyden vaikutuksia  ja seurauksia yksilön elämän kannalta
selvittävät  tutkimukset pohjaavat  usein Marie Jahodan  ja  tutkimusryhmän 1930
luvulla tehtyyn Marienthaltutkimukseen (Jahoda ym. 1971), joka pureutui palkka
työn merkitykseen ihmisen elämänhallinnan kannalta. Myöhemmin Jahoda (1982;
ks. myös Vähätalo 1998, 49, 6265) esitti ns. työttömyyden totaalisten vaikutusten
mallin. Jahodan mukaan palkkatyöllä on  ilmeisen vaikutuksensa eli  taloudellisen
hyvinvoinnin ylläpitämisen  lisäksi  latentteja vaikutuksia,  joita  ovat ajankäytön  or
ganisointi, työn tuomat sosiaaliset kontaktit, kollektiiviseen kokonaisuuteen vaikut
tamisen  tunne, sosiaalisen aseman ja  identiteetin  jäsentäminen  ja säännölliseen
toimintaan  osallistuminen.  Työttömyyden  kohdatessa  nämä  tärkeät  työn  funktiot
jäävät puuttumaan, eivätkä edes muut korvaavat toiminnot kuten harrastukset tai
vapaaehtoistoiminta pysty  täysin  aikaansaamaan  palkkatyön  elämää  jäsentävää
vaikutusta. Suureksi osaksi palkkatyön vaikutus näkyy kuitenkin ihmisten taloudel
lisessa tilanteessa. (Jahoda 1982.) Jahodan mallia on tosin kritisoitu siitä, että se
jättää työttömän omalle aktiivisuudelle ja työtä korvaaville toimintamuodoille sekä
muille  työttömyyden  vaikutuksia  välittäville  tekijöille  hyvin  pienen  merkityksen
(Vähätalo 1998, 6263).

Vähätalo (1998) on pyrkinyt havainnollistamaan työttömyyden vaikutuksia
ihmisten elämään niin sanotulla suodatusmallilla, joka on Jahodan mallin  laajen
nus. Suodatusmallin mukaan työttömyys saattaa kehittyä eriasteiseksi syrjäytymi
seksi riippuen siitä, miten suodattavat tekijät vaikuttavat työttömän elämään. Suo
dattavia  tekijöitä  ovat  muun  muassa  hyvinvointivaltion  eri  osasektoreiden  turva
verkostot,  yhteisöihin  liittyvät  turvaverkostot  tai  niiden  puute  sekä  yksilön  omat
sopeutumis  ja  selviytymiskeinot  (Vähätalo  1998;  ks.  myös  Antonovsky  1979).
Suodattavien  tekijöiden  laadusta  riippuu  Vähätalon  mukaan  huonoosaisuuden
aste eli se, päätyykö  työtön  yhteiskunnassa vain  tilapäisesti karsiutuneiden,  on
gelmien  lievästä  päällekkäisyydestä  kärsivien  syrjäytyneiden  vaiko  vakavista  ja
syvistä  ongelmista  kärsivien  ”uloslyötyjen”  luokkaan  (Vähätalo  1998).  Suodatta
vana  tekijänä voi  toimia hyvinvointijärjestelmän  anteliaisuuden  lisäksi  muun  mu
assa työttömyyden taso: korkea työttömyyden yleinen taso voi johtaa joko psyko
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logiseen stressiin tai vastakkaisen näkökannan mukaan sopeutumiseen ja työttö
myyden  stigman  kokemisen  vähentymiseen  (Gallie  &  Russell  1998;  Whelan  &
McGinnity 2000; ks. myös luku 3.2.2).

Tutkittaessa työttömyyden vaikutuksia muihin elämänalueisiin olisi tehtävä
erottelu työttömäksi valikoitumisen ja kausaalivaikutusten eli työttömyyden seura
usten välillä. Valikoitumisesta on kyse silloin, kun työttömillä on sellaisia henkilö
kohtaisia ominaisuuksia kuten esimerkiksi elintapoja tai käyttäytymispiirteitä, jotka
ovat  johtaneet sekä  työttömyyteen  että muuhun  huonoosaisuuteen. Esimerkiksi
runsas alkoholinkäyttö voi johtaa sekä työttömäksi joutumiseen että terveydentilan
heikkenemiseen; tällöin ei voida sanoa, että terveydentilan heikkeneminen johtuisi
nimenomaan  työttömyydestä.  Toisaalta  työttömyyden  vaikutuksista  voidaan  pu
hua silloin, kun saadaan osoitettua, että vaikutus syntyy nimenomaan työttömyy
destä eikä sekä työttömyyteen että mitattavana olevaan  ilmiöön yhteydessä ole
vista sekoittavista tekijöistä. (Esim. Valkonen & Martikainen 1995.) Työttömyyden
varsinaisista vaikutuksista tiedetään edelleen vähemmän kuin työttömäksi valikoi
tumisesta. Tämä johtuu sopivien aineistojen puutteesta sekä siitä, että työttömyy
den vaikutuksiin ovat yhteydessä moninaiset subjektiiviset  ja vaikeasti mitattavat
tekijät kuten yksilölliset reaktiot ja toiminta (Valkonen & Martikainen 1995; Haapo
la 2002).

Tässä  tutkimuksessa  työmarkkinoilta  syrjäytymistä  mitataan  pitkäaikais
tai toistuvaistyöttömyyden kautta. Tähän ryhmään määritellään kuuluviksi ne, jot
ka  kahden  vuoden  aikana  ovat olleet  vähintään  12  kuukautta  työttöminä  riippu
matta siitä, onko työttömyys ollut yhtäjaksoista vai ei (tarkemmin mittarista on tie
toa luvussa 4). Samankaltaista määrittelyä on käyttänyt mm. Haapola (2002). Tut
kimuksessa  lähdetään  Jahodan  perinteeseen  pohjaavasta  asetelmasta,  jonka
mukaan  työelämästä syrjäytyminen on  tärkeä  ennustaja muulle  syrjäytymiskehi
tykselle. Kaikkia  pitkäaikaistyöttömiä ei  kuitenkaan voida  pitää varsinaisesti  syr
jäytyneinä,  eikä  pitkäaikaistyöttömyyden  myöskään  voi  katsoa  automaattisesti
johtavan muuhun huonoosaisuuteen.

Sosiaaliset suhteet ja perheelämästä syrjäytyminen

Sosiaalisia  suhteita  ja  nimenomaan  niiden  ulkopuolelle  jäämistä  on  huono
osaisuuden ulottuvuutena  tutkittu vähemmän kuin  työttömyyttä. Paugam  ja Rus
sell  (2000) luokittelevat sosiaaliset suhteet kolmelle ulottuvuudelle: tärkeimpiä eli
primaarisuhteita  ovat  välittömät  perhe  ja  kotitaloussuhteet,  sekundaarisuhteita
kontaktit ystäviin  ja perheen ulkopuolisiin sukulaisiin sekä kanssakäyminen naa
purien  kanssa  ja  tertiäärisuhteita  järjestö  ja  yhdistystoimintaan  osallistuminen.
Välittömät perhesuhteet ovat näistä hyvinvoinnin kannalta tärkeimpiä, ja ne voivat
toimia suojaavina  resursseina stressitilanteiden aikana  (Antonovsky 1979). Sosi
aaliset suhteet ovat tärkeitä erityisesti työttömyyden tai muunlaisen ongelmatilan
teen  kohdatessa  yksilöä,  koska  niiden  välityksellä  voidaan  kompensoida  ongel
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man  aiheuttamia  seurauksia.  Erityisesti  perheettömyys  ja  myös  yksinhuoltajuus
muodostavat  tietynlaisen  riskitekijän siten, että  yksilö  ei voi  yllättävien  elämänti
lanteiden kohdatessa turvautua muilta perheenjäseniltä saatavaan taloudelliseen
ja emotionaaliseen tukeen. Lisäksi jos yksin asuvilla työttömillä ei ole läheisiä ys
tävyyssuhteita  eivätkä  he  osallistu  mihinkään  yhdistystoimintaan,  huono
osaisuuden  kasautumisen  vaara  kasvaa  sosiaalisen  eristymisen  myötä.  Yk
sinasuminen  tai  perheettömyys  eivät  kuitenkaan  suoraan  ilmennä  sosiaalisten
suhteiden  murenemista,  sillä  yksinasuminen  voi  myös  olla  henkilön  valitsema
elämäntapa. (Gallie 1999; Gallie & Paugam 2000b; Paugam & Russell 2000.)

Ojalan  ja  Kontulan  (2002)  mukaan  yksin  eläminen  on  etenkin  miehelle
riskitekijä eristäytymiselle silloin, kun henkilö kärsi samalla myös muista syrjäyty
miselle  altistavista  tekijöistä  kuten  työttömyydestä  tai  sairastumisesta.  Syrjäyty
misvaarassa olevien oman kokemuksen mukaan nimenomaan yksin eläminen oli
se  tekijä,  joka  oli  eniten  yhteydessä  heidän  syrjäytymisuhkaansa.  Yksineläjän
omasta näkökulmasta kuitenkaan työttömyys  ja yksin eläminen yhdessäkään ei
vät merkinneet välttämättä syrjäytymistä,  jos kokemus omasta elämänhallintaky
vystä oli muuten hyvä (Ojala & Kontula 2002).

Kasvaneessa  huonoosaisuusriskissä  ovat  lisäksi  ne,  joiden  parisuhde
purkautuu:  eroaminen  saattaa  toimia  huonoosaistumisprosessin  käynnistäjänä.
Esimerkiksi  Rauhala  (1991)  lukee  avioeron  kokemisen  sosiaalisen  huono
osaisuuden  ja  sosiaalisten  ongelmien  indikaattoriksi,  ja  tutkimusten  perusteella
tunnetaankin  esimerkiksi  eronneiden  suurempi  kuolleisuusriski  verrattuna  naimi
sissa oleviin (esim. Valkonen ym. 2004). Parisuhteen purkautumista voidaan pitää
elämän erityisenä kriisitilanteena siitäkin huolimatta, että hyvin suuri osa  liitoista
lopulta purkautuu (Haapola 2002).

Työstä  syrjäytymisen  ja  perheelämästä  syrjäytymisen  on  huomattu  kul
kevan käsi kädessä,  ja vaikutus kulkee molempiin suuntiin. Työttömät, erityisesti
miehet, ovat muita useammin perheettömiä ja he eroavat huomattavasti useam
min kuin työssä olevat, mutta vastaavasti perheettömät ja eronneet joutuvat muita
useammin  työttömiksi  (Mannila  1993;  Paugam  1995;  Kortteinen  &  Tuomikoski
1998; Virmasalo  2002). Perheen  epävakaisuus voi siis  pahentaa myös  työurien
epäsäännöllisyyttä ja väliaikaisuutta (Gallie & Paugam 2000a). On kuitenkin huo
mattu,  että  työmarkkinaaseman  ja  perhetilanteen  yhteys on  erilainen  naisilla  ja
miehillä. Virmasalon (2002) tutkimuksen mukaan yksin tai vanhempiensa kanssa
asuvilla sekä naimattomilla  ja eronneilla miehillä  työttömyyden  riski on suurempi
kuin esimerkiksi lapsiperheellisillä; eronneet ja naimattomat naiset sen sijaan eivät
olleet  keskimääräistä  suuremmassa  työttömyysriskissä.  Kun  naisilla  työttömyys
pikemmin  lisää  kiinnittymistä  perheeseen,  miehillä  työhistorian  katkeaminen  ja
perheelämän hajoaminen liittyvät usein toisiinsa. Ensisijaista syytä tähän miesten
menetyskierteeseen,  joksi  Mannila  (1993)  ilmiötä  nimittää,  voi  kuitenkin  hakea
joko  työttömyydestä  tai  perheen  hajoamisesta  (Mannila 1993). Työttömyyden  li
säksi monien muiden sosiodemografisten tekijöiden kuten esimerkiksi puolisoiden
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iän, avioitumisiän, sosiaalisen aseman, hedelmällisyyden ja asuinolojen tiedetään
olevan  yhteydessä  eroriskiin  (esim.  White  1990;  Lampard  1994;  Kortteinen  &
Tuomikoski 1998; Jalovaara 2001).

Tässä tutkimuksessa sosiaalisten suhteiden ulkopuolelle jäämisen ulottu
vuutta tutkitaan perheettömyyden ja parisuhteen purkautumisen kautta. Käytetyn
rekisteriaineiston rajoitteiden vuoksi muunlaisia sosiaalisia suhteita ei voida tutkia.

Taloudellinen huonoosaisuus: köyhyys ja asuminen

Taloudellinen  huonoosaisuus  on syrjäytymiskehityksen  olennainen  elementti,  ja
yleensä  se  on  kiinteästi  yhteydessä  työttömyyteen.  Taloudelliset  ongelmat  voi
daan  nähdä  keskeisimpinä  työttömyyteen  liittyvinä  ongelmina,  koska  ne  usein
toimivat  laukaisevina tai välittävinä tekijöinä myös psyykkisille ongelmille (Ervasti
2003). Yleensä taloudellista huonoosaisuutta mitataan köyhyydellä,  jota puoles
taan voidaan mitata joko suorilla  tai epäsuorilla mittareilla. Epäsuora tapa mitata
köyhyyttä on tarkastella ihmisten resursseja eli tuloja, jotka yksilöt itse muuttavat
hyvinvoinniksi. Suora köyhyysmittaus sen sijaan lähestyy köyhyyttä ihmisten tosi
asiallisen elämäntavan kautta  ja kartoittaa sitä, missä määrin  ihmisillä on elämi
sessä viime kädessä tarvittavia hyvinvoinnin välineitä kuten esimerkiksi ruokaa ja
vaatteita (Ringen 1988; Heikkilä 1990; Kangas & Ritakallio 1996; Whelan & Whe
lan 1995).

Aineellisen köyhyyden tutkimus ja sen vaikutukset yksilöiden muihin elin
oloihin on Heikkilän (2000) mukaan edustanut työttömyystutkimuksen ohella toista
suomalaisen syrjäytymistutkimuksen virtausta. Päätehtävänä on usein ollut tutkia
eri  tavoin  määriteltyjen köyhyyden  riskiryhmien  laajuutta  ja köyhyyden  jakaantu
mista väestöryhmissä. 1980luvun suomalaista köyhyyttä tarkastelleissa tutkimuk
sissa (Heikkilä 1990; Ritakallio 1991 & 1994) on esitelty useita vaihtoehtoisia ta
poja mitata köyhyyttä,  joita  ovat esimerkiksi mediaanitulon, mediaanikulutuksen,
minimieläkerajan sekä  toimeentulotuen saannin käyttö  köyhyyden määrittelyssä.
Myöhemmät  1990lukua  koskeneet  köyhyystutkimukset  ovat  jatkaneet  samalla
linjalla  tutkimalla erilaisten operationalisointien vaikutusta köyhyyden laajuudesta
ja kohdentumisesta saatavaan kuvaan. Köyhäksi tai pienituloiseksi määrittyminen
on hyvin herkkä käytetylle mittarille, ja  tutkimuksissa onkin havaittu, että erilaisia
mittareita käyttämällä köyhien määrästä ja köyhistä väestöryhmistä saadaan eri
lainen  kuva:  mittarista  riippuen  jokseenkin eri  väestöryhmät määrittyvät  köyhiksi
(Kangas & Ritakallio 1996; Ritakallio 2001).

Köyhyyden kokemiseen eri mittareilla 1990luvulla olivat yhteydessä mo
net sosiodemografiset tekijät kuten ikä, koulutus, sosioekonominen asema, kotita
louden tyyppi ja siviilisääty. Sukupuoli ei näyttänyt olevan yhteydessä köyhyyteen,
mutta sen vaikutus oli erilainen eri väestöryhmissä: yksinasuvat miehet olivat eri
tyisessä  köyhyysriskissä.  Kuitenkaan  samat  väestöryhmät  eivät  eri  mittareilla
määrittyneet köyhiksi; ainoa ryhmä,  joka määrittyi köyhäksi  jokaisen mittarin mu
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kaan  vuonna  1995,  oli  työttömien  ryhmä.  (Ritakallio  1994;  Kangas  &  Ritakallio
1996.) Lisäksi monilla mittareilla havaittu työttömien köyhyys oli lisääntynyt vuosi
en  1995  ja  2001  välillä,  ja  kuilu  työttömien  ja  muiden  välillä  kasvoi  (Ritakallio
2001). Äidinkielellä ei Suomessa ole yhteyttä tuloihin, vaikka ruotsinkielisillä onkin
enemmän varallisuutta (Saarela 2004). Myös muissa EUmaissa on saatu saman
laisia tuloksia: pitkäaikaistyöttömillä, alemmilla sosiaaliryhmillä ja alemmilla koulu
tustasoilla  sekä  yhden  hengen  kotitalouksilla  on  keskimääräistä  suurempi  köy
hyysriski (Gallie ym. 2000).

Yleisimmin ja helpoimmin köyhyyttä mitataan tulojen kautta. Suomessa ei
kuitenkaan ole käytössä virallista köyhyysrajaa (Tulonjakotilasto 1999). Kansain
välisissä vertailuissa köyhyyttä mitataan useimmiten niin sanottujen ekvivalisoitu
jen nettotulojen kautta eli kotitalouden kulutusyksikkömäärään suhteutettujen käy
tettävissä olevien  tulojen kautta  (Tulonjakotilasto 1999). Käytetty köyhyysraja on
yleensä suhteellinen, jolloin rajaksi määritellään 50 tai 60 prosenttia kulutusyksik
köjä kohden laskettujen nettotulojen mediaanista. Köyhiksi luokittuvien osuus riip
puu suuresti muun muassa käytetystä prosenttirajasta. Vuonna 1990 Suomessa
2,4 prosenttia määrittyi köyhiksi, kun rajana käytetään 50 prosenttia nettotuloista
ja kulutusyksiköiden  laskennassa  asteikkoa,  jossa kotitalouden ensimmäinen ai
kuinen  saa painon yksi, seuraavat aikuiset painon 0,7  ja alle 18vuotiaat  lapset
painon  0,5. Vastaavat  osuudet  olivat  2,5  prosenttia  vuonna  1993  ja  kolme  pro
senttia vuonna 1997. Jos köyhyysrajana käytetään sen sijaan 60 prosenttia medi
aanitulosta, köyhien osuudet yli kaksinkertaistuvat. (Tulonjakotilasto 1999.)

Taloudelliseen huonoosaisuuteen  liittyvät  tulojen  lisäksi  myös asuinolot.
Asunnottomuus  on  yksi  äärimmäisiä  syrjäytymisen  merkkejä  (Rauhala  1991),
mutta  se  on  kuitenkin  harvinaista  pohjoismaisen  hyvinvointivaltion  kontekstissa.
Toisenlainen asumiseen liittyvä mittari on asumisahtaus, joka kuitenkin on suures
ti  sidoksissa  esimerkiksi  kaupunkimaiseen  elämäntapaan,  eikä  sitä  sikäli  voida
pitää hyvänä taloudellisen tilanteen osoittimena. Yksi asumisen mukaan väestöä
selkeästi erotteleva tekijä on se, asutaanko omistus vai vuokraasunnossa. Asun
tokunnista 68 prosenttia asui omistusasunnossa vuonna 1993 (Suomen tilastolli
nen vuosikirja 1995), ja omistusasumisen yleisyyden takia Suomea onkin kutsuttu
kodinomistusyhteiskunnaksi (Ruonavaara 1988; Vihavainen 2004). Asunnon hal
lintamuotoon ovat Suomessa yhteydessä henkilön sosiaaliseen asemaan liittyvät
tekijät  kuten  ikä,  koulutustaso,  sosioekonominen  asema,  tulotaso,  siviilisääty  ja
perhetyyppi (Laakso & Loikkanen 2001; Vihavainen 2004) sekä äidinkieli (Saarela
2004). Erityisesti  työttömät  asuivat  selvästi  työllisiä useammin vuokralla vuonna
1990,  ja  ero  oli  edelleen  kasvanut  vuoteen  2000  mennessä  (Vihavainen  2004).
Asunnon  hallintaperusteen  tiedetään  olevan  yhteydessä  taloudellisen  huono
osaisuuden  todennäköisyyteen – esimerkiksi vuonna 1997 vuokralla asuvista oli
tulojensa  perusteella  köyhiä  yli  nelinkertainen  osuus  omistusasujiin  verrattuna
(Törmälehto & Sauli 2003). Toisaalta suurituloisimpaan tulokymmenykseen kuulu
vista kotitalouksista asuntonsa omisti 91 prosenttia vuonna 1998, kun pienituloi
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simpaan  kymmenykseen  kuuluvista  asuntonsa  omisti  samana  vuonna  vain  25
prosenttia  (Juntto 2002). Koska omistusasunnossa asuminen on Suomessa sel
keä  normi  (Ruonavaara  1988),  etenkin  omistusasunnon  menettämistä  voidaan
pitää  taloudellisen  huonoosaisuuden  tai  taloudellisen  syrjäytymisen  merkkinä.
Omistusasunnosta voidaan joutua luopumaan esimerkiksi ylivelkaantumisen myö
tä (Juntto 2000).

Tässä  tutkimuksessa  taloudellista  huonoosaisuutta  tutkitaan  henkilön
tuloköyhyyden ja omistusasunnon menettämisen mittareilla. Käytetyt mittarit kuva
taan tarkemmin luvuissa 4 ja 7.

Terveydentila ja kuolleisuus

Syrjäytymisellä on  myös  terveydellinen  ulottuvuutensa: huonoosaisuuteen saat
taa  liittyä  myös  terveydellisten ongelmien kokeminen,  joka  ilmenee  psyykkisenä
tai fyysisenä pahoinvointina. Terveysongelmaisuus ja vajaakuntoisuus onkin käsi
tetty huonoosaisuuden ulottuvuudeksi ainakin 1980luvun lopulta alkaen (Rauha
la  1988;  Heikkilä  1990;  Ritakallio  1991).  Lukuisissa  tutkimuksissa  on  osoitettu,
että  hyvä  ja  huono  terveydentila  jakautuvat  väestössä  epätasaisesti  ja  että  en
nenaikainen  kuolleisuus  erottelee  väestöryhmiä  toisistaan:  alhaisissa  yhteiskun
nallisissa  asemissa  olevilla  terveydentila  on  heikompi  kuin  korkeammassa  ase
missa olevilla  (esim. Keskimäki ym. 2002). Myös kuolleisuustutkimus on osoitta
nut, että henkilön ikä, koulutus, sosioekonominen asema ja siviilisääty ovat yhtey
dessä kuolleisuusriskiin (esim. Valkonen ym. 1990 & 2003 & 2004; Mackenbach
ym. 2003).

Työttömyyden yhteyksistä terveydentilaan ja kuolleisuuteen on tehty pal
jon  tutkimusta. Työttömyyden ja terveyden yhteydet kulkevat molempiin suuntiin:
terveysongelmat voivat johtaa työttömyyteen ja työttömyys terveysongelmiin. Tut
kimuksen keskeinen haaste onkin erottaa toisistaan samanaikainen työttömäksi ja
sairaaksi valikoituminen sekä varsinaiset työttömyyden seuraukset eli kausaatio
vaikutukset. Valikoituminen voi olla suoraa tai epäsuoraa (Bartley & Ferrie 2001).
Suora  valikoituminen  tarkoittaa  sitä,  että  ihmiset  joutuvat  työttömiksi  tai  pysyvät
työttöminä, koska heillä on jokin sairaus. Epäsuoran valikoitumisen hypoteesi olet
taa, että  ihmiset  joutuvat  työttömiksi  jostain sellaisesta syystä, joka myös johtaa
heikompaan  terveyteen. Jotta voitaisiin sanoa, että nimenomaan  työttömyys vai
kuttaa  terveydentilaan  tai  kuoleman  riskiin,  täytyisi  tutkimuksessa pystyä vakioi
maan ne taustatekijät, jotka ovat saattaneet olla yhteydessä sekä työttömäksi jou
tumiseen  että  terveyden  heikkenemiseen.  Tällaisia  ovat  esimerkiksi  elintapoihin
liittyvät  käyttäytymispiirteet.  Mahdolliseen valikoitumiseen  johtavaa  tekijää ei  tut
kimuksissa  kuitenkaan  useinkaan  spesifioida.  (Valkonen  &  Martikainen  1995;
Bartley &  Ferrie  2001.) Valkosen  ja  Martikaisen  (1995)  mukaan  on  oletettavaa,
että suuri osa useiden yksilömuuttujien vakiointienkin jälkeen jäljelle jäävästä riip
puvuudesta  työttömyyden  ja  kuolleisuuden välillä  johtuu  valikoitumisesta,  koska
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kaikkea valikoitumiseen liittyvää ei tutkimuksissa ole mahdollista ottaa huomioon.
Työttömyyden yhteyksistä psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin on paljon

näyttöä  erilaisten  kyselyaineistoilla  tehtyjen  tutkimusten  perusteella.  Mannilan
(1993) työttömiä työnhakijoita koskevan tutkimuksen tulosten mukaan terveydenti
lan  heikentyminen  oli  yksi  työttömyyteen  johtaneista  syistä,  mutta  työttömyys
myös johti huonompaan  terveyteen. Lahelman  (1989)  tutkimuksen mukaan työt
tömyydellä oli suuri vaikutus henkiseen hyvinvointiin erityisesti miehillä. Kontulan
ym. (1998)  tutkimuksen tulosten mukaan  työttömät miehet  ja yli  kuusi kuukautta
työttömänä  olleet  naiset  arvioivat  oman  terveydentilansa  huonoksi  kaksi  kertaa
muita useammin. Kortteisen ja Tuomikosken  (1998) tutkimuksen mukaan työttö
myydellä oli yhteys  terveydentilaan, pitkäaikaissairastavuuteen ja psyykkisiin on
gelmiin, eikä yhteys johtunut valikoitumisesta: yksilön  iän, sukupuolen,  taloudelli
sen  ja sosiaalisen  aseman,  terveydentilan  ja  riskikäyttäytymistä kuvaavien  tupa
koimisen  ja  alkoholinkäytön  vakioiminen  ei  poistanut  työttömyyden  yhteyttä  sai
rastavuuteen (Kortteinen & Tuomikoski 1998, 4344).

Työttömyyden  ja  kuolleisuusriskin  yhteyksiä  selvittäneissä  tutkimuksissa
on todettu, että työttömyyden kokeminen lisää selvästi kuolleisuusriskiä, kun usei
ta  valikoitumiseen  vaikuttavia  yksilöiden  taustatekijöitä  on  vakioitu  (Martikainen
1990; Morris ym. 1994; Martikainen & Valkonen 1995 & 1996). Ylikuolleisuus on
työttömillä miehillä suurinta alkoholinkäyttöön liittyvissä sairauksissa, hengityselin
ten sairauksissa, ruuansulatuselinten sairauksissa ja muiden tapaturmien ja väki
valtaisten kuolemansyiden luokassa. Myös naisilla ylikuolleisuutta on selvästi al
koholinkäyttöön liittyvissä kuolinsyissä.  (Martikainen & Valkonen 1995.) Martikai
sen ja Valkosen (1996) mukaan vuonna 1990 ensi kertaa työttöminä olleiden kuol
leisuusriski oli miehillä 2,1kertainen ja naisilla 1,6kertainen työssä olleisiin verrat
tuna ikä, koulutus, sosioekonominen asema ja siviilisääty vakioituna. Laman aika
na ero tasoittui siten, että vuonna 1992 ensi kertaa työttömäksi joutuneilla kuollei
suusriski oli sekä miehillä että naisilla noin 1,3kertainen.

1990luvun alun laman aikana työttömien suhteellinen kuolleisuus muihin
verrattuna  pienentyi,  kun yleinen  työttömyysaste  nousi  (Martikainen &  Valkonen
1996). Syitä siihen, miksi laman aikana työttömäksi jääneiden kuolleisuusero mui
hin nähden oli pienempi kuin ennen lamaa, esitetään kaksi: Ennen lamaa työttö
mäksi  jääneet  olivat  valikoituneempia  kuin  ne,  jotka  jäivät  työttömiksi  laman ai
kaan, koska laman aikana työttömien määrä ja samalla myös työttömien ryhmän
heterogeenisyys  kasvoi.  Toisaalta  korkean  yleisen  työttömyyden  aikana  työttö
myyden  aiheuttama  psyykkinen  rasittuneisuus  ja  leimautuminen  on  pienempää
kuin matalan työttömyyden aikana, koska työttömyys koskettaa suurta osaa väes
töstä. Martikaisen ja Valkosen (1995) mukaan jälkimmäinen vaihtoehto selittänee
ilmiöstä kuitenkin vain osan, jolloin valikoitumisella on suurempi merkitys.

Usein perimmäisenä syynä  työttömyyden ja  terveyden välisiin yhteyksiin
viitataankin työttömyyden aiheuttamaan psyykkiseen stressiin, joka vaikuttaa sekä
psyykkiseen että fyysiseen terveyteen (Valkonen & Martikainen 1995). Muina syi
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nä on mainittu suhteellinen köyhyys, sosiaalisen eristyminen, itsetunnon menetys
ja  terveyskäyttäytyminen  (Bartley  1994).  Työttömyyteen  liittyvä  stressi  on  usein
seurausta  taloudellisten  olojen  kiristymisestä  työttömyyden  myötä  (Kontula  ym.
1998). On esitetty, että työttömyyden aiheuttama tulojen menetys vaikuttaisi myös
suoraan  terveyteen  huonomman  ruokavalion,  asuinolojen  ja  terveyspalveluiden
käytön  vähenemisen  kautta.  Suomessa  kuitenkin  hyvinvointivaltion  tukijärjestel
mällä  pyritään  takaamaan  se,  että  työttömyys  ei  vaaranna  yksilöiden  perustoi
meentuloa. Tulojen menetys vaikuttanee silti psyykkiseen stressiin, joka vaikuttaa
edelleen  terveyteen.  (Valkonen & Martikainen 1995.) Lisäksi  työttömien terveys
käyttäytymisen  on  nähty  olevan  yksi  työttömyyden  ja  terveyden  väliseen  yhtey
teen vaikuttava tekijä. Esimerkiksi tupakan ja alkoholin kasvava kulutus työttömillä
voidaan nähdä  yritykseksi  lieventää  työttömyyden  aiheuttamaa stressiä,  joka  on
näiden käyttäytymismuutosten perimmäinen syy (Martikainen & Valkonen 1995).

Tässä  tutkimuksessa ei voida  rekisteriaineistolla  tutkia yksilöiden tervey
dentilaa, mutta kuolemista saadaan luotettavat tiedot. Terveydellistä syrjäytymistä
tutkitaankin siten ennenaikaisen kuoleman kautta. Tämänkin mittarin yhteydessä
on  muistettava,  että  vaikka  moni  työikäisten  joukossa  tapahtuva  kuolema  liittyy
alkoholisyihin ja itsemurhiin, ennenaikainen kuolema tai  terveydentilan heikkene
minen ei läheskään aina ole äärimmäisen huonoosaisuuden indikaattori.

Kasautunut huonoosaisuus ja syrjäytyminen

Varsinaiseksi huonoosaisuudeksi tai syrjäytymiseksi on yleensä nähty vasta sel
lainen  tilanne,  jossa  yksilö  on  huonoosainen  usealla eri  ulottuvuudella. Huono
osaisuuden ja syrjäytymisen kasautumiskriteerin mukaan ajatellaan, että esimer
kiksi perheettömyys ja terveysongelmaisuus ovat syrjäytymistä indikoivia tekijöitä,
mutta että niitä ei voi yksinään katsoa syrjäytymisen riittäväksi kriteeriksi (Mannila
1993).  Kasautuneen  huonoosaisuuden  mittaaminen  tutkimuksissa  on  kuitenkin
pitkälti riippunut tutkijoiden harkinnanvaraisista määrittelyistä, ja erilaisia indikaat
toreita on yhdistelty varsin sekalaisesti kasautuneen huonoosaisuuden mittareik
si. Osasyynä tähän on se, että kattavaa ja empiirisesti sovellettavaa määritelmää
syrjäytymisestä tai kasautuneesta huonoosaisuudesta ei ole toistaiseksi esitetty.

Gallien  ja  Paugamin  mukaan  ”sosiaalinen  syrjäytyminen  tarkoittaa  tilan
netta,  jossa  ihmiset kärsivät  työmarkkinamarginalisaation, köyhyyden ja sosiaali
sen isolaation muodostamasta kasautuvasta huonoosaisuudesta” (Gallie & Pau
gam 2000b, 370, käännös Haapola 2002, 75). Gallien  ja Paugamin (2000b) mu
kaan edellä mainittujen puutteiden olemassaolosta seuraa lisäksi itseään vahvis
tava  kierre,  jossa  menetetään  yhteiskuntaan  osallistumisen  ja  itsearvostuksen
kannalta tarpeelliset taloudelliset ja sosiaaliset resurssit.

Kronauerin  mukaan syrjäytymisprosessin  alkusysäyksenä  on  työstä syr
jäytyminen.  Siitä  seuraa  taloudellinen  syrjäytyminen,  joka  ilmenee  monesti  köy
hyytenä. Näistä seuraa mahdollisesti kulttuurinen syrjäytyminen,  jossa elämänta
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van marginaalisuus  ilmenee suhteessa valtaväestön kulttuurisiin muotoihin, sekä
eristymisen kautta syrjäytyminen, joka ilmenee muun muassa sosiaalisten kontak
tien,  sosiaalisten  suhteiden  ja  ryhmäidentiteetin  kautta.  (Kronauer  1997  [Little
woodin & Herkommerin 1999 mukaan].)

Suomalaisissakin huonoosaisuustutkimuksissa on usein ollut kiinnostuk
sen kohteena nimenomaan moniulotteinen deprivaatio eli se, miten muut syrjäy
tymisen osaalueet kasautuvat tutkitun yksittäisen osaalueen kuten työttömyyden
tai köyhyyden ympärille (Heikkilä 2000). Heikkilä (1990) mittasi huonoosaisuuden
kasautumista materiaalisen ja sosiaalisen deprivaation kautta. Materiaalisen dep
rivaation komponentteja olivat asumisväljyys  ja asumistaso,  työttömyys  ja huono
kiinnittyminen  työmarkkinoille  sekä  terveysongelmat  ja  sosiaalisen  deprivaation
komponentteja  sosiaaliset  suhteet,  yhteiskunnallinen  aktiivisuus  ja  vapaaajan
aktiivisuus. Erityinen kysymys Heikkilällä oli se, miten kasautunut huonoosaisuus
eli kaikilla joko materiaalisen tai sosiaalisen huonoosaisuuden kolmella mittarilla
huonoosaiseksi luokittuminen näkyi tuloköyhien tai toimeentulotuen saajilla. Elin
olopuutteiden kasaantuminen lisääntyi  tulojen pienentyessä, mutta Heikkilän mu
kaan köyhyys ja kasautunut huonoosaisuus olivat 1980luvun Suomessa kuiten
kin  pääosin  eri  asioita:  köyhiksi  määrittyneet,  toimeentulotuen  saajat  ja  kasau
tuneesti huonoosaiset ja olivat vain osaksi samoja ihmisiä. Samankaltaisiin tulok
siin on päätynyt myös Ritakallio (1991).

Kortteinen  ja  Tuomikoski  (1998)  määrittelivät  kasautuneeksi  huono
osaisiksi ne, joilla oli sekä työttömyys, köyhyys että terveysongelma. Kortteisen
ja Tuomikosken mukaan kasaantuneesti huonoosaisia oli vuonna 1996 viisinker
tainen määrä vuoteen 1987 verrattuna. Kortteinen ja Tuomikoski (1998, 171173)
laskivat,  että  kasautuneesti  huonoosaisia  oli  vuonna  1996  lähes  yksi  prosentti
työvoimasta eli noin 20 000  30 000 ihmistä. Tutkimustulosten mukaan muu huo
noosaisuus työttömien keskuudessa oli lisäksi kasaantunut niille, jotka olivat läh
tökohtaisesti olleet  huonommassa  asemassa  kuten matalasti  koulutettuja  ja  työ
väenluokkaisia.  Työttömyys  oli  myös  entistä  lujemmin  yhteydessä  kasautunee
seen huonoosaisuuteen (mt.). Myös Vähätalon (1996) tutkimuksen mukaan työt
tömyyden kestolla on yhteys huonoosaisuuden kasautumisriskiin.

Halleröd  ja Heikkilä  (1999) mittasivat syrjäytymistä pohjoismaisessa ver
tailussa kuuden hyvinvoinnin alueen kautta, jotka olivat tulojen riittävyys menoihin,
alhainen materiaalinen standardi, työttömyysongelmat, huono terveys, sosiaalinen
eristyminen ja väkivaltakokemukset. Henkilö luokiteltiin syrjäytyneeksi,  jos hänen
elämäntilannettaan kuvasi vähintään kaksi edellä mainittua hyvinvoinnin puutetta.
Tällä  tavalla  mitattuun  syrjäytymiseen  olivat  Pohjoismaissa  yhteydessä  etenkin
yksilöiden ikä, sukupuoli ja koulutus sekä myös sosioekonominen asema ja kotita
loustyyppi.

Haapola  (2002)  määritteli  toimeentulotukiasiakkaiden  syrjäytymisriskejä
koskevassa  tutkimuksessaan kasautuneesti huonoosaisiksi ne,  jotka olivat  yhtä
aikaa  sekä  työttömiä  että  köyhiä  eikä  heillä  ollut  puolisoa.  Yhtäaikainen  työttö
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myys  ja puolison puute määriteltiin riskialttiiksi sosiaaliseksi  integraatioksi, koska
tällöin henkilöltä puuttuu kaksi olennaista yhteisöön sitovaa tekijää. Henkilön  ikä,
koulutus,  sosioekonominen  asema  ja  asuinpaikka  olivat  yhteydessä  huono
osaisuuden kasautumiseen. Kasautuneesti huonoosaisten olotilaa ei kuitenkaan
Haapolan  mukaan  voida  määritellä  syrjäytymiseksi,  sillä  ei  tiedetä,  onko  olotila
peruuttamaton (mt.).

Mannila (1993) lähestyi huonoosaisuuden kasautumista selkeämmin syr
jäytymisen  prosessin  näkökulmasta.  Mannilan  mukaan  työttömien  miesten  elä
mää voi  usein  luonnehtia menetyskierteeksi:  työttömyys  johtaa helposti parisuh
teen  purkautumiseen  tai  parisuhdetta  ei  onnistuta  muodostamaan,  ja  tilannetta
leimaavat  myös  heikko  asumistaso,  asumismuodon ongelmat  ja  toimeentulovai
keudet.

Huonoosaisuustutkimuksissa on usein menetelty niin, että aluksi on  tut
kittu erikseen yksittäisiä huonoosaisuuden ulottuvuuksia,  jotka  lopulta on yhdis
tetty  kasautuneen  huonoosaisuuden  mittareiksi  (esim. Kortteinen &  Tuomikoski
1998; Haapola 2002). Vastaavanlaista tutkimustapaa käytetään myös tässä tutki
muksessa:  kasautuneen  huonoosaisuuden  indikaattorit  muodostetaan  työmark
kinoilta  syrjäytymisen,  perheelämästä  syrjäytymisen,  taloudellisen  huono
osaisuuden ja kuolleisuuden mittareiden yhdistelmänä (ks. luku 4).

3.1.3  Huonoosaisuuden ja hyvinvoinnin alueelliset erot

Huonoosaisuus ja syrjäytyminen keskittyvät usein alueellisesti. Erityisesti alueel
listen hyvinvointierojen tutkimusperinteessä on tuotettu kuntia koskevilla aineistoil
la  runsaasti  tietoa  kuntien  kehittyneisyys  ja hyvinvointieroista. Näissä  tutkimuk
sissa kunnat on luokiteltu tyypeiksi kaupunkimaisuutensa ja toiminnallisen keskus
periferiaasemansa mukaan. Kuntatyyppien keskimääräistä hyvinvointia on mitat
tu erilaisilla työttömyyteen, työllisyyteen, kunnan talouteen, toimeentuloon, asumi
seen,  koulutukseen  ja  terveyteen  sekä  elinympäristön  turvattomuuteen  liittyvillä
muuttujilla, joista on muodostettu faktorianalyysin avulla tai muulla keinoin hyvin
voinnin perusulottuvuuksia ja hyvinvointiindeksejä (Kuitunen & Siirilä 1985; Siirilä
ym.  1988;  Siirilä  ym.  1999;  Kainulainen  ym.  2001;  Viljanen  2001;  Heikkilä  ym.
2002). Usein kuntatyypin mukainen tyypittely on myös yhdistetty maantieteellisten
tai suuralueiden välisten erojen tutkimukseen.

Parin  viime  vuosikymmenen  aikana  tehty  alueellisen  erilaistuneisuuden
tutkimus sinällään ei ole uutta, vaan se on  jatkoa vanhemmalle perinteelle;  esi
merkiksi  Riihinen  (1965)  kartoitti  1960luvulla  alueellisen  erilaistuneisuuden  pe
rusulottuvuuksia kuntaaineistolla. Tärkeimpiä kuntia ryhmitteleviä faktoreita olivat
Riihisellä työnjaon ja sosiaalisen irrallisuuden faktorit. Työnjakofaktori kuvasi teol
listuneisuuden kautta lähinnä yleistä kehitystasoa ja kaupungistuneisuutta: teollis
tuneimmat  ja  työnjaoltaan kehittyneimmät  kunnat sijaitsivat  pääasiassa etelässä
ja  rannikkoseudulla  (Riihinen  1965,  145). Sosiaalisen  irrallisuuden  faktori kuvasi
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sosiaalista  juurtumattomuutta  ja vakiintumattomuutta  ulottuvuudella,  joka ei  ollut
yhteydessä teollistuneisuuteen (mt., 159). Riihisen mukaan sosiaalisen irrallisuu
den erot alueiden välillä  juonsivat  juurensa  länsisuomalaiseen kyläasutukseen ja
itäsuomalaiseen  hajaasutukseen  liittyviin  historiallisiin  sosiaalisen  kiinteyden
muotoihin (mt., 163). Kun alueellisia eroja tarkasteltiin yhtä aikaa työnjaon ja sosi
aalisen  irrallisuuden  faktoreilla,  näkyi  EteläSuomen  kaupunkialueiden  korkea
teollistuneisuus mutta suuri sosiaalinen  irrallisuus, ItäSuomen ja pohjoisten alu
eiden pieni  teollistuneisuus  ja suuri sosiaalinen irrallisuus sekä Pohjanmaan ran
nikon  ja  osittain  laajemmin  länsirannikon  kuntien  pieni  sosiaalinen  irrallisuus  eli
suuri sosiaalinen kiinteys mutta pääasiassa pieni teollistuneisuuden taso. Joissa
kin länsirannikon kunnissa korkea kiinteyden taso yhdistyi kehittyneeseen työnja
koon ja teollistuneisuuteen. (Riihinen 1965, 160168.)

Tuoreemmista  tutkimuksista  esimerkiksi  Kainulaisen  ja  kumppaneiden
(2001) kuntatason aggregaattiaineistoon perustuvassa tutkimuksessa kunnat tyy
piteltiin  kaupunkiseudun  keskuksiin,  muihin  kaupunkimaisiin  kuntiin,  kaupunkien
läheiseen maaseutuun, ydinmaaseutuun ja harvaan asuttuun maaseutuun. Hyvin
voinnin  perusulottuvuuksiksi  nousivat  väestön  elintaso,  joka  sisälsi  tulotasoon,
koulutustasoon,  terveydentilaan  ja  asumistasoon  liittyviä  muuttujia,  sekä  psy
kososiaalisten  ongelmien  ulottuvuus,  jota  kuvaavina  muuttujina  oli  väkivalta  ja
huumausainerikosten määrä, psykiatristen potilaiden määrä, lastensuojelutapaus
ten määrä,  toimeentulotukea saaneiden  määrä  ja alkoholikuolemat  (mt., 6263).
Suomen kunnat ryhmittyivät näiden ulottuvuuksien mukaan muutamiin pääasialli
siin hyvinvointityyppeihin: kaupunkeihin, joille on ominaista korkea elintaso mutta
runsas psykososiaalisten ongelmien määrä, harvaan asuttuun maaseutuun,  jolle
on leimallista matala elintaso ja psykososiaalisten ongelmien runsaus, sekä kau
punkien  läheiseen  maaseutuun,  joissa  korkea  elintaso  yhdistyy  vähäisiin  psy
kososiaalisiin ongelmiin. Maantieteellisesti  tarkasteltuna laaja heikon elintason ja
psykososiaalisten ongelmien vyöhyke sijaitsi  tutkimuksen perusteella pääasiassa
Pohjois  ja  ItäSuomessa,  josta se  työntyi eräänlaisena kielekkeenä kohti Keski
Suomea. LänsiSuomessa ja etenkin Pohjanmaan rannikolla sijaitsevilla seuduilla
oli matala elintaso mutta vähän sosiaalisia ongelmia. EteläSuomessa vallitsi kor
kea elintaso, mutta kaupunkikeskuksia vaivasivat psykososiaaliset ongelmat, kun
taas  kaupunkien  ympäristökunnissa  niitä  ei  juuri  esiintynyt.  (Kainulainen  ym.
2001.) Näiden kunnittaisten hyvinvointityyppien alueellinen sijoittuminen heijaste
lee yllättävänkin paljon edellä mainittuja Riihisen (1965) yli 30 vuotta aikaisemmin
havaitsemia alueellisten erojen ulottuvuuksia.

Myös yksittäisiä huonoosaisuuden tai hyvinvoinnin indikaattoreita on tar
kasteltu useissa tutkimuksissa alueellisesta näkökulmasta – tässä niitä käsitellään
keskittyen  niihin  huonoosaisuuden  ulottuvuuksiin,  joita  käytetään  myöhemmin
tässä tutkimuksessa. Työttömyys on karkealla aluejaolla katsottuna ollut yleisem
pää Itä ja PohjoisSuomessa kuin EteläSuomessa (ks. myös luku 2), mutta työt
tömyysjaksot ovat Itä ja PohjoisSuomessa olleet lyhyempiä aktiivisten työvoima
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poliittisten toimenpiteiden seurauksena. Toisaalta juuri tämän takia toistuvaistyöt
tömyys on ollut suurta nimenomaan Itä ja PohjoisSuomessa – etenkin tukityöllis
tämisen  osalta  tulokset  työttömien  työmarkkinoille  integroitumisen  suhteen  ovat
olleet vaatimattomia. (Böckerman 1998 & 2000; Räisänen 2002.) Työttömyys on
ollut alhaista EteläSuomen lisäksi Pohjanmaan rannikkoalueella (Siirilä ym. 1999,
Valtioneuvoston kanslia 2001). Pitkäaikaistyöttömyys vaihtelee myös kuntatyypin
mukaan: työttömyyden pitkittyminen on ollut yleisempää kaupunkimaisissa ja taa
jaan asutuissa kunnissa kuin maaseutumaisissa kunnissa (Keinänen 2000).

Huonoosaisuuden sosiaalista  ulottuvuutta  perheettömyyden  tai  eronnei
suuden  näkökulmasta  ei  liene  tarkasteltu  tutkimuksissa  maantieteellisten  erojen
kannalta. Tulotason  ja  köyhyyden  maantieteellisistä  eroista sen sijaan  tietoa  on
jonkin  verran,  vaikka  alueeroja  on  käsitelty  varsinaisissa  köyhyystutkimuksissa
yleensä vain ohimennen. Loikkasen ym. (1997) mukaan alueelliset  tuloerot ovat
selviä: pääkaupunkiseudulla tulotaso on korkein ja Väli ja PohjoisSuomessa ma
talin, ja muu EteläSuomi sijoittuu näiden väliin. Kun huomioon otetaan myös tu
lonsiirtojen, asumisen hinnan ja palveluiden laskennallinen vaikutus, alueiden vä
liset  tuloerot  jonkin  verran  tasoittuvat  (Loikkanen  ym.  1997;  Riihelä  &  Sullström
2001; Niemelä 2005). Vastaavasti tuloköyhyys on ollut pienintä pääkaupunkiseu
dulla  ja EteläSuomessa  kasvaen VäliSuomea  kohtia mentäessä  ja saavuttaen
korkeimman tason Itä ja PohjoisSuomessa (Heikkilä 1990; Ritakallio 1994; Haa
pola 2002; Moisio  2004). Asunnon omistamisen  alueellisia  eroja  on  tutkittu vain
vähän  (Juntto  2000).  Suomen  suurimpia  kaupunkeja  vertailleiden  Laakson  ja
Loikkasen (2001) mukaan Helsingin asunnoista 57 prosenttia oli omistusasuntoja;
muita suhteellisesti vähäisen omistusasuntojen määrän kaupunkeja olivat Jyväs
kylä, Kuopio ja Oulu. Omistusasuntovaltaisimpia suurista kaupungeista olivat Pori,
Kouvola ja KotkaHamina, joissa omistusasuntoja oli yli 70 prosenttia.

Kuolleisuuden  alueeroista  Suomessa  on  melko  paljon  tietoa.  Erityisesti
huomio on  kiinnittynyt  Pohjois  ja  ItäSuomen sekä Etelä  ja LänsiSuomen sel
vään eroon: etenkin miesten kuolleisuus kasvaa selvästi mentäessä lounaisranni
kolta  kohti  itää  ja  pohjoista.  Naisilla  alueiden  väliset  erot  ovat  pienemmät  kuin
miehillä.  (Koskinen  1995; Valkonen 2001; Noponen 2004.) Yksilötasolla  ilmene
vän kasautuneen  huonoosaisuuden  alueelliset  erot  ovat  sen  sijaan  olleet  vain
vähäisen  tarkastelun  kohteena.  Haapolan  (2002)  tutkimuksessa  toimeentulotu
kiasiakkaiden kasautuneessa huonoosaisuudessa (yhtäaikaisessa työttömyydes
sä,  köyhyydessä  ja  ilman  puolisoa  elämisessä)  oli  eroja  asuinpaikan  mukaan:
suuralueittain  (pääkaupunkiseutu  erikseen)  tarkasteltuna  kasautuneesti  huono
osaisten osuus oli 1990luvun  loppupuolella pääkaupunkiseudulla asuneista pie
nin ja PohjoisSuomessa asuneista suurin.

Alueeroja koskevan tutkimustiedon mukaan voidaan siis sanoa, että mo
nenlaisilla huonoosaisuuden  indikaattoreilla  tarkasteltuna alueelliset erot näyttä
vät Suomessa varsin yhdenmukaisilta sikäli kuin niistä on tietoa: parhaassa ase
massa ovat Etelä  ja LounaisSuomen alueet, joista itää ja pohjoista kohti siirryt
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täessä  huonoosaisuusriskissä  olevien  osuus  kasvaa  eri  mittareiden  mukaan.
Alueerojen ymmärtämisen kannalta on kuitenkin tärkeää pystyä erottelemaan se,
johtuvatko  alueiden  väliset  erot  ensisijaisesti  siitä,  että  alueilla  asuu  eri  määrä
sellaisia  ihmisiä,  joilla  on  sosiodemografisten  ominaisuuksiensa  johdosta  keski
määräistä  suurempi  huonoosaisuusriski.  Tällöin  ne  alueet,  joilla  riskiryhmissä
olevia  henkilöitä  asuu  paljon,  näyttävät  myös  aggregaattitasolla  keskimääräistä
huonoosaisemmilta alueilta. Kun tiedetään, että esimerkiksi eri ikäisten ja eri so
sioekonomisten  ryhmien  osuudet  ovat  alueilla  erilaiset  ja  että  syrjäytymisriskit
näissä eri  ryhmissä poikkeavat  toisistaan, voidaan päätellä, että alueellisesti nä
kyvät hyvinvointierot johtuvat ainakin osittain alueellisista väestörakenteista. Näitä
väestörakenteen  aikaansaamia eroja voidaan kutsua  alueerojen kompositio  tai
koostumusvaikutuksiksi (compositional effects) (esim. Duncan ym. 1996 & 1998).
Toisaalta  alueerot  voivat  johtua  väestörakenteen  lisäksi  myös  muista,  alueita
sinänsä kuvaavista kontekstitekijöistä. Jos alueiden väliset erot eivät selity väestö
rakenteella,  vaan  eroja  alueiden  välille  jää väestörakennetekijöiden vakioimisen
jälkeenkin, puhutaan usein kontekstivaikutuksista (contextual effects)  tai aluevai
kutuksista (area effects). Termi viittaa siihen, että aluetason ominaisuudet vaikut
tavat mitattavana olevaan  ilmiöön yksilötason tekijöistä  riippumatta  (Duncan ym.
1996 & 1998). Pelkkä alueerojen havaitseminen ei siis riitä varsinaisten aluevai
kutusten olemassaolon todisteeksi.

Suomalaisissa  tutkimuksissa  tätä  erottelua  ei  ole  toistaiseksi  kovin  ylei
sesti  käytetty  aikuisväestön  hyvinvoinnin  alueerojen  selittämiseen.  Esimerkiksi
työttömyyden alueeroja on yleensä tyydytty kuvaamaan deskriptiivisesti tai  tutki
mus on ollut varsin kansantaloustieteellistä (esim. Böckerman 2000 & 2001; Tervo
1998).  Alueittaisia  eroja  on  kyllä  tutkittu  aggregaattiaineiston  avulla  esimerkiksi
mallittamalla seutukunnittaisten työttömyysasteiden ja seutukunnittaisten rakenne
tekijöiden yhteyksiä  (Böckerman  2001), mutta  tällöin ei  ole voitu  tutkia erikseen
yksilöiden  ominaisuuksien  ja  seutukuntien  ominaisuuksien  yhteyksiä  yksilöiden
työttömyysriskeihin.  Työttömyyden  taustatekijöiden  ymmärtämisen  kannalta  on
kuitenkin tärkeä saada tietoa siitä,  johtuvatko työttömyysriskit ja samalla alueelli
set  työttömyyserot etupäässä väestörakenteesta vai  joistakin alueellisista  raken
teellisista tekijöistä. Esimerkiksi jos työvoiman ikä ja koulutusrakenteessa on sel
viä  alueellisia  eroja,  voidaan  olettaa,  että  ne  näkyvät  myös  alueellisten  työttö
myysasteiden eroina (Pehkonen 1998b). Toisaalta sellaisilla alueilla, joilla  työttö
myyden taso on ollut korkea, yksilöiden omat edullisetkaan ominaisuudet eivät ole
välttämättä riittäneet työn saamiseen (Tuomala 2002).

Ainoastaan  kuntatietoja  sisältäviä  aineistoja  käyttävän  hyvinvointitutki
muksen ongelmana on se, että niissä ei voida ottaa huomioon yksilötason vaihte
lua  eikä  yksilötason  tekijöiden  vaikutusta  mitattavaan  yksilötason  vastemuuttu
jaan. Tällöin tuloksista ei oikeastaan voida tehdä johtopäätöksiä kuntien asukkai
den hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi indikaattorien mittaus kuntatasolla
voi kertoa muusta kuin ongelmien esiintymisen taajuudesta väestössä: esimerkik
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si  muutokset  sosiaalipalveluita  kuvaavissa  muuttujissa  eri  vuosien  välillä  voivat
kertoa  siitä,  että  palveluja  tarjotaan  enemmän  yhteiskunnan  kehittyessä sen  si
jaan, että ongelmat sinänsä olisivat lisääntyneet väestössä (Kääriäinen 2003).

Aikuisväestön  hyvinvointia  tai huonoosaisuutta  käsittelevien  tutkimusten
joukossa on poikkeuksiakin, joissa yhdistetään yksilö ja asuinaluetietoja ja selvi
tetään näin alueerojen syitä. Haapolan (2001) tutkimuksen mukaan Suomen suu
rimpien kaupunkien välillä oli eroja sekä toimeentulotukiasiakkaiden työssäolo ja
työttömyyskuukausissa että tulotasossa. Yksilöaineistoa käyttämällä tutkimukses
sa saatiin selville, että kaupunkien väliset erot eivät johtuneet ihmisten taustaomi
naisuuksista, joten myös asuinpaikkakuntien tarjoamissa elämänmahdollisuuksis
sa täytyi olla eroja.

Kainulaisen ym. (2001) tutkimusryhmän jatkotutkimuksessa (Heikkilä ym.
2002) aineistoa  laajennettiin kuntaaineistosta yksilötason aineistoksi,  jolloin voi
tiin tutkia myös sitä, kuinka paljon yksilöiden ominaisuuksien huomioonottaminen
selitti kuntatyyppien välisistä eroista erilaisilla hyvinvoinnin indikaattoreilla. Useis
sa tapauksissa kuntatyyppien välille  jäi edelleen hyvinvointieroja yksilömuuttujien
huomioimisen jälkeenkin, mutta esimerkiksi kuntatyyppien väliset terveyserot selit
tyivät kuntien väestörakenteiden eroilla. Tässä tutkimuksessa oli kuitenkin muka
na enää 16 kuntaa, joten yleispäteviä johtopäätöksiä koko Suomen tilanteesta on
tulosten pohjalta vaikea tehdä.

Suomalaisten  kuolleisuustutkimusten  vahvuus  alueerojen  selittämisen
näkökulmasta on siinä, että ne on yleensä tehty yksilöaineistoilla. Alueellisten ero
jen selitystä  on  etsitty  kuolemansyittäin.  Iskeemiseen  sydäntautiin  (IHD) kuollei
suuden  alueellisista  eroista  voitiin  yksilöiden  sosiodemografisilla  taustatekijöillä
selittää vain osa (Koskinen 1995). Myös miesten alkoholikuolleisuuden ja naisten
ja miesten itsemurhakuolleisuuden seutukunnittaisesta vaihtelusta yksilöaineistol
la  tehdyt  tutkimukset  osoittivat,  että  yksilöiden  sosiodemografiset  taustatekijät
selittivät vain osan alkoholi ja itsemurhakuolleisuuden huomattavista alueellisista
eroista alle 65vuotiailla 1990luvulla (Mäkelä ym. 2001; Blomgren ym. 2004; Mar
tikainen ym. 2004). Koska alueerot eivät selittyneet väestön sosiodemografisen
rakenteen eroilla eri alueilla, oletuksena oli, että muilla alueita kuvaavilla tekijöillä
saattoi olla yhteys kuolleisuuteen olettaen, että tutkimuksissa ei jätetty ottamatta
huomioon olennaisia yksilöitä kuvaavia tekijöitä (Blomgren ym. 2004; Martikainen
ym. 2004).

Huonoosaisuuden alueerojen tutkimuksessa suomalaisen aikuisväestön
osalta  on  siis  toistaiseksi  käytetty  varsin  vähän  yksilö  ja  aluetietoja  yhdistäviä
aineistoja. Alueerojen syiden selvittämisessä yksilö  ja  aluenäkökulmat yhdistä
vää  tutkimusasetelmaa  ja  aineistoa kuitenkin  tarvitaan,  koska aggregaattiaineis
toilla ei pystytä erottelemaan alueeroihin yhteydessä olevia yksilö ja kontekstite
kijöitä toisistaan.
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3.2  Alueellisten kontekstien vaikutukset yksilöiden
hyvinvointiin

Yksilöiden käyttäytymistä tutkittaessa täytyy ottaa huomioon myös se rakenteelli
nen ja sosiaalinen ympäristö, jossa yksilöt toimivat. Yksilöjä ja yhteisöjä yhdistävä
tutkimusperinne  juontaa  sosiologiassa  juurensa  aina  Émile  Durkheimin  1800
luvun  lopun  tutkimuksiin.  Durkheim  määritteli Sosiologian  metodisäännöissä
(1895/1927)  keskeisen  tutkimusongelmansa:  mitä  päätelmiä  voidaan  tehdä  eri
tasoilla, kun käytettävissä on aineisto,  jossa yksilöt ryhmittyvät  tiettyihin ryhmiin?
Durkheimin mukaan yksilön toiminta ei ole riippuvainen vain yksilön omista aiko
muksista, vaan se  riippuu myös  yhteisön kollektiivisen  tajunnan  merkityksistä  ja
arvoista: väestö on  jotakin enemmän kuin yksilöidensä summa. Durkheim nimitti
tällaisia kollektiivisia käyttäytymisnormeja sosiaalisiksi faktoiksi, ja niihin tuli hänen
mukaansa tutkimuskohteina suhtautua kuin esineisiin (Durkheim 1895/1927, 20).
Durkheim  oli  kiinnostunut  siitä,  miten  voidaan  todistaa,  että  yhteisön  arvoilla  ja
normeilla on ulkoinen vaikutus yksilöön, kun arvot ja normit kerran ovat vain yksi
löiden mielissä (ks. Blau 1960). Itsemurhassa Durkheim (1897/1973) esitti  tähän
vastauksen: vaikkakin sosiaalinen omatunto sijaitsee vain ihmisten mielissä, sosi
aalinen paine, jota se aiheuttaa, ei ole suoraan johdettavissa yksittäisistä yksilöis
tä. Durkheimia seuraten Chicagon koulukunnan kaupunkisosiologit kehittivät sosi
aalisen alueen käsitteen, jonka ideana oli, että alueen yleisellä luonteella on vai
kutuksia alueella asuviin ihmisiin heidän pyrkiessään mukautumaan ympäristöön
sä ja että alueiden ominaisuudet ovat jotakin enemmän kuin niillä asuvien yksilöi
den ominaisuuksien summa (Saunders 1986; Yen & Syme 1999).

Ihmisiä tutkittaessa olisi siis otettava huomioon sekä yksilön että yhteisön
ominaisuudet. Vaarana  on kuitenkin,  että  jompikumpi  tasoista unohdetaan  tutki
musta  tai  johtopäätöksiä  tehdessä. Analyysissa,  jossa pitäisi periaatteessa ottaa
useita  tasoja  huomioon,  voidaan  sortua  neljäntyyppisiin  virhepäätelmiin.  Ensim
mäisenä  virhepäätelmän  tyyppinä  on  yleensä  mainittu ekologinen  harha,  jossa
ryhmätasolla mitattavien muuttujien yhteyksien päätellään olevan vastaavanlaisia
ja samansuuruisia myös yksilötasolla. Toinen tyyppi, atomistinen tai individualisti
nen  harha,  on  edelliselle  päinvastainen:  tällöin  analyysi  tapahtuu  yksilötasolla
mutta johtopäätökset yleistetään ryhmiin. Kolmas tyyppi on psykologistinen harha,
jossa yksilötason muuttujien välillä päätellään olevan yhteyksiä mutta unohdetaan
ottaa  huomioon  relevantit  yhteisötason  muuttujat.  Neljäs  mahdollinen  virhepää
telmän  tyyppi  on sosiologistinen  harha,  jossa  sekä  analyysi  että  päätelmät  teh
dään  vain  ryhmätasolla,  mutta  unohdetaan  relevantit  yksilömuuttujat.  (Robinson
1950; Riley 1963; Alker 1969; Scheuch 1969; DiezRoux 1998.)

Kontekstuaalianalyysin  tutkimusperinteessä  yksilö  ja  yhteisöaineistojen
yhdistämisen tärkeyttä on korostettu sosiologisessa kirjallisuudessa etenkin 1960
luvulta alkaen (Blau 1960; Davis ym. 1961; Riley 1963; Scheuch 1969; Valkonen
1969a & 1969b). Kontekstuaalianalyysin ideat lähtivät suoraan sosiologian perus
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ajatuksista,  jotka olivat  jääneet vuosikymmeniksi  jokseenkin unohduksiin  (Valko
nen 1970). Kontekstuaalianalyysin ideana on pyrkiä erottelemaan ryhmän ominai
suuksien vaikutukset yksilötason muuttujien vaikutuksista. Kontekstuaalianalyysin
suosio nousi tarpeesta yhdistää sosiaalista rakennetta kuvaavia muuttujia yksilöitä
koskeviin  analyyseihin  ja  toisaalta  tarpeesta  välttää  ekologisen  virhepäätelmän
vaara (ks. Blau 1960). Menetelmät eivät kuitenkaan vielä 1960luvulla olleet kovin
kehittyneitä: varhaisina menetelminä käytettiin muun muassa ristiintaulukointia ja
korrelaatioihin perustuvia melko yksinkertaisia menetelmiä (Blau 1960; Davis ym.
1961; Valkonen 1969a).

Teknisten  menetelmien  kehittymisen  myötä  kontekstivaikutusten  tutki
muksessa on 1990luvun puolivälistä alkaen koittanut uusi korkeasuhdanne. Ny
kyaikainen menetelmä kontekstien vaikutusten tutkimisessa on monitasoanalyysi,
jota  on viime vuosina käytetty paljon  ainakin epidemiologian  ja nuorisotutkimuk
sen  aloilla  yksilö  ja  yhteisövaikutusten  erotteluun  (DiezRoux  1998;  Blakely  &
Woodward 2000; Snijders & Bosker 1999; Leyland & Goldstein 2001 – monitaso
analyysista lisää luvussa 4.3 ja menetelmäliitteessä).

3.2.1  Alueiden ominaisuudet ja aluevaikutukset

Eräs  tärkeä  yksilön  elämää  määrittävä  konteksti  on  alue,  jolla  henkilö  asuu.
Asuinpaikka voidaan käsittää fyysisesti rajattuna alueena mutta myös sosiaalise
na yhteisönä,  jonka sisällä yksilö  toimii  ja  jonka muut  jäsenet vaikuttavat yksilön
toimintaan.  Muiden  alueella  asuvien  ihmisten käyttäytymiseen  mukautumisen  li
säksi esimerkiksi alueiden tuotanto ja elinkeinorakenne, väestörakenne sekä pal
velut määrittävät yksilön hyvinvoinnin edellytyksiä ja esteitä (Macintyre ym. 1993;
Macintyre  &  Ellaway  2003).  Tällaisia  alueyksiköitä  voidaan  erotella  monella  eri
tasolla lähinaapurustosta alkaen vaikkapa kansalliselle tasolle asti. Tutkimuksissa
alueyksiköinä  joudutaan  yleensä  käyttämään  hallinnollisia  yksiköitä,  vaikka  ne
eivät todellisuudessa aina kuvaa ihmisten todellista elinpiiriä.

Asuinpaikka on vain yksi monista mahdollisista yhteisökonteksteista yksi
lön elämässä. Muita  yksilöön vaikuttavia  yhteisöjä  ovat paitsi  lähin  perhe,  myös
esimerkiksi  ystäväpiiri,  koulu  ja  työpaikka.  Asuinpaikka  on  kuitenkin  huono
osaisuus ja syrjäytymistutkimuksessa ollut erityisen kiinnostuksen kohteena osit
tain siksi, että syrjäytymisellä usein käsitetään olevan  tilallinen ulottuvuus: fyysi
nen  tila  strukturoi  sosiaalista  ja  taloudellista  eriarvoisuutta.  Viime  aikoina  onkin
alettu  yhä  enemmän vaatia  syrjäytymisen  tilallisen  luonteen  ymmärtämistä sekä
asuinpaikan  ja  ympäröivän  yhteisön  tutkimista  yksilöiden syrjäytymiskehitykseen
vaikuttavina tekijöinä (Room 1995b; Yen & Syme 1999; Atkinson & Kintrea 2001).

Aluevaikutuksista  puhutaan  kontekstivaikutusten  tutkimusperinteessä sil
loin, kun asuinpaikan ominaisuuksilla sanotaan olevan yhteys ihmisten elämään ja
käyttäytymiseen. Kuten edellä todettiin, aluevaikutuksia tutkittaessa täytyy erottaa
toisistaan  alueiden  väestörakenteiden  eli  alueilla  asuvien  yksilöiden  erilaisten
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ominaisuuksien  tuottamat  erot  niistä  vaikutuksista,  joita  jotkin  aluetta  kuvaavat
muut ominaisuudet saavat aikaan. Aluevaikutuksista voidaan puhua, jos alueiden
väliset  erot  jossakin  yksilötason  ilmiössä  eivät  selity  väestörakenteiden  eroilla,
vaan selviä eroja  jää  jäljelle  relevanttien yksilötekijöiden vakioimisen  jälkeenkin.
Varsinaisia  aluevaikutuksia  voidaan  sanoa  olevan  olemassa  vasta  silloin,  kun
esimerkiksi  huonoosaisuuden  kasaantuminen  alueilla  tai  muut  alueita  kuvaavat
tekijät vaikuttavat yksilövaikutusten  lisäksi  ihmisten elämään, mahdollisuuksiin  ja
käyttäytymiseen. (Duncan ym. 1996 & 1998; Buck 2001.)

Yleensä aluevaikutuksista on puhuttu tarkoitettaessa nimenomaan naapu
rustojen  kokoisten  alueiden vaikutuksia  ihmisten  hyvinvointiin,  jolloin  englannin
kielisessä kirjallisuudessa puhutaan naapurustovaikutuksista  (neighbourhood  ef
fects).  Yhteisötason  vaikutuksia  on  kuitenkin  tutkittu  käyttäen  myös  laajempia
alueyksiköitä, esimerkiksi USA:ssa metropolialueita (Lynch ym. 1998), työmarkki
naalueita  (Lichter  ym. 1991; South &  Lloyd 1995)  ja osavaltioita  (esim. Kaplan
ym. 1996; Kawachi ym. 1997 & 1999; Kennedy ym. 1998). Suomessa tutkimuksia
on  tehty monenkokoisia  alueyksiköitä  käyttäen:  naapurustotasolla  (esim. Karvo
nen & Rimpelä 1997; Martikainen ym. 2003; Kauppinen 2004), kuntatasolla (esim.
Valkonen 1969a; Karvonen & Rimpelä 1996; Mäkelä ym. 2001), seutukuntatasolla
(esim. Karvonen ym. 2001; Blomgren ym. 2004; Martikainen ym. 2004), maakun
tatasolla (Karvonen ym. 2002) ja läänitasolla (Karvonen 1995; Mäkelä ym. 2001).

Aluevaikutuksia on ainakin terveystutkimuksen piirissä tutkittu pääasiassa
kolmella eri  tavalla: ekologisilla  tutkimuksilla, vertailemalla muutamaa aluetta toi
siinsa sekä monitaso  tai kontekstuaalianalyysilla  (DiezRoux 2001). Ekologisten
tutkimusten  eli  aggregaattiaineistoihin  perustuvien  tutkimusten  ongelma  on  se,
että niissä ei voida kontrolloida väestörakenteen vaikutuksia eikä siten voida pää
tellä,  johtuvatko  erot  alueiden  välillä  siitä,  että  eri  alueilla  yksinkertaisesti  asuu
ominaisuuksiltaan  erilaisia  ihmisiä,  vai  alueiden  muiden  ominaisuuksien  eroista.
Osittain kvalitatiivisesti tehtävän yksittäisten alueiden vertailun avulla voidaan pe
rusteellisesti arvioida eroja muun muassa valittujen alueiden historiallisessa kehi
tyksessä,  resursseissa  ja palveluissa, mutta  tässäkään  tutkimustavassa ei voida
kunnolla  erottaa  sosiodemografisen  väestörakenteen  vaikutuksia  varsinaisista
aluevaikutuksista,  koska  tutkimukset  perustuvat  vain  harvoihin  havaintoihin  eikä
tietoa välttämättä  ole  yksilötasolla.  Tulokset  eivät siten  ole  laajemmin  yleistettä
vissä. Kontekstuaali tai monitasoanalyysin avulla useita alueita tutkittaessa väes
törakenteen  vaikutus  voidaan  erottaa  kontekstivaikutuksesta,  ja  voidaan  myös
erikseen  arvioida,  miten  suuri  osa  tutkittavan  ilmiön  vaihtelusta  on  yhteydessä
yksilötasoon ja miten suuri osa aluetasoon (ks. tarkemmin luku 4.3).
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3.2.1.1  Aluemuuttujien tyyppejä: millaisia yksilöihin vaikuttavia
ominaisuuksia alueilla on

Alueita kuvaavat ominaisuudet on jaettu monesti kahteen päätyyppiin: niin sanot
tuihin  analyyttisiin muuttujiin  ja globaaleihin muuttujiin. Näiden  pääkategorioiden
sisällä voidaan vielä erotella useita alatyyppejä. Muuttujatyyppien luokittelu ja ni
meäminen  ei  ole  ollut  yksimielistä  eikä  ole  aina  selvää,  mihin  luokkaan  kunkin
muuttujan  pitäisi  kuulua  (Lazarsfeld  &  Menzel  1964;  Valkonen  1970;  Macintyre
ym. 1993; DiezRoux 2002).

Alun  perin  jaottelu  on  peräisin  Lazarsfeldiltä  ja  Menzeliltä  (1964),  jotka
jakoivat konteksteja kuvaavat muuttujat analyyttisiin, globaaleihin ja rakenteellisiin
muuttujiin. Analyyttiset muuttujat, joita voidaan kutsua myös aggregaattimuuttujik
si, perustuvat suoraan ryhmän muodostavista yksilöistä laskettuihin tietoihin ja ne
voivat olla yksilötasolla mitattujen ominaisuuksien keskilukuja, osuuksia tai vaihte
lun mittoja (Blakely & Woodward 2000; DiezRoux 2002). Analyyttisten muuttujien
erityismuoto on  tutkimuksessa yksilötasolla  mitattavan vastemuuttujan keskiarvo
ryhmätasolla;  tätä kutsutaan usein  tartuntamuuttujaksi. Ajatuksena  tartuntamuut
tujassa on, että vastemuuttujan tapahtuman prevalenssi vaikuttaa siihen todennä
köisyyteen, että ominaisuus tarttuu saman populaation muihin yksilöihin. (Susser
1994; Blakely & Woodward 2000.)

Globaalit muuttujat kuvaavat kontekstien ominaisuuksia,  jotka perustuvat
muuhun tietoon kuin suoraan yksilöistä johdettavissa oleviin tietoihin ja jotka ovat
käytännössä yhteisiä kaikille kontekstiin kuuluville yksilöille. Näiden arvoa voidaan
toisinaan muuttaa myös hallinnollisilla ja poliittisilla päätöksillä (Lazarsfeld & Men
zel 1964; Valkonen 1970; DiezRoux 2002). Globaalien muuttujien yhtä alatyyppiä
edustavat ympäristömuuttujat, jotka kuvaavat paikan fyysisiä ominaisuuksia kuten
esimerkiksi  ilmastoa ja ympäristön saastuneisuutta. Käytännön syistä ympäristö
muuttujat mitataan usein aluetasolla, vaikka on ajateltavissa, että kukin yksilö al
tistuu eri  tavalla alueiden ympäristöominaisuuksille,  jolloin ne voitaisiin mitata pi
kemminkin  yksilöaltisteen  kautta  (Blakely  &  Woodward  2000;  DiezRoux  2002).
Jokapäiväistä elämää tukevat julkiset tai yksityiset palvelut (kuten liikenne, infra
struktuuri, koulutus, sosiaali  ja  terveyspalvelut)  ja niiden  laatu sekä muun mu
assa  työpaikkarakenne kuuluvat myös globaalien muuttujien  ryhmään. Materiaa
listen  ja  infrastruktuuriin  liittyvien  resurssien  sekä  palveluiden  osalta  puhutaan
usein paikallisesta mahdollisuuksien rakenteesta (Valkonen 1970; Macintyre ym.
1993).  Esimerkiksi  paikallinen  työmarkkinarakenne  vaikuttaa  asukkaiden  työllis
tymiseen  ja  ammattiin,  asuntokanta  puolestaan  siihen,  asutaanko  omistusasun
nossa vai vuokralla (Macintyre & Ellaway 2003). Kontekstien globaaleiksi ominai
suuksiksi  luetaan myös lait, poliittiset ja taloudelliset järjestelmät, normit ja arvot,
sosiaalinen organisaatio ja muu asuinalueen sosiokulttuurien ympäristö (Valkonen
1970; Macintyre ym. 1993; Blakely & Woodward 2000). Tällaisia tekijöitä on kut
suttu myös yhteisöjen kollektiivisiksi ominaisuuksiksi (Macintyre ym. 2002).
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Myös väestöstä  laskettuja analyyttisia  muuttujia voidaan pitää globaalei
na,  jos  niiden  katsotaan  edustavan  väestötason  aggregaattia  laajemmin  jotakin
alueen  ominaisuutta:  esimerkiksi  sosioekonomiselta  asemaltaan  työntekijöiden
osuudella  saatetaan  kuvata  alueen  työntekijähenkistä  normiilmastoa  pikemmin
kuin varsinaista  sosioekonomista  rakennetta  (Valkonen  1970). Myös  esimerkiksi
alueiden  deprivaatioaste  mitataan  tutkimuksissa  usein  tällaisena  pohjimmiltaan
analyyttisena muuttujana:  työttömien tai köyhien  ihmisten osuus alueella voi  tut
kimuksessa toimia deprivaatioasteen indikaattorina.

Lazarsfeldin  ja  Menzelin  (1964)  luokituksen rakenteelliset  muuttujat mit
taavat  johonkin  ryhmään  kuuluvien  ihmisten suhteiden  ja  vuorovaikutuksen  laa
tua,  jota  voidaan  kuvata  esimerkiksi  sosiaalisten verkostojen,  kontaktien  ja  ryh
män jäsenten välisen interaktion kautta (DiezRoux 2002). Tätä muuttujaluokkaa
voidaan  kuitenkin  pitää  myös  yhtenä  globaalien  muuttujien  alalajina  (Blakely  &
Woodward 2000), mitä puoltaa se, että esimerkiksi sosiaaliset verkostot ja sosiaa
linen (dis)organisaatio on suhteellisen vaikea erottaa selkeästi  toisistaan erillisiin
muuttujaryhmiin (vrt. Valkonen 1970). Voidaan myös ajatella, että yksilöiden väli
siä sidoksia alueella kuvaavat muuttujat toimivat muiden aluemuuttujien vaikutuk
sia modifioivina muuttujina:  jos yksilöiden sidokset yhteisöön ovat kiinteät, muilla
aluemuuttujilla on vahvempi vaikutus yksilöihin kuin sellaisissa tapauksissa, joissa
sidokset ovat löyhät (Valkonen 1970; Kauppinen 2004). Väestön keskinäisiä sitei
tä kuvaavat muuttujat voisivat siten toimia  interaktiomuuttujina muiden konteksti
muuttujien vaikutuksia tutkittaessa.

Ihmisten väliseen vuorovaikutukseen  liittyvää yhteisön sosiaalista  raken
netta  on  kuvattu  viime  aikoina  erityisesti sosiaalisen  koheesion  ja sosiaalisen
pääoman  käsittein,  joista  keskustellaan  seuraavassa  hieman  laajemmin.  Näitä
käsitteitä ei ole käytetty erityisen yksiselitteisesti eikä ole olemassa konsensusta
siitä, miten niitä oikein tulisi mitata. Ei myöskään ole itsestään selvää, mikä tarkal
leen ottaen on  sosiaalisen koheesion  ja sosiaalisen pääoman ero; käsitteet  kie
toutuvat monimutkaisesti yhteen. Joka  tapauksessa näyttää vallitsevan  jonkinlai
nen yksimielisyys siitä, että kyse on yhteisöjen, ei yksilöiden, ominaisuuksista.

Sosiaalisella  koheesiolla  on  tarkoitettu  yhteisöjen  sisäistä  yhteisyyden
tunnetta ja solidaarisuutta, jossa yhteiskuntaa leimaa yhtäältä piilevän sosiaalisen
konfliktin puuttuminen sekä toisaalta vahvojen sosiaalisten siteiden läsnäolo (Ka
wachi  &  Berkman  2000). Kearnsin  ja  Forrestin  (2000)  mukaan sosiaalisella  ko
heesiolla  yleensä  tarkoitetaan  sitä,  että  kohesiiviset  yhteisöt  pysyvät  koossa  ja
kaikki sen komponentit sopivat yhteen ja toimivat yhteisön kollektiivisen edun hy
väksi eikä erilaisten päämäärien tai ryhmien välillä juurikaan ole konflikteja. Sosi
aalisen koheesion ulottuvuuksia ovat Kearnsin ja Forrestin (2000) mukaan yhtei
set arvot ja kansalaiskulttuuri, sosiaalinen järjestys ja sosiaalinen kontrolli, sosiaa
linen  solidaarisuus,  sosiaaliset  verkostot  ja  sosiaalinen  pääoma  sekä  paikkaan
kiinnittyminen ja identiteetti (Kearns & Forrest 2000).
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Kearns  ja Forrest  (2000) siis määrittelevät sosiaalisen pääoman yhdeksi
sosiaalisen koheesion alakohdaksi ja sen määrään vaikuttavaksi tekijäksi. Samoin
Kawachin  ja Berkmanin  (2000) mukaan koheesion  liittyvien sosiaalisten siteiden
vahvuutta  voidaan  mitata  muun  muassa  luottamuksella  ja  vastavuoroisuuden
normeilla,  jotka  nykykeskustelussa  liitetään  yleensä  sosiaalisen  pääoman  käsit
teeseen. Sosiaalisen  pääoman  määrittely  yhteisön vuorovaikutuksen  ominaisuu
tena perustuu Putnamin (1993) määritelmään, jonka mukaan sosiaalinen pääoma
viittaa sellaisiin sosiaalisen organisaation piirteisiin, kuten verkostoihin, normeihin
ja sosiaaliseen luottamukseen, jotka helpottavat yhteisön koordinaatiota ja yhteis
työtä yhteisen hyvän tavoittelussa.

Kearnsin  ja Forrestin (2000; myös Forrest & Kearns 2001) mukaan sosi
aalisen  pääoman  osioita  ovat  ainakin seuraavat  tekijät:  suuri  sosiaalisen vuoro
vaikutuksen aste yhteisöjen ja perheiden sisällä, kansalaisosallistuminen, järjestö
toiminta ja yhteiset päämäärät, verkostojen ja vastavuoroisuuden tukeminen, kol
lektiiviset normit  ja arvot,  luottamus,  turvallisuus  ja yhteisöön kuuluminen. Jotkut
tutkijat ovat sulkeneet primääriryhmät sosiaalisen pääoman käsitteen ulkopuolelle,
mutta esimerkiksi Kunitzin  (2001) mukaan  sosiaalista  pääomaa syntyy kuitenkin
myös niissä. Myös Baum  (1999) huomauttaa,  että  täytyy erottaa  toisistaan per
heen ja suvun luoma sosiaalinen pääoma yhdistyselämän ja laajempien yhteisö
jen tuottamasta sosiaalisesta pääomasta.

Sosiaalisen pääoman käsitteen suosio liittyy Forrestin ja Kearnsin (2001)
mukaan  osittain  siihen,  että  paikallisten  yhteisöjen,  avun  ja  vastavuoroisuuden
merkitys on nähty kiinnostavana mahdollisuutena alueellisen deprivaation, huono
osaisuuden ja sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisemisessä. Kawachin ja Berkmanin
(2000)  mukaan  sosiaalinen  pääoma  voi  olla  yhteydessä esimerkiksi  yksilön  ter
veyteen  vaikuttamalla  muun  muassa  terveyskäyttäytymiseen,  palveluiden  piiriin
pääsyyn sekä psykososiaalisiin prosesseihin.

Sosiaalista  koheesiota  tai  pääomaa  jokseenkin  vastaavaa  sosiaalisen
ympäristön ominaisuutta on lähestytty myös kollektiivisen tehokkuuden käsitteellä
(Sampson ym. 1997), jolla tarkoitetaan yhteisön jäsenten halukkuutta puuttua asi
oihin yhteisen hyvän nimissä. Kollektiivinen  tehokkuus on siis yhteisön päämää
rään  liittyvä  rakenne,  joka  viittaa  jaettuihin  odotuksiin  ja  asukkaiden  yhteiseen
sitoutumiseen paikalliseen sosiaaliseen kontrolliin. (Sampson ym. 1997; Sampson
2003.) Tässä tutkimuksessa ei yritetä varsinaisesti selventää sosiaalisen koheesi
on, sosiaalisen pääoman taikka kollektiivisen tehokkuuden käsitteiden välisiä ero
ja.  Tutkimuksessa  puhutaan  yleiskäsitteenä  sosiaalisesta  ympäristöstä,  jota  ku
vaamaan käytetään  sosiaalista koheesiota  mutta myös muita  alueen sosiaalista
ilmastoa kuvaavia tekijöitä. Joka tapauksessa lähdetään siitä, että sosiaalista ym
päristöä ja sosiaalisen koheesion tai sosiaalisen pääoman ulottuvuuksia mitataan
kollektiivisena ilmiönä, ei kunkin yksilön ominaisuutena, vaikkakin keskustelua on
käyty  myös  siitä,  pitäisikö  sosiaalinen  pääoma  hahmottaa  yksilöllisenä  (esim.
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Bourdieu 1986; Portes 1998) vai yhteisöllisenä (esim. Putnam 1993) voimavarana
(ks. keskustelusta Siisiäinen 2003).

Taulukon  3.1  asetelmaan  on  koottu  aluemuuttujien  tyyppejä  perustuen
edellä esiteltyyn kirjallisuuteen. Perusjakolinja on analyyttisten muuttujien  ja glo
baalien  muuttujien  välillä.  Analyyttiset  muuttujat  on  jaettu  kahteen  alaluokkaan:
varsinaisiin väestön taustaominaisuuksista laskettuihin keskiarvoihin, osuuksiin ja
hajontalukuihin sekä tartuntamuuttujiin, jotka tarkoittavat aggregaattitietoa selitet
tävänä olevasta yksilötason muuttujasta. Tämä jaottelu on luonnollisesti riippuvai
nen kulloisestakin tutkimuskysymyksestä: muuttuja, joka jossain tutkimuksessa on
taustamuuttujan asemassa, voi toisessa tutkimuksessa olla selitettävän muuttujan
(eli mahdollisen  tartuntamuuttujan) asemassa. Globaalit muuttujat on  taulukossa
jaettu kolmeen alakategoriaan: ympäristömuuttujiin, materiaalista  rakennetta,  inf
rastruktuuria ja palveluita kuvaaviin muuttujiin sekä sosiaalista ympäristöä kuvaa
viin  muuttujiin.  Sosiaalista  rakennetta  kuvaavat  muuttujat  käsitetään  tässä  siis
globaalien muuttujien alalajiksi.

Muuttujien luokittelu analyyttisiin ja globaaleihin heijastaa osittain koostu
musvaikutusten  ja  varsinaisten  kontekstivaikutusten  välistä  erottelua  alueiden
välisiä eroja tarkasteltaessa. Analyyttisina muuttujina kontekstitasolla näyttäytyvät
väestörakenteen ominaisuudet vakioidaan  tämän tutkimuksen analyyseissa pää
asiassa  yksilötasolla  mitattavien  muuttujien  kautta.  Tutkimuksessa  tarkastellaan
siis  esimerkiksi  yksilöiden  sosioekonomisen  aseman  yhteyksiä  huono
osaisuusriskeihin, mutta  yksilömuuttujia vastaavaa alueen  keskimääräistä sosio
ekonomista asemaa ei käytetä aluetason muuttujana. Myöskään tartuntamuuttujia
ei tässä tutkimuksessa käytetä niihin liittyvän kehäpäätelmän vaaran vuoksi. Sen
sijaan  varsinainen  aluemuuttujien  tarkastelu  keskittyy  globaaleiksi  määriteltyjen
muuttujien vaikutuksiin, joista erityisesti sosiaaliseen ympäristöön liittyvät ominai

Taulukko 3.1. Aluemuuttujien tyyppejä.

Muuttujatyyppi Kuvaus

Analyyttinen muuttuja Keskiarvo, osuus tai hajontaluku, joka on laskettu suoraan
alueella asuvien yksilöiden ominaisuuksista

Alatyyppejä:

  Väestön keskimääräinen ominaisuus Yksilötason taustamuuttujan keskiarvo väestössä
  Tartuntamuuttuja Yksilötason vastemuuttujan esiintymisen yleisyys väestössä

Globaali muuttuja Alueiden yleiset ominaisuudet, jotka koskevat samalla tavalla kaikkia
asukkaita ja joita ei voi laskea suoraan yksilöiden ominaisuuksista

Alatyyppejä:

  Ympäristömuuttujat Alueen fyysisen ympäristön ominaisuuksia tai niille altistumista
  Materiaalinen rakenne, Alueen muut objektiivisesti mitattavat mitattavat ominaisuudet
   infrastruktuuri, palvelut
  Sosiaalinen ympäristö ja verkostot Alueen sosiaaliseen ilmastoon liittyvät ominaisuudet
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suudet saavat tässä tutkimuksessa tärkeän painon. Jäljempänä käydään läpi tar
kemmin joitakin sellaisia globaaleja muuttujia, joilla voisi olla yhteys myös huono
osaisuusriskeihin,  sekä  muuttujien  vaikutuksista  saatuja  tutkimustuloksia.  Osa
näistä globaaleiksi määritellyistä muuttujista vastaa käytännössä yksilötason tieto
jen  perusteella  laskettavia  analyyttisia  muuttujia.  Esimerkiksi  työttömyysastetta
käytetään  deprivaation  mittarina  ja  se  käsitetään  alueen  globaaliksi  ominaisuu
deksi riippumatta siitä, että työttömyysaste perustuu viime kädessä yksilötietoihin.

Muuttujien  jaottelu  luokkiin  on  luonnollisesti  vain  karkea  yksinkertaistus
todellisuudesta. Analyyttiset ja globaalit muuttujat ovat  tiiviisti yhteydessä keske
nään,  ja  väestön  keskimääräinen  koostumus  voi  vahvasti  määrätä  globaaliksi
määritellyn muuttujan ominaisuuksia ja toisin päin. Väestön rakenne voi vaikuttaa
esimerkiksi siihen, millaisia arvoja, normeja tai henkilöiden välisiä suhteita syntyy
ja  millaisia  ovat  ryhmän  säännöt  ja  organisaatio  (Valkonen  1969b;  DiezRoux
2002). Toisaalta esimerkiksi työmarkkinarakenne globaalina muuttujana vaikuttaa
siihen, millaiseksi  väestö  keskimääräisiltä ominaisuuksiltaan  muodostuu.  Lisäksi
selvärajaista luokittelua vaikeuttaa se edellä mainittu seikka, että myös analyytti
sesti väestöstä laskettuja ominaisuuksia voidaan pitää globaaleina, jos niiden kat
sotaan mittaavan jotakin aluetta yleisemmin kuvaavaa ominaisuutta.

Blakely ja Woodward (2000) esittävät tekniseltä kannalta ja epidemiologi
an  esimerkkejä  käyttäen,  millä  eri  tavoin  ja  mitä  reittejä  pitkin  aluemuuttuja  voi
kausaalisesti  vaikuttaa  selitettävänä  olevaan  yksilömuuttujaan  Esitetyt  vaikutus
suhdetyypit on koottu kuvioon 3.1. Voidaan erottaa ainakin kolmenlaisia ekologi
sia eli aluemuuttujasta johtuvia vaikutuksia. Ensimmäisen tyypin vaikutus on suo
ra  tasojen  välinen vaikutus  (kuvio  3.1, kohta 1),  jossa  ylemmän  tason  muuttuja
vaikuttaa  suoraan  alemman  tason  eli  yksilötason  vastemuuttujaan  (esimerkiksi
deprivoituneella alueella asuminen vaikuttaa suoraan  terveyteen). Toinen vaiku
tustyyppi on tasojen välinen vaikutus  interaktio  (kuvio 3.1, kohta 2),  jossa  jonkin
yksilömuuttujan  vaikutus  yksilötason  vastemuuttujaan  riippuu  ylemmän  tason
muuttujan arvosta (esimerkiksi alueen deprivoituneisuuden aste modifioi yksilöta
son sosioekonomisen  aseman vaikutusta  terveyteen). Voidaan  siis  ajatella,  että
ne ylemmän tason muuttujat, joilla on tällainen vaikutus, voivat toimia suodattavi
na tekijöinä esimerkiksi yksilötason kriisitilanteen kohdatessa (vrt. Vähätalo 1998).
Kolmas Blakelyn ja Woodwardin määrittelemä vaikutustyyppi on epäsuora tasojen
välinen vaikutus. Tämä tyyppi jakaantuu kahteen alatyyppiin, joista ensimmäises
sä ylemmän  tason muuttuja vaikuttaa  johonkin alemman  tason muuttujaan,  joka
puolestaan vaikuttaa varsinaiseen vastemuuttujaan (kuvio 3.1, kohta 3a) (esimer
kiksi yhteisön asenteet tupakoimista kohtaan vaikuttavat todennäköisyyteen tupa
koida, joka puolestaan on yhteydessä terveydentilaan). Ylemmän tason muuttuja
voi myös vaikuttaa johonkin sellaiseen alemman tason muuttujaan, jolla on inter
aktio  toisen  alemman  tason muuttujan  kanssa  (kuvio  3.1,  kohta 3b).  (Blakely  &
Woodward 2000.)
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Kuvio 3.1. Vaikutussuhteet aluemuuttujien ja yksilötason muuttujien välillä.

Z = aluetason muuttuja
X = yksilötason selittävä muuttuja
Y= yksilötason selitettävä muuttuja

1. Suora tasojen välinen vaikutus 2. Aluemuuttuja interaktiomuuttujana

Aluetaso Z Aluetaso Z

Yksilötaso X Y Yksilötaso X Y

3. Epäsuora tasojen välinen vaikutus

3a. Aluemuuttuja vaikuttaa yksilötason 3b. Aluemuuttuja vaikuttaa yksilötason
muuttujan välityksellä interaktiomuuttujaan

Aluetaso Z Aluetaso Z

Yksilötaso X Y X1

Yksilötaso X2 Y

Lähde: Blakely & Woodward 2000.

Viime aikoina on alettu kyseenalaistaa usein mekaanisesti tehtävä yksilö
ja aluetekijöiden vaikutusten erottelu: on  lopulta erittäin vaikea selvittää sitä,  joh
tuuko jokin vaikutus yksilö vai aluetason tekijöistä, sillä aina sekä alueet vaikutta
vat  ihmisiin että  ihmiset alueisiin. Alueen ominaisuudet vaikuttavat siihen, millai
siksi yksilön muuttuvat ominaisuudet muodostuvat, joten esimerkiksi henkilön kou
lutus tai sosioekonominen asemakaan ei ole pelkästään yksilöstä riippuva muuttu
ja (Macintyre & Ellaway 2000 & 2003; Macintyre ym. 2002; Friedrichs ym. 2003;
Subramanian ym. 2003). Lisäksi yksilötekijät saattavat toimia väliintulevina tekijöi
nä  alueen  vaikutuksen  ja  vastemuuttujan  välillä.  Tällöin  aluemuuttuja  vaikuttaa
ensin  johonkin  yksilömuuttujaan,  joka  puolestaan  vaikuttaa  mitattavaan  muuttu
jaan. Aluemuuttujan osuutta tässä prosessissa on kuitenkin vaikea mitata (Macin
tyre ym. 2002). Tarkkaan ajateltuna onkin niin, että aluemuuttuja ei vaikuta täysin
suoraan yksilömuuttujaan, vaan viime kädessä aina jonkin väliintulevan yksilöteki
jän kautta; edes esimerkiksi ympäristön saastuneisuus ei vaikuta suoraan tervey
dentilaan vaan yksilön altistumisasteen kautta (Blakely & Woodward 2000; Diez
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Roux 2002). Tällöin kaikissa aluevaikutuksissa olisi aina kyse epäsuorasta taso
jen välisistä vaikutuksista. Tietoa kaikista mahdollisista muuttujista ei kuitenkaan
ole saatavilla, ja Blakelyn ja Woodwardin (2000) mukaan tällainen reduktionismi ei
lopulta ole kovinkaan hedelmällistä myöskään siksi, että esimerkiksi terveyspolitii
kan interventioiden näkökulmasta tarvitaan viime kädessä tieto vain tarpeellisista
interventiopisteistä. Aluevaikutusten varsinaisten mekanismien tulkinnan kannalta
vaikutussuhteiden todellisen luonteen pohtiminen on kuitenkin hyödyllistä.

3.2.1.2  Aluevaikutusten mekanismien teoreettisia malleja

Yhteisötekijöiden  sisällöllisten  vaikutusmekanismien  erittely  perustuu  yleensä
Jencksin  ja Mayerin (1990) esittämään luokitukseen,  joka on rakennettu nuorten
sosialisaation näkökulmasta. Kuitenkin yhteisöjen ja alueiden ominaisuuksien voi
daan olettaa vastaavasti vaikuttavan myös aikuisväestöön, joskin kenties eri lailla
ja erilaisten mekanismien kautta (Buck 2001; Ellen & Turner 1997). Aluevaikutus
ten mekanismeja on pohdittu pääasiassa käyttäen alueyksikkönä naapurustoa tai
asuinaluetta. Teoriat voinee kuitenkin suurelta osin yleistää koskemaan myös laa
jempia alueyksiköitä, vaikka vaikutusten voimakkuus ja tyyppi saattaa erikokoisilla
aluetasoilla  olla  erilainen  (Soobader  &  LeClere  1999;  DiezRoux  2001;  Buck
2001).  Nuorilla  ja  aikuisilla  relevantit  alueyksiköt  ovat  todennäköisesti  erilaisia:
aikuisten osalta aluevaikutukset saattavat tulla naapurustoa laajemmalta alueelta,
sillä aikuisen elämä on vähemmän rajoittunut oman asuinalueen piiriin kuin nuor
ten.

Vaikka eri vaikutustyyppejä ei aina ole helppoa erottaa  toisistaan, erityi
sesti aikuisväestöä ajatellen  relevantit mallit  jaetaan  tässä institutionaalisiin mal
leihin,  kollektiivisen  sosialisaation  malleihin  sekä  sosiaalisen  vertailun  malleihin
(ks.  esim.  Jencks &  Mayer  1990;  BrooksGunn  ym.  1993;  Friedrichs  ym.  2003;
Kauppinen  2004).  Vaikka  aluevaikutusten  mekanismeja  on  siis  pyritty  erottele
maan myös teoreettisesti, empiirisiä tutkimuksia kohtaan esitetty kritiikki kohdistuu
usein siihen, ettei tutkimuksissa ole kiinnitetty riittävästi huomiota niihin mekanis
meihin,  joiden  kautta  alueita  kuvaavat  tekijät  vaikuttavat  yksilöön  (esim.  Oakes
2004).

Institutionaaliset mallit korostavat alueiden fyysistä infrastruktuuria, institu
tionaalisia  rakenteita  ja verkostoja sekä palveluiden laatua:  tärkeässä asemassa
ovat esimerkiksi koulut, yritykset, poliittiset järjestöt ja sosiaali ja terveyspalvelui
den tuottajat (Crane 1991; Ellen & Turner 1997). Mallin oletusten mukaan paikalli
set instituutiot eivät huonoosaisilla alueilla kykene tarjoamaan kunnollisia tai tar
peellisia palveluita. Huonot palvelut voivat johtua joko siitä, että alueille on vaike
aa saada rekrytoitua osaavaa  työvoimaa,  tai  siitä, että siihen ei ole  taloudellisia
mahdollisuuksia (Buck 2001; Bauder 2002). Asukkaiden mahdollisuuksien kannal
ta tärkeää on myös se, miten kaukana alue sijaitsee taloudellisista mahdollisuuk
sista, etenkin työpaikoista (Ellen & Turner 1997).
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Kollektiivisen  sosialisaation  teorian  lähtökohtana  on,  että  alueella  asuva
hyvinvoiva  ja menestyvä aikuisväestö  toimii  roolimallina muille  ja hoitaa samalla
myös valvonnan ja sosiaalisen kontrollin tehtäviä. Aikuiset välittävät esimerkillään
käyttäytymismalleja muille alueella asuville  liittyen muun muassa  työssäkäyntiin,
sosiaaliturvasta  riippuvuuteen  tai  yksinhuoltajavanhemmuuteen. Tältä  esimerkki
nä  toimivalta  ryhmältä  opitaan, millainen käytös  on normaalia  ja hyväksyttävää.
(Jencks & Mayer 1990; Gephart 1997; Ellen & Turner 1997.) Vastaavasti menes
tyminen tai siihen pyrkiminen perustuu havaintoon siitä, millaista olisi odotettavis
sa  oleva  lopputulos  saatavilla  olevia  mahdollisuuksia  käytettäessä.  Odotukset
perustuvat  sekä  yksilön  kokemuksiin  että  muiden  alueella  asuvien  henkilöiden
kokemuksiin (Wilson 1987; Buck 2001). Wilsonin (1987 & 1996) amerikkalaisten
suurkaupunkien  ongelmaalueita  koskevien  tutkimusten  mukaan  työttömyys  ja
köyhyysongelmat  ovat  keskittyneet  monille  alueille  työpaikkojen  häviämisen  ja
keskiluokan poismuuton seurauksena, mistä on seurannut se, että alueiden kult
tuuriset  ja  käyttäytymisnormit  ovat  muuttuneet  hyväosaisten  roolimallien  puuttu
essa. Tästä voi seurata alueiden huonoosaistumiskierre, sillä käyttäytymistä so
peutetaan vallitsevaan normatiiviseen ilmastoon, joka ei näillä alueilla välttämättä
kannusta  työntekoon tai köyhyydestä nousemiseen. Wilson kutsuu teoriaa myös
sosiaalisen eristymisen teoriaksi. (Wilson 1987 & 1991 & 1996.)

Nuorisotutkimuksen  piirissä  erotetaan  usein  omaksi  tyypikseen tartunta
vaikutusten  malli  (Jencks  &  Mayer  1990),  jonka  mukaan  vertaisryhmien  sisällä
tapahtuvan vuorovaikutuksen myötä  tietynlainen käyttäytyminen  tarttuu  yksilöstä
toiseen. Aikuisväestöä  tutkittaessa kollektiivisen sosialisaation  ja  tartunnan  teori
oilla ei kuitenkaan ole käytännössä eroa, koska sama väestö toimii vertaisryhmä
nä  ja  yleisiä  normeja  määrittävänä  ryhmänä.  Näissä  malleissa  ovat  lisäksi  ky
seessä pitkälti samanlaiset mekanismit, jotka perustuvat vuorovaikutukseen, sosi
aaliseen oppimiseen ja normatiiviseen mukautumiseen (Bandura & Walters 1963;
Friedrichs 1998). Molemmissa malleissa oletetaan, että yksilöiden arvot ja asen
teet muotoutuvat sosiaalisessa kanssakäymisessä muiden kanssa, minkä seura
uksena alueen sosiaalinen ilmasto vaikuttaa yksilöön.

Sosialisaatiomallien  alle  voidaan  lukea  myös verkostomallit,  joiden  mu
kaan sosiaalinen inkluusio eli täysi jäsenyys yhteisössä saavutetaan hyväosaisiin
ryhmiin solmittavien suhteiden ja verkostojen avulla. Verkostojen avulla saadaan
arvokasta informaatiota, materiaalista tukea ja moraalisia tai kulttuurisia esimerk
kejä,  joita  on  vaikeampi  saada,  jos  erilaiset  ryhmät  eriytyvät  omille  alueilleen.
(Ellen & Turner 1997; Buck 2001; Small & Newman 2001.) Esimerkiksi tieto työ
paikoista saadaan usein tuttavien välityksellä, ja tuttavat saattavat myös edesaut
taa työn saamista (Montgomery 1991; Ellen & Turner 1997). Voidaan myös väit
tää, että verkostojen olemassaolo alueella on jo sinänsä edullista asukkaille, kos
ka  tiheästi  verkottuneissa  kohesiivisissa  yhteisöissä esimerkiksi  todennäköisem
min pidetään huolta naapureista. Kuntia tai sitä laajempia alueyksikköjä tutkittaes
sa  voidaan  olettaa,  että  suurin  osa  yksilöille  relevanteista  verkostoista  sijaitsee
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alueen  rajojen  sisällä,  vaikkakin  etenkin  aikuisväestön  verkostot  usein  ulottuvat
asuinpaikkaa laajemmalle alueelle (vrt. Buck 2001).

Sosiaalisen  vertailun  mallin  oletuksena  on,  että  yksilöt  vertailevat  jatku
vasti  itseään muihin  asuinalueilla  asuviin.  Oma  menestys  arvioidaan suhteessa
muihin,  jolloin hyväosaisella alueella asuminen saattaa aiheuttaa huonoosaisille
yksilöille suhteellisen deprivaation tunteen. Tämän takia he saattavat joko yrittää
yhä  enemmän  tai  toisaalta  luovuttaa  helpommin  kuin  jos  vertailukohteena  olisi
enemmän  samassa  tilanteessa  olevia  yksilöitä.  Jos  epäonnistumiseen  tai  vas
taantuleviin mahdollisuuksien  rajoihin vastataan vähentämällä ponnistelua oman
elämän eteen, saattaa se helpommin johtaa esimerkiksi koulun keskeyttämiseen
tai rikollisuuteen. (Gephart 1997; Buck 2001.) Valkosen (1970) mukaan yksilö ja
yhteisömuuttujien yhteensopimattomuus saattaa vaikuttaa siten, että kokiessaan
havaitsemansa ristiriidan epämiellyttävänä, yksilö voi pyrkiä muuttamaan yhteisöä
tai jopa jättämään sen.

3.2.1.3  Aluevaikutustutkimuksen ongelmakohtia

Aluevaikutusten  tutkimuksessa  usein  vastaantulevia  ongelmia  mainittiin  jonkin
verran  jo edellisissä luvuissa. Seuraavassa käydään kootusti  läpi  joitakin huomi
oonotettavia  seikkoja,  joita  on  mainittu  aluevaikutuksia  koskevien  tutkimusten
mahdollisina heikkouksina ja ongelmakohtina (esim. Duncan ym. 1997; Blakely &
Woodward  2000;  Buck  2001; Kauppinen  2004).  Näitä  haasteita  on  pyritty  otta
maan huomioon tutkimusasetelman rakentamisessa.

Relevantin  alueyksikön  valinta.  Relevantin  alueyksikön  valinta  on  yksi
aluevaikutusten  tutkimusten tärkeimmistä haasteista. Sopivan aluetason löytämi
nen  ei  aina  ole  itsestään  selvää,  ja  eri  aluetasoilla  toimii  erilaisia  prosesseja.
Alueyksikön valinta voi riippua siitä, millaisia vaikutuksia alueilla oletetaan olevan
ja  millaisten  kausaalireittien  ja  mekanismien  kautta  aluetekijöiden oletetaan  vai
kuttavan  (Gephart 1997; Macintyre ym. 2002). Etenkin  lasten  ja nuorten sosiali
saatioon  liittyvissä  tutkimuksissa on alueyksikkönä käytetty yleensä naapurustoa
eli asuinaluetta. Tällöin korostuu asuinalueen asema yksilön välittömänä elinym
päristönä, jossa toimitaan vuorovaikutuksessa ympäröivien asukkaiden kanssa ja
jolloin etenkin tartunta ja sosialisaatiohypoteesit ovat perusteltuja. Aikuisille, jotka
ovat  liikkuvampia kuin nuoret  ja  joilla on enemmän muita sosiaalisia konteksteja
kuin  naapurustot,  saattavat  lähintä  asuinympäristöä  laajemmat  aluekontekstit
merkitä enemmän. Voi olla hankalaa tai käytännössä mahdotonta määrittää, mikä
on kunkin yksilön pääasiallinen aluekonteksti, koska ihmisten vuorovaikutusalueet
eivät  todennäköisesti  vastaa  rajattuja  alueyksiköitä  (Buck  2001).  Tutkimukseen
valitut  alueyksiköt eivät  yleensä  ole  ihmisten  luonnollisia  konteksteja, vaan ovat
vain yksi mahdollinen ratkaisu, ja alueet voitaisiin hyvin muodostaa jollain muulla
kin tavalla (Valkonen 1969b). Alueyksikön määrittelystä johtuvasta mahdollisesta
mittausvirheestä seuraa kuitenkin  yleensä  aluevaikutusten suuruuden aliarviointi
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pikemmin kuin yliarviointi (Crane 1991).
Ongelmana on usein lisäksi se, että vaikka saataisiinkin määriteltyä ihmis

ten elämän kannalta relevantit alueyksiköt, aluetietoja ei ole tällä jaottelulla saata
villa  (Macintyre  ym.  2002).  Yleensä  tutkimuksissa  käytetään  yksinkertaisuuden
vuoksi  alueyksikköinä  valmiiksi  määriteltyjen  hallinnollisten  rajojen  mukaisia
asuinalueita  likimääreenä  ihmisten  toiminnalliselle  ympäristölle,  vaikka  ihmiset
eivät  välttämättä  tällä  tavoin  tulekaan  luokitelluiksi  täsmälleen  relevanteimmille
alueille. Lisäksi hallinnollisten alueiden käyttöä puoltaa se, että niiltä on yleensä
saatavana monipuolisesti alueita kuvaavia tietoja. Tästä syystä tässäkin tutkimuk
sessa käytetään valmiiksi hallinnollisesti määriteltyjä aluejakoja.

Valikoitumisharha. Valikoitumiseen liittyvä harha johtuu siitä, että konteks
tit eivät määräydy satunnaisesti: ihmiset voivat itse valita asuinpaikkansa tai saat
tavat  valikoitua  jotenkin  säännönmukaisesti  asuinalueille.  Voidaan  sanoa,  että
yksilöt  valikoituvat  konteksteihinsa  sitä  enemmän,  mitä  lähempänä  yksilötasoa
olevasta kontekstista on kyse   suurilla alueyksiköillä valikoitumista ei  tapahtune
samassa mittakaavassa kuin naapurustojen tapauksessa (Blalock 1984). Esimer
kiksi huonoosaiset perheet saattavat pakon edessä muuttaa huonoosaisille alu
eille, mutta toisaalta myös hyväosaiset saattavat  tieten tahtoen muuttaa heikom
mille alueille halvemman asumisen ja elämisen takia. Kunkin alueen väestö muo
toutuu  lukuisten  valintojen  seurauksena,  mikä  voi  käytännössä  vaikuttaa  sekä
aluevaikutusten yli  että  aliarviointiin.  (BrooksGunn ym. 1993; Blakely  & Wood
ward 2000.) Tämä yleensä pyritään ottamaan huomioon tutkimuksissa vakioimalla
relevanteiksi katsotut yksilöä ja perhettä kuvaavat muuttujat, joilla voi olla yhteys
sekä valikoitumiseen että selitettävänä olevaan tekijään. Tällä tavalla saattaa kui
tenkin tulla epäsuorasti vakioiduksi myös tärkeitä kontekstivaikutuksia (Kauppinen
2004).

Sekoittavien muuttujien huomioiminen. Tämä kohta liittyy kiinteästi edellä
esitettyyn valikoitumisharhan vaaraan: mahdolliset sekä yksilö, perhe että alue
tason relevantit sekoittavat muuttujat täytyy huomioida aluemuuttujien vaikutusten
suuruutta arvioitaessa. Havaitut yhteydet tiettyjen muuttujien välillä saattavat joh
tua jonkin muun muuttujan tai muuttujien yhteyksistä sekä selitettävään että selit
tävään  muuttujaan,  ja  tärkeiden  mittaamattomien  muuttujien  poisjättäminen  voi
aikaansaada  yliarviointiharhaa  aluevaikutusten  estimaateissa.  Etenkin  jos  aluei
den väestörakenteiden erot ovat suuria, voidaan ne ottaa huomioon yksilötekijöitä
vakioimalla  (Buck 2001). Blakely  ja Woodward  (2000) erottavat kahdentyyppisiä
sekoittavia vaikutuksia: tason sisäisiä ja tasojen välisiä. Aluetason sisäinen sekoit
tava vaikutus tarkoittaa sitä, että jonkin aluetason muuttujan ja yksilötason vaste
muuttujan yhteys saattaakin johtua jonkin toisen aluetason muuttujan sekoittavas
ta vaikutuksesta. Toisaalta tasojen välinen sekoittava vaikutus tarkoittaa sitä, että
havaittu  yhteys  aluemuuttujan  ja yksilömuuttujan välillä voi myös  johtua  jostakin
sekoittavasta yksilömuuttujasta. Voi lisäksi olla vaikea ratkaista, pitäisikö yksilöte
kijöitä, joita malleissa kontrolloidaan, käsitellä sekoittavina vai väliintulevina muut
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tujina.  Blakelyn  ja  Woodwardin  ehdotus  on,  että  joka  tapauksessa  esitettäisiin
aluevaikutukset sekä ilman yksilötekijöitä että niiden kontrolloinnin jälkeen, jolloin
lukijalle  jäisi mahdollisuus arvioida todellisen aluevaikutuksen suuruus. Varsinkin
jos kausaalisuuden suunta on epävarma, olisi aluemuuttujien vaikutukset esitettä
vä myös ilman muiden muuttujien vakioimista (Blalock 1984). Aluemuuttujien vai
kutuksia tulisi  tutkia myös siten, että useantyyppisiä aluemuuttujia on yhtä aikaa
mallissa (Pickett & Pearl 2001).

Epälineaariset  vaikutukset.  Lineaaristen  vaikutusten sijaan  aluevaikutuk
set  voivat  olla  epälineaarisia,  jolloin  esimerkiksi  jonkin  muuttujan  suhteen  hei
koimpien alueiden vaikutus erottuu selkeästi, kun taas muiden alueiden välillä ei
ole havaittavissa suurta eroa. Tällöin olisi etsittävä kynnysarvoja, joiden ylittyessä
aluemuuttuja vaikuttaa voimakkaimmin. (Crane 1991; Buck 2001.) Cranen (1991)
havaintojen mukaan on  olemassa deprivaation  rajaarvoja,  joiden  ylittyminen on
vasta selvästi yhteydessä negatiivisiin seurauksiin yksilötasolla eli  joiden ylittyes
sä paine samastua vertaisryhmään kasvaa. On siis otettava huomioon, että vaiku
tukset eivät välttämättä ole  lineaarisia siten, että aluemuuttujan arvon muuttumi
nen muuttaisi vastemuuttujaa samalla voimakkuudella aluemuuttujan joka tasolla.
Vastaavasti  pitäisi  erottaa  toisistaan  vaikutukset,  jotka  johtuvat  positiivisten
alueominaisuuksien  puutteesta  niistä  vaikutuksista  jotka  johtuvat  nimenomaan
negatiivisten  alueominaisuuksien  olemassaolosta  (Buck  2001).  Myös  erityisen
hyväosaiset alueet saattavat erota muista alueista (Kauppinen 2004). Epälineaa
risia vaikutuksia voidaan yksinkertaisimmin ottaa huomioon käyttämällä selittäviä
muuttujia luokiteltuina muuttujina.

Interaktioiden  huomioonottaminen. Usein  huomioidaan  vain  suorat  taso
jen väliset vaikutukset eikä muiden mahdollisten vaikutustyyppien kuten interakti
oiden olemassaoloa oteta huomioon (Jencks & Mayer 1990; Blakely & Woodward
2000). Alueominaisuudet saattavat vaikuttaa eri  tavalla erilaisiin  ihmisiin. Yksilöi
den tai perheiden ominaisuudet voivat toimia välittäen ja lieventäen aluevaikutuk
sia,  ja esimerkiksi hyvät perheen  taustaominaisuudet  ja parissa vietetty aika voi
kompensoida lasten saamia vaikutteita ympäristöstä (Ellen & Turner 1997). Vain
suorien vaikutusten huomioiminen voi johtaa aluevaikutusten voimakkuuden aliar
viointiin. (Ellen & Turner 1997; Buck 2001.)

Altisteajan  huomioiminen.  Erityinen  virheelliseen  mittaukseen  vaikuttava
seikka on relevantin altisteajan huomiotta jättäminen. Poikkileikkaustutkimuksissa,
joissa  yksilö  ja aluemuuttujat  mitataan  samalta  hetkeltä,  tämä voi  olla erityinen
ongelma, koska aluemuuttujan altisteaika jää käytännössä olemattomaksi. Yhden
ajankohdan  mittauksen  ongelmana  on  suuri  satunnaisvirheen  mahdollisuus,  ja
toisaalta ei tule otettua huomioon aikaa, jonka yksilö on ollut aluetekijän vaikutuk
sen alaisena (Ellen & Turner 1997). Jos aluemuuttujan mittaus suoritetaan samal
ta ajankohdalta kuin yksilövasteen mittaus, on mahdollista, että aluemuuttuja hei
jastaakin vastemuuttujan tasoa eikä siis ole sitä edeltävä  tekijä. Lyhyt altisteaika
ei  toisaalta kuitenkaan ole ongelma, jos aluemuuttuja pysyy suhteellisen muuttu
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mattomana. (BrooksGunn ym. 1993; Blakely & Woodward 2000.) Myös ihmisten
liikkuvuus,  etenkin  muuttoliike,  aiheuttaa  lisäongelmia  aluevaikutusten  tutkimuk
selle.  Ihmisten  tutkimushetkellä  mitattavat  ominaisuudet  ovat  osittain  aiempien
asuinalueiden aikaansaamien aluevaikutusten tulosta. Olisi kuitenkin käytännössä
mahdotonta yrittää vakioida aiempien asuinalueiden vaikutus sekä selittäviin yksi
lömuuttujiin että yksilötason vastemuuttujaan. (Buck 2001.) Ongelmana on myös
se, että välttämättä aluemuuttujia ei tule mitattua siltä ajankohdalta, joka olisi ku
hunkin  yksilöön  heijastuvien  vaikutusten  kannalta  relevantein.  Aluevaikutustutki
muksissa  pitäisi  siis  ihannetilanteessa  soveltaa  elämänkaarinäkökulmaa  (Diez
Roux 2001).

Mekanismien  ja  prosessien  selvittäminen. Yhtenä  aluevaikutustutkimuk
sen suurimmista ongelmista voidaan pitää sitä, että varsinaisten vaikutusproses
sien  selvittämien  alueiden  ominaisuuksien  ja  yksilövasteiden  välillä  on  jäänyt
ohueksi: riittävästi ei pohdita sitä, miten aluemuuttujan vaikutus yksilöön muodos
tuu (Ellen & Turner 1997; Bauder 2002). Täytyisi siis pystyä avaamaan aluevaiku
tusten ”musta laatikko” (Macintyre ym. 2002) ja selittää, mitkä ovat ne prosessit,
joiden kautta alueet vaikuttavat yksilöön. Mekanismeja on kuitenkin vaikea todis
taa ja lisäksi edellä esitettyjä aluemuuttujien vaikutustyyppejäkin on hankala erot
taa  toisistaan. Toistaiseksi on olemassa melko vähän tutkimusta siitä, mitä kau
saalisia reittejä pitkin sosiaalinen ympäristö vaikuttaa esimerkiksi ihmisten tervey
dentilaan  (Macintyre  ym.  1993;  Pickett  &  Pearl  2001).  Kausaalisten  prosessien
selvittäminen olisi kuitenkin tarpeen, jotta tiedettäisiin, mihin hallinnollisilla toimen
piteillä tulisi erityisesti pyrkiä vaikuttamaan.

Monenlaiset  asiat  asettavat  siis  haasteita  aluevaikutusten  tutkimiselle.
Haasteet eivät kuitenkaan ole uusia;  jo 1980luvulla painiskeltiin kontekstimallien
suhteen  samanlaisten  perusongelmien  kanssa  (ks.  Blalock  1984).  Blakelyn  ja
Woodwardin (2001) mukaan on kuitenkin odotettavissa, että monitasomenetelmi
en käyttömahdollisuuden aikaansaaman alkuinnostuksen jälkeen keskitytään ken
ties  enemmän  teorianmuodostukseen,  tutkimuksen  tarkkaan  muotoiluun  sekä
mahdollisista  virhelähteistä  aiheutuvien  ongelmin  ratkaisuun.  Suurin  osa  maini
tuista  ongelmista  ja  mahdollisista  harhatekijöistä  johtaa  kuitenkin  periaatteessa
aluevaikutusten aliarvioimiseen. Tällöin estimaatit aluevaikutuksille ovat konserva
tiivisia,  ja  ollaan  siis  turvallisemmalla  maaperällä  sikäli,  että  aluevaikutuksia  ei
ainakaan  tule havaittua silloin, kun niitä ei  todellisuudessa ole olemassa  (Crane
1991; Kauppinen 2004).

3.2.2  Yksilön hyvinvointi ja alueiden ominaisuudet: empiirisiä
tutkimustuloksia

Alueominaisuuksien  vaikutuksista  aikuisväestön  hyvinvointiin  on  vähemmän  tut
kimusta kuin yksilöominaisuuksien vaikutuksista. Tehdyissä tutkimuksissa on kui
tenkin yleisesti havaittu, että monet erilaiset asuinalueeseen liittyvät sosiaaliset ja
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taloudelliset  tekijät  ovat  yhteydessä  moniin  yksilövasteisiin  kaikissa  elämänvai
heissa.  Eri  tutkimusten  tulokset  esimerkiksi  vaikutusten  olemassaolosta  ja  vah
vuudesta ovat tosin olleet jokseenkin vaihtelevia. Alueiden vaikutusten on havaittu
olevan melko pieniä yksilöiden ominaisuuksiin verrattuna. Toisaalta ei ole mitään
syytä  olettaa,  että  samanlaisia  aluevaikutuksia  havaittaisiin  kaikilla  aluetasoilla,
kaikissa väestöryhmissä, vastemuuttujissa, riskitekijöissä, ajanjaksoissa tai sosio
ekonomisissa  tai  kulttuurisissa  konteksteissa  (Ellen  &  Turner  1997;  Pickett  &
Pearl 2001; Macintyre ym. 2002).

Aluevaikutustutkimusta on tehty yhtäältä erityisesti Yhdysvalloissa kohdis
taen huomio lasten ja nuorten käyttäytymiseen ja sosialisaatioon. Lasten ja nuor
ten  käyttäytymistä  tutkittaessa  alueyksikkönä  on  yleensä  käytetty  naapurustoa.
Ellen  ja  Turner  (1997)  toteavat  katsauksessaan  empiirisen  tutkimuksen  osoitta
neen, että muun muassa asuinalueen korkea köyhyysaste, varakkaiden ja hyvin
toimeentulevien naapureiden puuttuminen, korkea työttömyysaste, korkea sosiaa
lituen  saajien  osuus  ja  kahden  vanhemman  perheiden  vähäisyys  ovat  tekijöitä,
jotka ovat yhteydessä useimpiin nuoria koskeviin yksilötason vastemuuttujiin, ku
ten koulun keskeyttämiseen, teinivanhemmuuteen ja rikolliseen käyttäytymiseen.

Toisena valtavirtana on sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa ollut kaiken
ikäisen väestön  terveyskäyttäytymisen,  sairastavuuden  ja kuolleisuuden aluevai
kutusten  tutkiminen. Terveystutkimuksen  puolella  on viime vuosina saatu paljon
tuloksia  erikokoisten  alueiden  sosiaalisten  ominaisuuksien  yhteyksistä  myös  ai
kuisväestön  terveydentilaan.  Epidemiologiassa  on  oltu  kiinnostuneita  erityisesti
ympäristön  laadun,  yhteisön  sosioekonomisen  statuksen  sekä  sosiaalisen  ko
heesion tai sosiaalisen pääoman vaikutuksista sairastavuuteen, kuolleisuuteen ja
terveyskäyttäytymiseen (Macintyre ym. 1993; Yen & Syme 1999). Suuri osa näis
tä  tutkimuksista on  kohdistunut  naapurustoalueisiin, mutta  erityisesti sosiaalisen
pääoman vaikutusten tutkimusta on tehty myös metropolialue ja osavaltiotasolla
Yhdysvalloissa.

Terveyden ja kuolleisuuden  lisäksi aikuisväestön muunlaista hyvinvointia
on  varsinaisesta  aluevaikutusnäkökulmasta  tutkittu  vähemmän  tarkastelemalla
yhtä aikaa yksilö  ja aluemuuttujien yhteyksiä selitettävänä olevaan ilmiöön. Esi
merkiksi  asuinalueen  sosioekonomisen  ympäristön  vaikutuksista  aikuisten  työ
markkinaasemaan oli 1990luvun puoliväliin mennessä saatu Ellenin ja Turnerin
(1997) mukaan vain alustavia todisteita. Tämä voi johtua siitä, että alueet todella
kin  vaikuttavat  aikuisiin  vähemmän  kuin  nuoriin,  ja  toisaalta  siitä,  että  aikuisten
osalta aluevaikutuksia on tutkittu paljon vähemmän. Aikuisväestöä koskevat muut
kuin kuolleisuustutkimukset ovat monesti olleet menetelmällisesti sikäli rajoittunei
ta, että niissä ei ole vakioitu relevantteja yksilöitä kuvaavia taustatekijöitä. Päätel
miä alueiden vaikutuksista on tehty melko keveästi suoraan alueita vertailemalla
kiinnittämättä  riittävästi  tai  lainkaan  huomiota  esimerkiksi  alueiden väestöraken
teiden eroihin (esim. Andersson 2001; Musterd ym. 2003; ks. myös Briggs 2003).
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Hyvinvointiin vaikuttavat aluemuuttujat on terveystutkimuksen piirissä luo
kiteltu resursseihin, stressin lähteisiin sekä sosiaalisiin verkostoihin liittyviin aluei
den  ominaisuuksiin  (Ellen  ym.  2001;  Béland  ym.  2002).  Seuraavassa  käydään
tarkemmin  läpi  aluemuuttujien  ja  aikuisväestön  hyvinvoinnin  yhteyksiä  koskevia
tämän  tutkimuksen  kannalta  relevantteja  tutkimustuloksia  ryhmiteltynä  mahdolli
suuksien  rakennetta  koskeviksi,  sosioekonomista  rakennetta  tai  deprivaatiota
koskeviksi sekä sosiaalisia suhteita koskeviksi tuloksiksi. Tutkimusten suhteellisen
vähäisyyden vuoksi mukaan on hyväksytty monenlaisilla aluetasoilla tehtyjä tutki
muksia, kunhan  tutkimuksessa on  jollain  lailla ollut mukana kontekstinäkökulma.
Osassa tutkimuksia on käytetty yksilöaineistoja, joihin on yhdistetty alueita kuvaa
via tietoja. Osa on niin sanottuja ekologisia tutkimuksia, joissa havaintoyksikköinä
on vain aluetason yksikköjä ja sekä selitettävinä että selittävinä muuttujina alueta
solle aggregoituja tietoja.

Mahdollisuuksien rakenne

Alueiden määrittämistä mahdollisuuksista ja resursseista työikäisten hyvinvoinnin
kannalta kenties  tärkein on  työpaikkojen määrä  ja  työpaikkarakenne, kun  lähtö
kohtana  pidetään  sitä,  että  työttömyys  on  tärkein  syrjäytymistä  ja  huono
osaistumista  tuottava  tekijä. Työn kysyntä alueella on yhteydessä yksilön  työllis
tymismahdollisuuksiin:  vaikka  omat  ominaisuudet  olisivat  työllistymisen  kannalta
periaatteessa  edullisia,  työllistymisedellytyksiä  ei  ole,  jos  työlle  ei  ole  kysyntää.
Työpaikkojen määrän lisäksi myös elinkeinorakenne ja sen muutos vaikuttaa yksi
lön työllistymiseen: tilanne on vaikea, jos esimerkiksi laman aikana on jäänyt työt
tömäksi alalta,  jolle uusia työpaikkoja ei myöhemmin synny. Rakenteellisen työt
tömyyden kasvun siemenet ovatkin juuri tällaisessa tilanteessa.

Työttömyyttä selittävissä tutkimuksissa alueellinen työttömyysaste tai mui
ta työmarkkinarakennetta kuvaavia muuttujia onkin toisinaan ollut yksilötekijöiden
ohella mukana analyysissa. Tällöin siis oletetaan, että työttömyysriski ei riipu vain
yksilön omista ominaisuuksista. Tutkimusten mukaan yksilöiden henkilökohtaisten
ominaisuuksien lisäksi  työn kysynnän alueellinen  taso onkin selvästi  yhteydessä
työttömyyden  riskiin  ja  työttömien  työllistymismahdollisuuksiin esimerkiksi Britan
nian suuralueilla (Payne & Payne 1994) sekä työssäkäyntialueilla  ja naapurusto
alueilla  (Buck  1996  &  2001).  Haapola  (2001)  tutki  toimeentulotuen  asiakkaiden
selviytymistä 1990luvulla Suomen kymmenessä suurimmassa kaupungissa. Ky
symyksenä oli, johtuvatko kaupunkien väliset erot työmarkkinoilla menestymises
sä ja tulotasossa asiakkaiden ominaisuuksista vai asuinpaikkakuntien tarjoamista
elämänmahdollisuuksista. Kaupunkien väliset erot eivät selittyneet toimeentulotu
en asiakkaiden yksilöominaisuuksilla. Tutkimuksessa osoittautui, että kaupunkien
pitkäaikaistyöttömyyden tasolla oli selvä yhteys toimeentulotuen saajien työmark
kinoilla menestymiseen ja käytettävissä oleviin tuloihin, kun erot yksilöiden tausta
tekijöissä (ikä, sukupuoli, otosvuosi, kotitaloustyyppi, koulutus ja sosioekonominen
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asema) oli otettu huomioon. Mitä korkeammalla tasolla oli kaupungin pitkäaikais
työttömyys, sitä heikommin menestyttiin työmarkkinoilla ja sitä pienemmäksi jäivät
käytettävissä olevat tulot 1990luvun lopulla (Haapola 2001).

Työmarkkinoita kuvaavista muuttujista alueellinen työttömyysaste voidaan
käsittää  työmahdollisuuksien  osoittimeksi,  mutta  toisaalta  se voidaan  ymmärtää
myös yleisen deprivaation mittariksi. Voidaankin ajatella, että yksilön työttömyyttä
selitettäessä yleinen työttömyyden taso on tärkeä mahdollisuuksien rakenteeseen
liittyvä  muuttuja,  mutta  muunlaista  huonoosaisuutta  selitettäessä  se  kuuluu  pi
kemminkin alueellisten deprivaatiomuuttujien kategoriaan. Työttömyysasteen vai
kutuksia hyvinvointiin deprivaation näkökulmasta käsitellään alempana.

Myös väestön demografinen rakenne voidaan luokitella mahdollisuuksien
rakenteeseen  kuuluvaksi  tekijäksi.  Esimerkiksi  sukupuolijakauman  on  huomattu
erityisesti amerikkalaisissa tutkimuksissa olevan yhteydessä perheellistymiseen ja
eronneisuuden  tasoon,  koska  puolisoehdokkaiden  eli  vaihtoehtojen  suhteellinen
tarjonta vaikuttaa siihen, solmitaanko liitto tai jäädäänkö kulloinkin voimassa ole
vaan liittoon vai ei. Guttentagin ja Secordin (1983 [Whiten 1990 mukaan]) teorian
mukaan naisten suuri määrä alueella suhteessa miesten määrään lisää eronnei
suutta. Teorian mukaisia tuloksia ovatkin saaneet mm. Trent  ja South (1989) 66
valtion  eronneisuuslukujen  vaihtelua  tutkimalla.  Teorian  oletuksena  on  se,  että
miehille perheen vakaus on vähemmän tärkeää kuin naisille, ja siten potentiaalis
ten puolisovaihtoehtojen suuri määrä lisää miesten halukkuutta puolison vaihtami
seen. Lisäksi tilanteessa, jossa naisia on paljon suhteessa miehiin, miehet saatta
vat ylipäätään mennä harvemmin naimisiin ja naisilla on vapaammat kädet toteut
taa esimerkiksi koulutukseen ja uraan liittyviä päämääriä perheen sijaan (Gutten
tag & Secord 1983 [Whiten 1990 mukaan]; Trent & South 1989). Edellä mainittu
teoria korostaa miehen toiminnan ja valintojen määräävyyttä suhteessa naiseen.
Myöhemmin onkin ehdotettu, että sama mekaniikka toimii molemmilla sukupuolilla
ja  että  yhteys  sukupuolijakauman  ja  eronneisuuden  välillä  on  Ukäyrän  muotoi
nen: sekä naisten että miesten valinnanvaihtoehtojen runsaus lisää eronneisuutta
suhteessa  tasatilanteeseen. Southin  ja Lloydin (1995)  tulosten mukaan näin on
kin:  jakauman molemmissa ääripäissä eroriski oli suurempi  tutkittaessa työmark
kinaalueita yhdysvaltalaisella aineistolla.

Kuntia  tai  seutukuntia  vertailtaessa  myös  kaupungistuneisuusaste  voi
daan käsittää alueiden mahdollisuuksien rakenteeseen liittyväksi tekijäksi esimer
kiksi  kaupunkialueiden  maaseutua  korkeamman  tulotason  ja  palveluiden  suu
remman määrän takia. Toisaalta esimerkiksi Kainulaisen ym. (2001) Suomen kun
tatyyppien välisiä eroja selvittäneessä ekologisessa tutkimuksessa havaittiin, että
korkea kaupungistuneisuusaste oli yhteydessä myös psykososiaalisten ongelmien
suurempaan  esiintyvyyteen.  Kaupungistuneisuutta  käsitelläänkin  alempana  pi
kemminkin alueiden sosiaalisiin suhteisiin liittyvänä ominaisuutena kuin rakenteel
lisena tekijänä.



56

Sosioekonominen rakenne ja deprivaatio

Erityisesti  terveys  ja kuolleisuustutkimuksen  puolella  on  tehty  paljon  tutkimusta
alueiden sosioekonomisen rakenteen, tulotason ja deprivaation yhteyksistä erilai
siin  terveysvasteisiin  ja  eri  kuolemansyistä  johtuviin  kuolemiin.  Tutkimuksia  on
tehty etenkin naapurustotasolla. Alueen sosioekonomista rakennetta tai deprivaa
tiota on kuvattu muun muassa  tulotasolla, köyhyysasteella, koulutustasolla,  työt
tömyydellä,  asumisahtaudella,  vanhusten  osuudella  ja  perheiden  hajoamisella.
Muuttujista  on  tehty  myös  monesta  muuttujasta  koostuvia  deprivaatioindeksejä.
Useissa  terveyden ja kuolleisuuden aluevaikutustutkimuksissa on aiheesta tehty
jen katsausten mukaan  (Robert 1999; Yen & Syme 1999; Pickett & Pearl 2001;
Kawachi & Berkman 2003) havaittu ainakin jonkin sosiaalisen ympäristön tekijän
olevan  tilastollisesti  merkitsevästi  yhteydessä  terveydentilaan  yksilötason  tekijöi
den vakioimisen jälkeen, vaikkakin havaitut aluemuuttujien vaikutukset ovat olleet
paljon  yksilötason  tekijöiden  vaikutuksia  pienempiä.  Monitasoisina  analyyseina
tehdyistä  tutkimuksista esimerkiksi Haan  ym.  (1987),  Anderson  ym.  (1997), Ro
bert  (1998), Waitzman & Smith (1998)  ja Yen & Kaplan (1999) ovat havainneet
korkeampaa kuolleisuutta sosioekonomisesti deprivoituneilla asuinalueilla Yhdys
valloissa,  mutta  esimerkiksi  Sloggettin  ja  Joshin  britannialaisissa  tutkimuksissa
(1994 & 1998) korkea kuolleisuus selittyi alueilla asuvien yksilöiden erilaisilla taus
taominaisuuksilla.

Suomessa  sosioekonomisen  rakenteen  vaikutuksia  kuolleisuuteen  on
tutkittu myös seutukuntatasolla.  Seutukuntien  työntekijävaltaisella sosioekonomi
sella  rakenteella  ja  työttömyyden  tason kautta  mitatulla  korkealla  deprivaatioas
teella  oli  selvä  yhteys  kasvaneeseen  alkoholi  ja  itsemurhakuolleisuuteen,  kun
myös  yksilöiden  taustatekijöitä  kuvaavia  muuttujia  oli  vakioitu  (Blomgren  ym.
2004; Martikainen ym. 2004). Selityksiä sosioekonomisen ympäristön vaikutuksille
voidaan etsiä  yhtäältä  siitä, että sosioekonominen ympäristö vaikuttaa mm. alu
een fyysiseen ympäristöön ja palveluihin (Robert 1998). Toisaalta sosioekonomi
nen  ympäristö  ja  deprivaatio  esimerkiksi  korkean  työttömyysasteen  alueilla  voi
kuvata  alueella  ilmenevää  elämän  mahdollisuuksien  puutteisiin  liittyvää  psyko
sosiaalista stressiä ja normiilmastoa (Blomgren ym. 2004; Martikainen ym. 2004).

Buck  (2001)  selvitti  Englannin  kotitalouskyselyn  paneeliaineiston  avulla
asuinalueen  deprivoituneisuuden  yhteyksiä  aikuisväestön  syrjäytymiseen  lähtien
moniulotteisesta  syrjäytymiskäsitteestä.  Kysymyksenä  oli,  millaisia  ovat  alueelli
sen  deprivaation  vaikutukset  yksilötason syrjäytymiseen,  kun  relevantit  yksilöta
son  tekijät  vakioidaan.  Yksilötason  syrjäytymistä  mitattiin  tutkimuksessa  ei
rahallisilla  köyhyysmittareilla  (normaalien  yhteiskunnan  toimintojen  ulkopuolella
oleminen),  työmarkkinoilta  syrjäytymisellä  ja  työmarkkinaaseman  muutoksilla
sekä  virtoina  köyhyyteen  ja  pois  köyhyydestä.  Köyhyysmittarina  oli  kuuluminen
alimpaan kvintiiliin kansallisessa bruttotulojakaumassa, kun talouden koko oli otet
tu huomioon. Aluetasona tutkimuksessa oli pääasiassa äänestysalue. Aluetason
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deprivaatiomittareina käytettiin Townsendin deprivaatioindeksiä, vaalipiirin  työttö
myysastetta  sekä  brittiläistä  moniulotteisen  deprivaation  indeksiä.  Tulosten  mu
kaan  deprivaatiolla  oli  merkitsevä  yhteys  sosiaalisen  syrjäytymisen  mittareihin
myös yksilötekijöiden vakioimisen  jälkeen. Alueen deprivoituneisuudella oli selvä
yhteys  (eirahassa  mitattuun)  köyhyyteen,  deprivoituneilla  alueilla  ihmisten  odo
tukset työnsaannin suhteen olivat alemmat ja he myös pääsivät töihin harvemmin
kuin  vähemmän  deprivoituneilla  alueilla  asuvat.  Deprivoituneilla  asuinalueilla
myös köyhyydestä poispääsyn todennäköisyys oli pienempää ja köyhyyteen siir
tymisen todennäköisyys suurempaa kuin paremmin pärjäävillä alueilla. Aluevaiku
tukset  eivät  kuitenkaan  olleet  kovin  suuria,  vaan  yksilön  ja  kotitalouden  ominai
suuksien vaikutukset osoittautuivat merkityksellisemmiksi. (Buck 2001.)

Buckin (2001) mukaan työmarkkinaasemaa tutkittaessa on tärkeää erot
taa  toisistaan  todelliset  naapuruston  työmarkkinoiden  vaikutukset  laajemmalla
alueella  toimivasta  työn kysynnän vaihtelusta.  Laajempien alueiden  työmahdolli
suudet vaikuttavat siis työllistymiseen, mutta lisäksi voidaan etsiä myös naapurus
totasolla sellaisia deprivaatioasteesta johtuvia sosiaalisia prosesseja, jotka voivat
johtaa  työmarkkinoilta  syrjäytymiseen.  Näitä  voivat  olla  esimerkiksi  tiedonpuute
työmahdollisuuksista, heikot sosiaaliset verkostot, jotka loisivat yhteyksiä virallisil
le työmarkkinoille, sekä työnantajan syrjintä asuinalueen takia. (Buck 2001.)

Wilsonin (1987 & 1996) mukaan asuinalueen deprivaatio lisää työttömyy
den, köyhyyteen jäämisen ja perherakenteen hajoamisen riskiä, koska deprivoitu
neilla alueilla ei ole hyväosaista keskiluokkaa, joka toimisi sosiaalisena puskurina
riskejä vastaan ja roolimalleina sille, mitä esimerkiksi säännöllisellä työnteolla voi
daan saavuttaa. Wilsonin mukaan siis köyhillä ja deprivoituneilla alueilla vallitsee
tietynlaisia  käyttäytymisnormeja,  jotka  eivät  kannusta  työntekoon  tai  ydinperhe
elämään, mistä merkkeinä ovat esimerkiksi korkea työttömyysaste ja suuri yksin
huoltajien osuus.

Southin  (2001) mukaan perheeseen liittyviä vastemuuttujia  tarkastelevis
sa  tutkimuksissa on yleensä havaittu, että asuinalueen heikko sosioekonominen
asema on yhteydessä perinteisen perherakenteen hajoamista kuvaaviin tekijöihin
(esimerkiksi  teiniraskauksiin  ja  lasten saantiin  avioliiton  ulkopuolella)  riippumatta
yksilöiden  omista  ominaisuuksista.  Naapuruston  sosioekonomisen  aseman  on
huomattu Yhdysvalloissa vaikuttavan avioliiton solmimiseen siten, että mitä huo
noosaisempi naapurusto on, sitä nuorempina naiset menevät naimisiin (South &
Crowder 1999). Southin (2001) tutkimuksen mukaan naapurustoa kuvaavalla dep
rivaatioindeksillä  näytti  olevan  yhteys  eronneisuuteen,  mutta  yhteys  katosi,  kun
miehen  tulotaso  vakioitiin.  Vaikka  naapurustotason  sosioekonomisen  aseman
vaikutuksia oli löytynyt erityisesti nuorten perheenmuodostukseen liittyviä  ilmiöitä
tutkittaessa, asuinalue  oli  kenties  väärä  alueyksikkö  aikuisia  tutkittaessa  (South
2001). Aikuisilla roolimallit ja puolison löytämisen kannalta tärkeä sosiaalinen toi
minta tapahtuu laajemmilla alueilla kuin naapurustoissa, joten esimeriksi työmark
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kinaalue voi myös perheenmuodostusta tutkittaessa olla relevantimpi alueyksikkö
kuin naapurusto (Lichter ym. 1991; South & Lloyd 1995; South 2001).

Tutkimuksia  alueen  sosioekonomisen  rakenteen  ja  deprivaation  yhteyk
sistä  yksilöiden  hyvä  tai  huonoosaisuuteen  on  Euroopassa  tehty  usein  melko
yksinkertaisesti  vertailemalla  erilaisia  alueita  keskenään,  minkä  perusteella  on
kuitenkin tehty päätelmiä aluevaikutusten olemassaolosta. Esimerkiksi Andersson
(2001) on  tutkinut asuinalueiden köyhyyden yhteyttä tulokehitykseen ja  työmark
kinaasemaan Tukholmassa, Musterd ym. (2003) sosiaalitukea saavien osuuden
yhteyttä  sosiaaliseen  liikkuvuuteen  Hollannissa  ja  Friedrichs  ja  Blasius  (2003)
asuinalueen deprivoituneisuuden yhteyttä poikkeavaan käyttäytymiseen Kölnissä.
Edellä  mainituissa  tutkimuksissa on  päädytty  siihen  johtopäätökseen,  että alue
vaikutuksia  oli  olemassa:  alueet  vaikuttivat  yksilöiden  hyvinvointiin  yksilöiden
omista ominaisuuksista riippumatta. Näiden tutkimusten perusteella tehtyjä johto
päätöksiä voi kuitenkin pitää sikäli kyseenalaisina, että  tutkimuksissa ei ole kun
nolla tai lainkaan vakioitu yksilöiden ominaisuuksia, jotka saattavat vaikuttaa alu
eille valikoitumiseen (vrt. Briggs 2003).

Yksilön ja yhteisön sosiaalisen aseman interaktiot

Alueen sosioekonominen rakenne ja deprivaatio on ollut kiinnostava tutkimuskoh
de myös interaktioiden näkökulmasta, jolloin kysymyksenä on, onko alueiden so
sioekonomisella  rakenteella  ja  deprivaatiolla  samanlainen  vai  erilainen  vaikutus
eri väestöryhmiin. Staffordin ja Marmotin (2003; ks. myös Martikainen ym. 2004)
mukaan  voidaan  asettaa  kaksi  hypoteesia  erityisesti  terveydentilaa  koskevista
vaikutuksista. Ensimmäisen hypoteesin mukaan hyvällä alueella asuminen vaikut
taa  huonoosaisten  terveyteen  erityisen  positiivisesti,  koska  he  voivat  tällöin  tu
keutua varakkaiden alueiden parempiin materiaaliseen ja sosiaaliseen infrastruk
tuuriin,  kuten  hyviin palveluihin  ja  työmahdollisuuksiin. Omalta  taustaltaan hyvä
osaiset eivät vastaavalla tavalla elä alueen ehdoilla, koska heillä on mahdollisuus
hankkia  tarvitsemiansa palveluita ja  resursseja myös muualta. Ensimmäinen hy
poteesi voidaan esittää vastaavasti myös niin, että huonoosaisella alueella asu
minen  voi  olla  erityisen  kohtalokasta  nimenomaan  huonoosaisimmille  yksilöille
kaksinkertaisen deprivaatioaltisteen takia.

Toisentyyppisen interaktiohypoteesin mukaan hyväosaisella alueella asu
villa köyhillä  (tai huonolla alueella asuvilla  rikkailla) on huonompi  terveys, koska
tällöin yksilön ja ympäristön tilanteen välillä on havaittava ristiriita (Stafford & Mar
mot 2003). Tämä  hypoteesi vastaa  aluevaikutusten sosiaalisen vertailun  teorian
olettamuksia. Roosin ym. (2004) mukaan selityksenä saattaa olla psykososiaali
siin seikkoihin liittyvä sosiaalisen koheesion tai osallistumisen puute, joka voi vai
kuttaa esimerkiksi köyhien huonompaan terveyteen hyväosaisilla alueilla. Interak
tiomekanismin  selitykseksi  on  myös  ehdotettu  sitä,  että  hyvillä  alueilla  asuvilla
köyhillä ja rikkailla on erilainen mahdollisuus käyttää resursseja: köyhille tarkoite
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tut  palvelut  sijaitsevat  pääasiassa  köyhien  alueilla,  jolloin  he  jäävät  palveluista
paitsi asuessaan hyväosaisten alueella (Yen ja Kaplan 1999).

Erityisesti  kuolleisuutta  ja  terveydentilaa  käsittelevissä  tutkimuksissa  on
usein  käsitelty  yksilön  ja  alueen  sosioekonomisen  aseman  vaikutusten  lisäksi
myös niiden yhteisvaikutuksia. Jonesin ym. (2000) brittiläistä elinoloaineistoa käyt
tävän  tutkimuksen mukaan yksilöiden  ja suurin piirtein  läänejä vastaavien  aluei
den sosioekonomisella asemalla oli interaktio siten, että matalan deprivaation alu
eilla yksilön sosiaalinen asema oli vain pienessä yhteydessä kuolleisuuteen, mut
ta  korkean  deprivaation  alueilla  erot  sosioekonomisen  aseman  ryhmien  välillä
olivat selvät  (Jones ym. 2000). Samanlainen  tulos saatiin  tutkimusryhmän aiem
massa tutkimuksessa itsearvioidun terveyden suhteen Britannian äänestysalueilla
(Jones & Duncan 1995). Staffordin  ja Marmotin (2003)  tutkimustulosten mukaan
sekä yksilön että naapuruston deprivaatio lisäsi Britanniaa koskevassa Whitehall
II  aineistossa  huonon  yleisen  terveydentilan  ja  heikon  mielenterveyden  riskiä.
Jonkun  verran  viitettä  saatiin  siitä,  että  huonolla  alueella  asuminen  heikentäisi
köyhien  tilannetta enemmän kuin  rikkaiden, mutta  interaktio ei  ollut  tilastollisesti
merkitsevä.  Interaktiohypoteesit eivät saaneet  tukea myöskään tutkittaessa yksi
lön  ja  seutukunnan  sosioekonomisen  aseman  vaikutuksia  Suomen  1990luvun
itsemurhakuolleisuuteen (Martikainen ym. 2004).

Useissa tutkimuksissa toisen tyypin mukainen interaktiohypoteesi on saa
nut tukea. Yen ja Kaplan (1999) selvittivät amerikkalaisessa tutkimuksessa asuin
alueen keskimääräisen sosioekonomisen aseman ja yksilön tulojen yhteyttä kuol
leisuuteen. Tulosten mukaan pienituloisilla yksilöillä oli kaikilla alueiden sosioeko
nomisen aseman tasoilla suurempi kuolleisuus kuin hyvätuloisilla, mutta erityisen
korkeaa pienituloisten kuolleisuus oli hyväosaisimmilla alueilla: näillä alueilla kuol
leisuuserot yksilön tulojen mukaan olivat myös suurimmat. Vastaavia tuloksia yk
silön  ja alueen sosioekonomisen aseman yhteisvaikutuksista ovat saaneet Slog
gett ja Joshi (1998) pitkäaikaissairastavuuden suhteen sekä Ecob ja Jones (1998)
kuolleisuuden suhteen Englannin ja Walesin äänestysalueilla. Roosin ym. (2004)
tutkimuksen mukaan suoria aluevaikutuksia  ei  löytynyt asuinalueen  sosioekono
misten ominaisuuksien ja kuolleisuuden yhteydessä Kanadassa, mutta interaktio
vaikutuksia  löytyi:  yksilön  tuloilla  oli  tässäkin  tutkimuksessa  suurempi  vaikutus
hyväosaisilla kuin huonoosaisilla asuinalueilla. Köyhillä oli tulosten mukaan suu
rempi kuolleisuus hyväosaisilla alueilla kuin huonoosaisilla alueilla, mutta rikkaat
voivat hyväosaisilla alueilla vielä paremmin kuin muut.

Kiinnostavia tuloksia on saatu myös siitä, millainen on henkilön oman työt
tömyyden  ja  yleisen  työttömyyden  tason  yhteisvaikutus  työttömyydestä  aiheutu
van  stressin  kannalta.  Yhtäältä  voidaan  arvella,  että  korkea  työttömyyden  taso
lisää  henkilökohtaisen  työttömyyden  aiheuttamaa  psykologista  stressiä,  koska
uuden työn löytäminen on ongelmallista korkean työttömyyden alueilla tai ajanjak
soina  (Gallie & Russell 1998). Toisaalta korkean työttömyyden aikana oma  työt
tömyys koetaan kenties vähemmän stressaavana kuin matalan  työttömyyden ai
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kana.  Cohnin  (1978)  mukaan  työttömyys  johtaa  henkilön  tyytymättömyyteen
omaan  itseensä,  ja  yksilö alkaa  pohtia  työttömyytensä syitä –  arvioon vaikuttaa
muun  muassa  paikallinen  työttömyysaste.  Cohnin  (1978)  tutkimuksen  mukaan
työttömyyden  tyytymättömyyttä  lisäävä vaikutus  lisääntyy,  jos  sille  ei  löydetä  ul
koista syytä,  jollainen on esimerkiksi alueen korkea työttömyysaste. Myös Plattin
ja Kreitmanin  (1985  [Turnerin 1995  mukaan]) mukaan  korkea paikallinen  työttö
myysaste  antaa  työttömälle  mahdollisuuden  nähdä  itsensä  vähemmän  sosiaali
sesti leimautuneena ja poikkeavana. Korkea työttömyysaste voi siis johtaa työttö
män sopeutumiseen toisaalta sitä kautta, että korkean työttömyyden aikana työtön
leimautuu vähemmän muiden silmissä ja  toisaalta sitä kautta, että havaittu työn
saannin toivottomuus saattaa johtaa työttömän omaksumaan muuntyyppisen kuin
työkeskeisen elämäntavan (Gallie & Russell 1998).

Työn menetys alueella, jossa on paljon työllistymismahdollisuuksia, saat
taa siis olla erilaista merkitykseltään kuin alueella, jossa työllistymismahdollisuuk
sia  on  vähän.  Interaktiot  voivat  tässäkin  olla  kahdenlaisia:  joko  kaksinkertaisen
deprivaation hypoteesin tai  ristiriitahypoteesin mukaisia. Turnerin (1995) tulosten
mukaan  amerikkalaisilla  metropolialueilla  yksilön  työttömyydellä  oli  pahemmat
vaikutukset  niillä  alueilla,  joilla  oli  korkea  työttömyysaste:  korkean  työttömyyden
alueilla  asuvilla  työttömillä  oli  korkeampi  stressitaso  kuin  matalan  työttömyyden
alueilla. Toisaalta tutkimushetken työttömyyden vaikutukset niiden joukossa, jotka
olivat  olleet  aiemmin  työttömiä,  olivat  suurempia  alueilla,  joilla  oli  pieni  työttö
myysaste  (Turner  1995).  Martikaisen  ja  Valkosen  (1996)  mukaan  työttömyyden
vaikutus kuolleisuuteen ainakin kansallisella tasolla oli pienempi silloin, kun työt
tömyys  oli  yleistä.  Tulokset  yksilön  ja  yhteisön  työttömyyden  interaktioista  eivät
kuitenkaan ole  yhteneväisiä.  Esimerkiksi  Béland  ym.  (2002)  käyttäen  Quebecin
väestölaskentaalueita koskevaa aineistoa eivät saaneet todisteita siitä, että yksi
lön työttömyyden ja terveyden välinen yhteys riippuisi yhteisön työttömyyden ylei
syydestä.

Sosiaaliset suhteet

Kaupungistuneisuuden voidaan ajatella olevan yksi asuinpaikan sosiaalis
ta ympäristöä kuvaava tekijä. Yhtäältä kaupunkimaisuus on yhteydessä mahdolli
suuksien monipuolisuuteen – esimerkiksi Southin ja Lloydin (1995) mukaan avio
liitot purkautuvat helpommin suurilla kaupunkialueilla, koska niillä on paljon sopi
via  vaihtoehtoisia  puolisoehdokkaita  ja  koska  avioliitolle  on  myös  taloudellisia
vaihtoehtoja.  Sosiologisemmin  ajateltuna  kaupungistuneisuus  on  yhteydessä
myös  yksilöiden  kokemaan  normiilmastoon.  Suurissa  kaupungeissa  ilmapiiri  ja
elämisen  tapa  on  anonyymimpi  kuin  esimerkiksi  maaseudulla,  koska  yksilö  on
kaupungissa  vapaampi  toimintaa  rajoittavien  yhteisöjen  valvonnasta  (Durkheim
1893/1960, 283284; Simmel 1905/1969; Wirth 1938). Kaupungeissa moninaiset
mahdollisuudet  siis  yhdistyvät  löysiin  sosiaalisiin normeihin  ja heikkoon sosiaali
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seen  kontrolliin,  jotka  tekevät  poikkeavan  käyttäytymisen  helpommaksi  kaupun
geissa kuin maaseutuyhteisöissä.

Luvussa 3.1.3 mainituissa suomalaisissa kuntaaineistoilla  tehdyissä  tut
kimuksissa (esim. Siirilä ym. 1999; Kainulainen ym. 2001; Viljanen 2001) kunnan
kaupunkimaisuuden  on  huomattu olevan  yhteydessä  ainakin  kuntatasolla  hyvin
vointia  kuvaaviin  muuttujiin.  Kainulaisen  ym.  (2001)  tulosten  mukaan  kaupunki
keskustoja leimaa runsas psykososiaalisten ongelmien määrä vaikka elintaso on
korkea.  Viljasen  (2001)  tutkimuksen  mukaan  kaupunkialueiden  ongelmia  ovat
erityisesti  toimeentulotuen käyttö, rikollisuus  ja huumausainesairaudet, kun maa
seutua  leimaa  pienituloisuus  ja  alkoholisairauksien  yleisyys.  Viljasen  tulkinnan
mukaan erityisesti kasvavien kaupunkikeskusten ongelmat ovat yhteydessä kau
punkialueiden piirteisiin kuten tilaisuuksien tarjontaan, yhteisön kontrollin puuttee
seen, uusiin elämisen malleihin, turvattomuuteen, sopeutumattomuuteen kaupun
kiympäristöön ja muuttoliikkeen aiheuttamaan juurettomuuteen (mt.).

Lichter  ym.  (1991)  yhdistävät  kaupungistuneisuuden  modernisaatioon,
joka on kulkenut käsi kädessä esimerkiksi perinteisen perhe ja sukujärjestelmän
murentumisen  kanssa.  Lichterin  ja  kumppaneiden  tulosten  mukaan  kaupungis
tuneimmilla  alueilla  oltiin  vähiten  avioliitossa  Yhdysvaltojen  työmarkkinaalueista
myös useiden muiden tekijöiden vakioimisen jälkeen (mt.). Kaupungistuneisuuden
astetta on käytetty myös suoraan sosiaalisen integraation mittarina (Finnäs 1997).
Durkheim  (1897/1973)  määrittelee  sosiaalisen  integraation  yksilöiden  ryhmiinsä
kiinnittyneisyyden asteeksi, mikä on lähellä nykyään enemmän käytettyjä sosiaali
sen  koheesion  tai  sosiaalisen  pääoman  käsitteitä.  Sosiaalisen  integraation  on
katsottu olevan esimerkiksi avioerojen taustalla: yhteisöt, joissa on vahvat sosiaa
liset normit,  tarjoavat  sosiaalista kontrollia  ja sosiaalista  tukea,  joka auttaa  pitä
mään avioliittoja koossa  (White 1990). Sosiaalisen  integraation vahvuus saattaa
vähentää eronneisuutta, koska se lisää todennäköisyyttä noudattaa sellaisia sosi
aalisia normeja, joita liittyy sopivan puolison valintaan ja avioliiton koossa pitämi
seen.  Lisäksi  tiiviissä  yhteisöissä  halutaan  välttää  stigmaa,  joka eroon  liitetään.
Yhteisöissä,  joissa perheiden hajoaminen on yleistä, erot sen sijaan  tulevat hel
pommin hyväksyttäviksi ja eroamiseen liitetty alhainen stigma saattaa lisätä avio
liittojen  purkautumista.  (Glenn  &  Shelton  1985;  White  1990.)  Finnäsin  (1997)
suomalaisen avioeroja koskevan tutkimuksen  tulosten mukaan eronneisuus kas
voikin integraation mittarina käytetyn kaupungistuneisuusasteen kasvaessa. Jalo
vaaran (2001) tulosten mukaan eronneisuus on Suomessa suurinta pääkaupunki
seudulla ja pienintä maaseutumaisissa kunnissa; väliryhmiä ovat muut kaupunki
maiset ja muut taajaan asutut kunnat. Maaseudun ja kaupunkien selvä ero näkyi
myös  1900luvun  alkupuolella:  eronneisuus  oli  suoraan  yhteydessä myös  väes
töntiheyteen,  ja avioeron normatiivinen hyväksyttävyys nousi kaupungistuneisuu
sasteen mukaan (Allardt 1953).

Kaupungistuneisuutta yleisemmin sosiaalisen ympäristön mittarina muus
ta  kuin  väestön  sosioekonomisen  rakenteen  näkökulmasta  on  käytetty  sosiaali
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seen koheesioon tai sosiaaliseen pääomaan viittaavia muuttujia. Osittain epämää
räisistä määrittelyistä johtuen sosiaalisen koheesion tai pääoman mittaaminen ei
ole yksinkertaista, koska ei ole yksimielisyyttä siitä, mitä kaikkea siihen tulisi sisäl
lyttää – toisaalta käsitteiden epämääräisyys on antanut tutkijoille vapauden käyt
tää mittareina moninaisia erityyppisiä muuttujia. Useimmat mittarit ovat kuitenkin
perustuneet  jollain  lailla  putnamilaiseen  yleiseen  sosiaalisen  pääoman  määritte
lyyn,  joissa  keskeisiä  tekijöitä  ovat  kansalaisosallistumisen,  keskinäisen  luotta
muksen sekä avun  ja vastavuoroisuuden normit  (Putnam 1993). Sosiaalisen ko
heesion  tai  sosiaalisen pääoman mittareina on käytetty muun muassa  tulonjaon
eriarvoisuutta (esim. Kawachi ym. 1997),  järjestö ja yhdistystoiminnan vilkkautta
(jäsenyys urheiluseuroissa, kuoroissa, Rotareissa, kirkon ja  työväen yhdistyksis
sä, ammatillisissa tai akateemisissa yhdistyksissä tai vastaavissa sekundääriryh
missä)  (Kawachi  ym.  1997; Kunitz 2001), muuttoliikettä  (Martikainen  ym. 2003),
ihmisten välistä koettua  luottamusta  (Kawachi  ym. 1997)  ja  julkisen  rahoituksen
käyttöä  koulutukseen  ja  muuhun  julkisen  infrastruktuurin  ylläpitoon  (Kaplan  ym.
1996; Kunitz 2001). Putnamin (1993) tutkimuksissa  Italian aluehallintoyksiköiden
toiminnasta käytettiin kansalaisosallistumisen traditioiden mittareina muun muas
sa äänestysprosenttia, sanomalehtien lukuprosenttia sekä asukkaiden aktiivisuut
ta kuoroissa, kirjallisuuspiireissä, Lions Clubissa ja jalkapalloseuroissa. Putnamin
(1993) mukaan sosiaalisen pääoman taso oli yhteydessä Italian alueiden taloudel
liseen menestymiseen.

Sosiaalista  pääoma  on  Portesin  (1998)  mukaan  sosiologiassa  käytetty
selittämään muun muassa kouluttautumista, akateemista suoriutumiskykyä, lasten
henkistä kehitystä,  työnsaantia  ja työelämään sitoutumista, nuorisorikollisuutta ja
maahanmuuttajien selviytymistä. Sampsonin ym. (1997) tutkimuksessa kollektiivi
sen tehokkuuden (jolla tarkoitettiin sosiaalisen koheesion ja asukkaiden vaikutta
misen halun yhdistelmää) vähäisyys  lisäsi väkivallan esiintymistä Chicagon naa
purustoissa. Lindströmin ym. (2003) tutkimuksen mukaan äänestysaktiivisuudella
mitattu sosiaalinen pääoma selitti asuinalueiden eroja koetussa turvattomuudessa
Malmössä. Barbierin ym. (2000) mukaan sosiaalinen pääoma oli yhteydessä työt
tömien työllistymisen todennäköisyyteen eri Euroopan maissa – tosin sosiaalisek
si pääomaksi nimitetty muuttuja mitattiin  tutkimuksessa lähinnä kotitalouden mui
den jäsenten sosioekonomista statusta kuvaavilla indikaattoreilla.

Terveystutkimuksen puolella ajatusta sosiaalisesta pääomasta on käytetty
viime  aikoina  runsaasti  selittämään  terveyttä,  kuolleisuutta  ja  elinajan  odotteen
vaihtelua. Sosiaalisen pääoman (määriteltynä kansalaisosallistumisen, luottamuk
sen  ja  vastavuoroisuuden  verkostojen  avulla)  on  huomattu  olevan  yhteydessä
kuolleisuuteen ja koettuun terveyteen amerikkalaisissa tutkimuksissa osavaltiota
solla  (Kawachi  ym.  1997  &  1999)  sekä  naapurustotasolla  (Lochner  ym.  2003).
Myös tulonjaon eriarvoisuutta on käytetty usein eräänlaisena sosiaalisen koheesi
on mittarina erityisesti  yhdysvaltalaisessa  terveystutkimuksessa. Tulonjaon eriar
voisuuden  on  ajateltu  vaikuttavan  yksilön  terveydentilaan  erilaisten  yksilöiden



63

elämänmahdollisuuksien,  resurssien  ja palveluiden saatavuuden, sosiaalisen ko
heesion ja mahdollisten sosiaalisen hierarkian kokemiseen liittyvien psykososiaa
listen prosessien kautta (Kawachi & Kennedy 1999; Blakely & Woodward 2000).
Kawachin ym. (1997) päätelmien mukaan tulonjaon eriarvoisuus vaikuttaisi kuol
leisuuteen  nimenomaan  vähäisen  sosiaaliseen  pääomaan  investoinnin  kautta.
Joissakin tutkimuksissa onkin löydetty yhteys erilaisilla aluetasoilla mitatun tulon
jaon eriarvoisuuden  ja  terveysvasteiden välillä myös yksilötekijöiden vakioimisen
jälkeen;  toisissa  yhteyttä  ei  sen sijaan  ole  löytynyt  (ks.  Kawachi  2002). Lynchin
ym. (2004) mukaan tulokset tulonjaon ja kuolleisuuden yhteyksistä ovat kuitenkin
edelleen hyvin kiistanalaisia.

Suomessa sosiaalisen pääoman on väitetty olevan yhteydessä ruotsinkie
listen muuta väestöä pienempään kuolleisuuteen (Hyyppä & Mäki 2001; Hyyppä
2004), mutta metodologisten puutteiden vuoksi näitä tuloksia ei voida pitää luotet
tavina  (Finnäs  2002).  Seutukuntatasoisissa  kuolleisuustutkimuksissa  on  sen  si
jaan monitasomenetelmillä osoitettu, että seutukunnan sosiaalinen koheesio, jota
on mitattu äänestysaktiivisuudella sekä toisaalta perherakenteen kiinteyttä kuvaa
valla muuttujalla, on yhteydessä sekä alkoholi että itsemurhakuolleisuuteen myös
silloin, kun yksilöiden taustatekijöitä sekä alueen sosioekonomista rakennetta ku
vaavia muuttujia on vakioitu (Blomgren ym. 2004; Martikainen ym. 2004).

Tässä luvussa esiteltyjä tutkimuksia yhdistää se, että niissä on hyvinvoin
nin eri osaalueita tutkittaessa otettu huomioon yhteisöä kuvaavia selittäviä tekijöi
tä yksilötekijöiden ohella. Kuitenkin tutkimuksista on vaikea saada kokonaiskuvaa
ja  etenkin  tulosten vertaileminen on vaikeaa,  sillä  tutkimuksia  on  tehty erilaisilla
muuttujilla,  erilaisissa  väestöissä,  eri  menetelmillä,  eri  ajankohtina  ja  erilaisilla
kontekstitasoilla. Vaikka yhteisö tai aluetekijän merkitys on yksilötekijöihin verrat
tuna yleensä jäänyt empiirisissä tutkimuksissa varsin pieneksi, yksimielisyys tun
tuu kuitenkin vallitsevan siitä, että yhteisön ominaisuuksilla on merkitystä yksilön
hyvinvoinnin  ja elämänmahdollisuuksien kannalta. Lisää tutkimusta  tarvitaan kui
tenkin  kontekstitekijöiden  roolin  selvittämiseksi  myös  aiempaa  systemaattisem
malla otteella.
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4 Tutkimusasetelma

4.1  Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksen päätarkoituksena on selvittää, missä määrin Suomen kaupunkiseu
tukuntien  ominaisuuksilla  oli  vaikutuksia  parhaassa  työiässä  olevien  naisten  ja
miesten huonoosaisuus ja syrjäytymisriskeihin 1990luvun loppupuolella. Tämän
rinnalla tarkastellaan huonoosaisuuden alueeroja eri mittareilla ja tutkitaan, mis
sä määrin kaupunkiseutukuntien väliset erot huonoosaisuuden yleisyydessä joh
tuivat  seutukuntien erilaisista väestörakenteista eli  siitä, että seutukunnissa asui
sosiodemografisilta  ominaisuuksiltaan  erilaisia  ihmisiä. Kuten  edellä on mainittu,
hyvinvoinnin alueeroja Suomessa selvittäneiden tutkimusten puutteena on yleen
sä ollut ainoastaan aggregaattiaineistojen käyttö, jolloin aineiston havaintoyksiköi
nä ovat olleet esimerkiksi kunnat  (esim. Siirilä ym. 1999; Kainulainen ym. 2001;
Viljanen  2001).  Tällöin  ei  ole  voitu  tutkia  varsinaisesti  yksilöiden  huono
osaisuusriskejä  vaan  ainoastaan  huonoosaisuuden  keskimääräistä  yleisyyttä
kunnissa,  jolloin ei myöskään ole voitu erottaa yksilötekijöiden  ja alueen ominai
suuksien  vaikutuksia  toisistaan.  Toisaalta  ne  tutkimukset,  joissa  yksilöaineistoja
on käytetty, ovat usein olleet rajoittuneita vain muutamien harvojen alueiden tut
kimiseen (esim. Haapola 2001; Heikkilä ym. 2002).

Tutkittaessa  kaupunkiseutukuntien  ominaisuuksien  yhteyksiä  huono
osaisuuden eri ulottuvuuksiin käytetään tässä tutkimuksessa menetelmänä moni
tasoanalyysia  ja  aineistona yksilötason  rekisteritietoja yhdistettynä kaupunkiseu
tukuntia kuvaaviin tietoihin. Suomessa monitasomenetelmiä käyttävä yhteiskunta
tieteellinen tutkimus on vielä suhteellisen vähäistä. Suomessa on kuitenkin hyvät
mahdollisuudet  tämäntyyppisen  tutkimuksen  tekoon,  sillä  yksilötason  rekisteriai
neistoja,  jotka kattavat käytännössä koko maan ihmiset  ja alueet, on  täällä kan
sainvälisesti  verraten  poikkeuksellisen  hyvin käytettävissä  (aineistoista  ja mene
telmistä lisää luvuissa 4.2 ja 4.3).

Seuraavassa  tutkimuksen  tarkoitus  on  tiivistetty  muutamiksi  tutkimusky
symyksiksi,  minkä  jälkeen selvitetään  tarkemmin  tutkimuksen  kohdentaminen  ja
oletetut vaikutussuhteet.

4.1.1  Tutkimuskysymykset

Huonoosaisuutta  ja  syrjäytymistä  tutkitaan  pitkäaikaisen  työttömyyden,  perheti
lanteen,  taloudellisen huonoosaisuuden  ja kuolleisuuden kautta  yhdistäen  näitä
koskevia indikaattoreita lopuksi kasautuneen huonoosaisuuden ja moniulotteisen
syrjäytymisen muuttujiksi. Tulokset on jaettu viiteen lukuun, joissa jokaisessa teh
dään samantyyppiset  tarkastelut. Tutkimusasetelma on sen suomalaisen huono
osaisuustutkimusperinteen mukainen, jossa ulottuvuuksia tarkastellaan ensin eril
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lään  ja  lopulta  yhdessä  huonoosaisuuden  kasautumisen  näkökulmasta  (esim.
Heikkilä  1990;  Kortteinen  &  Tuomikoski  1998;  Haapola  2002).  Huono
osaisuudesta puhutaan monesti silloin, kun kyse on poikkileikkaustilanteen tarkas
telusta  ja  syrjäytymisestä  silloin,  kun  voidaan  ajatella,  että  ilmiöllä  on  proses
sinomainen luonne (vrt. Berghman 1995). Huonoosaisuutta mitataan tässä tutki
muksessa pääasiassa poikkileikkaustilanteen kautta. Prosessiajattelu on kuitenkin
koko ajan ainakin implisiittisesti mukana, koska tutkimuksessa käytetään seuran
taasetelmaa,  jossa  lamaajalta  poimitun  tutkimuskohortin  tilanteen  kehittymistä
seurataan 1990luvun aikana. Huonoosaisuudesta ja syrjäytymisestä puhuttaes
sa  tarkoitetaan  tässä  siis  käytännössä  samaa  asiaa.  Tutkimuksen  idea voidaan
esittää tutkimuskysymyksinä seuraavasti:

1.  Millainen  lamaaikana parhaassa työiässä olevien tilanne oli erilaisia huo
noosaisuuden  mittareita  tarkasteltaessa  1990luvulla?  Miten  lamaajan
pitkäaikaistyöttömyys vaikutti myöhempään huonoosaisuusriskiin?

2.  Millaisia  olivat  kaupunkiseutukuntien  väliset  erot  huonoosaisuuden  ylei
syydessä eri mittareilla, ja missä määrin alueerot johtuivat kaupunkiseutu
kuntien erilaisista väestörakenteista?

3.  Miten  kaupunkiseutukuntien  ominaisuudet,  erityisesti  sosiaalista  ympäris
töä kuvaavat  tekijät,  olivat  yhteydessä yksilöiden huonoosaisuuteen, kun
myös  alueiden  välisten väestörakenteiden  erojen vaikutus  otettiin  huomi
oon?

4.  Oliko  kaupunkiseutukuntien  sosiaalisen  ympäristön  ominaisuuksilla  erilai
nen  yhteys  huonoosaisuuteen  lamaajan  pitkäaikais  tai  toistuvaistyöttö
mien  joukossa kuin niiden  joukossa,  jotka  eivät  kärsineet  lamatyöttömyy
destä?

4.1.2  Tutkimuksen kohdentaminen ja oletetut vaikutussuhteet

Tutkimuksen seurantaaika on  1990luku,  jonka  aikana  Suomen  taloudellinen  ja
yhteiskunnallinen  tilanne  vaihteli  taloudellisen  laman  seurauksena.  Huono
osaisuutta eri tekijöiden kautta tarkastellaan sekä lamaa edeltävien vuosien 1989
1990  aikana,  pahimman  laman aikana  19931994  että  laman  jälkeisellä  nousu
kaudella  19971998.  Varsinaisissa  selittävissä  analyyseissa  keskitytään  nousu
kauden tilanteen sekä lamaajan ja nousukauden välisten muutosten tutkimiseen.
Tutkimuksen kohdejoukkona ovat  ne  naiset  ja miehet,  jotka olivat  vuonna  1993
3054vuotiaita,  asuivat  Suomen  kaupunkiseuduilla  ja  olivat  sosioekonomiselta
asemaltaan  palkansaajia vuonna  1993  tai  jotka  saatiin  määriteltyä palkansaaja
asemassa olleiksi aiempien vuosien sosioekonomisen aseman tietojen perusteel
la (eläkkeellä vuonna 1993 olleita ei kuitenkaan otettu tutkimuskohorttiin). Ikäraja
us perustuu siihen, että 30vuotiaat ovat jo pääosin saavuttaneet koulutustasonsa
ja toisaalta 54vuotiaat eivät ole vielä laajamittaisesti oikeutettuja siirtymään eläk
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keille. Näin  tutkimus kohdistetaan parhaassa työiässä olleeseen väestöön, jonka
voidaan  katsoa  olleen  työmarkkinoiden  käytettävissä  olevaa  työvoimaa  lama
Suomen kaupunkiseuduilla. Tutkimuskohortin rajaus kuvataan tarkemmin luvussa
4.2.2.

Aluetason  tutkimusyksikköinä  käytetään  Suomen  kaupunkiseutukuntia.
Seutukunnat  ovat  kahden  tai  useamman  kunnan  muodostamia  ryhmiä,  joiden
muodostamisen kriteerinä on käytetty kuntien välistä yhteistyötä  ja  työssäkäynti
alueita. Seutukunnat ovat siis  toiminnallisesti  rajattuja alueita,  joissa on  yleensä
yksi keskuskaupunki sekä joukko naapurikuntia,  joista tietty osuus väestöstä käy
töissä keskuskaupungissa. Seutukunnittainen tarkastelu soveltuu yksilöiden käyt
täytymisen alueellisten erojen tarkasteluun usein paremmin kuin esimerkiksi kun
tajaot, koska kuntarajat eivät kuitenkaan juuri koskaan rajaa ihmistoimintaa: ihmi
set  käyvät  töissä,  opiskelevat  ja  kuluttavat  hallinnollisista  rajoista  riippumatta
(Seutukunta  ja  maakuntakatsaus  1998).  Tässä  tutkimuksessa  oletetaan,  että
seutukunta on nimenomaan se laajempi toiminnallinen alue, jonka piirissä aikuis
väestö  pääsääntöisesti  toimii. Kun  lapsilla  ja nuorilla  pääsääntöinen  toimintapiiri
rajoittuu pikemminkin naapurustoon tai kuntaan, aikuisilla tärkeämmäksi nousevat
laajemmat  alueet.  Niinpä  seutukuntien  ominaisuuksilla  voidaan  ajatella  olevan
vaikutuksia  aikuisten  käyttäytymiseen,  vaikkakaan  esimerkiksi  henkilöiden  tär
keimmät  sosiaaliset  yhteisöt eivät  aina ole alueeseen  sidottuja.  Tässä  tutkimuk
sessa käytetään vuoden 1997 lopussa voimassa ollutta seutukuntaluokitusta, jon
ka  mukaan  Suomen  kunnat  ryhmiteltiin  yhteensä  85  seutukuntaan.  Näistä  noin
puolet määrittyi  tässä  tutkimuksessa käytettyjen kriteerien mukaan kaupunkiseu
tukunniksi.  Kaupunkiseutukuntiin  rajoituttiin  muun  muassa  aineiston  riittävyyden
takia (ks. tarkemmin luku 4.2.2). Tämän tutkimuksen kaupunkiseutukunnat kattoi
vat kuitenkin esimerkiksi vuoden 1993 väestötietojen mukaan valtaosan, 81 pro
senttia, Suomen väestöstä (StatFintietokanta, http://statfin.stat.fi).

Muuttujaasetelma

Tutkimuksen asetelma on tiivistetty kuvioon 4.1. Kuvio kuvaa asetelmaa yleisellä
tasolla,  eivätkä  kaikki  nuolten  osoittamat  yhteydet päde  samalla  tavalla  kaikkiin
muuttujiin: eri osaalueisiin vaikuttavat erilaiset  tekijät  ja erityyppisten prosessien
kautta. Lisäksi  laatikoiden sisällä olevien muuttujien välillä on myös vaikutussuh
teita, mutta niitä kuvaavat nuolet on yksinkertaisuuden vuoksi jätetty pois.

Kuvion  alareunassa  oleva  laatikko  kuvaa  yksilön  huonoosaisuuden  ja
syrjäytymisen  ulottuvuuksia. Huonoosaisuutta  tarkastellaan pitkäaikaisen  työttö
myyden,  perheettömyyden,  parisuhteesta  eroamisen,  tuloköyhyyden,  omis
tusasunnon menettämisen, kuoleman sekä usean tekijän yhtäaikaisen esiintymi
sen  mittareilla.  Tämä  noudattelee  pääpiirteissään  sitä  käsitystä,  että  syrjäytymi
seen kuuluu ainakin työmarkkinoilta eli tuotannosta syrjäytymisen, taloudellisen eli
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Kuvio 4.1. Yksilön hyvinvointiin vaikuttavia yksilöiden ja asuinseutukuntien ominaisuuksia.

Yksilöiden ominaisuudet Asuinseutukuntien ominaisuudet

Sukupuoli Ulkoiset puitteet, institutionaalinen
ympäristö

Ikä Sijainti (ja ympäristötekijät)
Äidinkieli Työmarkkina, elinkeino ja

taloudellinen rakenne
Koulutus (Palvelut, infrastruktuuri, toimenpiteet)
Sosioekonominen asema Muut rakenteelliset tekijät

Siviilisääty
Perherakenne ja sen muutokset Deprivaatioaste ja yleinen hyvinvointi

Työttömyysaste
Työmarkkinaasema ennen lamaa
Työmarkkinaasema laman aikaan
Työmarkkinaasema laman jälkeen Sosiaalisiin suhteisiin liittyvät

ominaisuudet
Kaupungistuneisuus
Kansalaisyhteiskunta, osallistumisaste
Perherakenteen kiinteys / perhekoheesio

(Muut yksilöominaisuudet, esim.
terveydentila, sosiaaliset suhteet)1 (Muut alueominaisuudet)

Yksilön huonoosaisuus ja syrjäytyminen

Työmarkkinoilta syrjäytyminen: mittarina pitkäaikais tai toistuvaistyöttömyys

Perheelämästä syrjäytyminen: mittareina perheettömyys ja parisuhteesta eroaminen

Taloudellinen huonoosaisuus: mittareina tuloköyhyys ja omistusasunnosta luopuminen

Kuolema

Kasautunut huonoosaisuus ja syrjäytyminen:
mittarina useiden edellä mainittujen huonoosaisuustekijöiden yhtäaikainen esiintyminen

(Muut ilmenemismuodot, esim. huono terveys, työkyvyttömyys, sosiaalisisten suhteiden puute)

Ilmeneminen yksilötasolla: Ilmeneminen seutukuntatasolla:
henkilö on huonoosainen huonoosaisuusaste

1 Sulkuihin merkitty myös muita mahdollisia tärkeitä tekijöitä, joita ei kuitenkaan tutkita tässä tutkimuksessa.
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kulutuksesta  syrjäytymisen  sekä  sosiaalisista  suhteista  syrjäytymisen  dimensiot
(esim. Atkinson 1998; Gallie & Paugam 2000b). Lisäksi  tutkimuksessa tarkastel
laan ennenaikaista kuolleisuutta. Lopuksi eri ulottuvuuksien ilmenemistä tarkastel
laan yhdessä huonoosaisuuden kasautumisluonteen tavoittamiseksi.

Kuvion  vasemman  ylänurkan  laatikko  kuvaa  yksilöiden  ominaisuuksia,
joilla  oletetaan  aiemman  tutkimuksen  perusteella  olevan  yhteys  heidän  huono
osaisuusriskeihinsä. Näitä ovat sukupuoli, ikä, äidinkieli, koulutus, sosioekonomi
nen asema sekä perheeseen ja työmarkkinaasemaan liittyvät tekijät. Kuvioon on
merkitty  sulkuihin  myös  joitakin  muita  yksilöiden  ominaisuuksia,  joilla  voisi  olla
vaikutusta, mutta joita ei tässä tutkimuksessa pystytä huomiomaan. Tutkimukses
sa siis pyritään erottelemaan varsinaiset huonoosaisuuden indikaattorit väestöra
kennetekijöistä,  joilla voi  olla  yhteys  näihin  indikaattoreihin.  Esimerkiksi matalaa
sosioekonomista  asemaa  tai  koulutuksen  ulkopuolelle  jäämistä  ei  siis  sinänsä
pidetä  huonoosaisuuden  merkkinä,  mutta  näissä  ryhmissä  huonoosaisuuden
riskin oletetaan olevan suurempi kuin ylemmän yhteiskunnallisen aseman ryhmis
sä  (vrt.  Walker 1995).  Toisaalta  huonoosaisuusmuuttujat  ja  yksilön  taustaa  ku
vaavat muuttujat ovat myös jossain määrin päällekkäisiä,  ja analyysista  riippuen
esimerkiksi työmarkkinaasema voi olla vastemuuttujana tai selittävänä muuttuja
na. Sukupuoli  poikkeaa muuttujana muista siinä suhteessa, että  kaikki  analyysit
tehdään erikseen naisten ja miesten ryhmissä. Tämä johtuu siitä, että alueerot ja
seutukuntamuuttujien  yhteydet  huonoosaisuuteen  saattavat  olla erilaisia  eri  su
kupuoliryhmissä  –  tämäntapaisia  tuloksia  on  saatu  ainakin  nuorisotutkimuksen
puolella (Karvonen & Rimpelä 1996; Kauppinen 2004). Lisäksi tässä tutkimukses
sa käytettävä aineisto on riittävän suuri,  jotta naiset  ja miehet voidaan pitää eril
lään menettämättä liikaa analyysien tilastollista voimaa.

Yksilöominaisuuksien yhteyksiä huonoosaisuusriskeihin on tutkittu melko
runsaasti,  joten niiden  tutkiminen ei ole  tämän tutkimuksen pääasiallinen kohde.
Yksilöiden  sosiodemografisia  ominaisuuksia  on  kuitenkin  analyyseissa  mukana,
koska  niiden  avulla  otetaan  huomioon  väestörakenteen  mahdollinen  sekoittava
vaikutus  seutukuntamuuttujien  ja  huonoosaisuusriskien  yhteyksiä  tutkittaessa.
Tällä  kontrolloidaan  siis  sitä,  että  jokin  havaittu  yhteys  seutukuntamuuttujan  ja
huonoosaisuusriskin välillä ei johdu jonkin sekoittavan yksilöominaisuuden yhte
yksistä sekä seutukuntamuuttujaan että huonoosaisuusriskiin,  jolloin ensiksi ha
vaittu  yhteys  onkin  vain  näennäinen  (Alkula  ym.  1991;  Blakely  &  Woodward
2000).  Osaltaan  yksilömuuttujat  ovat  olennaisia  myös  tutkittaessa  sitä,  missä
määrin  alueerot  johtuivat  näiden  muuttujien  määrittämästä  väestörakenteesta.
Erityisasemassa  yksilömuuttujista  on  kuitenkin  lamaajan  työmarkkinaasemaa
kuvaava muuttuja, koska sitä käytetään yksilö ja aluetason välisiä interaktiovaiku
tuksia tarkasteltaessa (interaktioanalyysien periaate selostetaan alempana).

Kuvion 4.1. oikean ylänurkan laatikko kuvaa seutukuntien ominaisuuksia,
joilla  oletetaan  olevan  yhteys  yksilöiden huonoosaisuus  ja syrjäytymisriskeihin.
Seutukuntien ominaisuudet on  jaoteltu karkeasti ulkoisten puitteiden ja  institutio



69

naalisen  ympäristön  ominaisuuksiksi,  jotka  liittyvät  mahdollisuuksien  rakentee
seen, deprivaatiota  tai  yleistä hyvinvointia kuvaaviksi ominaisuuksiksi sekä sosi
aalisiin suhteisiin liittyviksi ominaisuuksiksi vastaavalla tavalla kuin edellä luvussa
3 (vrt. Yen & Syme 1999). Kahden jälkimmäisen ryhmän ajatellaan kuvaavan seu
tukuntien sosiaalista ympäristöä. Ensimmäisen ryhmän ominaisuuksien vaikutuk
sia  on  korostettu  aluevaikutusten  institutionaalisissa  teorioissa,  joissa  alueiden
fyysinen  infrastruktuuri,  institutionaaliset  rakenteet  ja verkostot  sekä  palveluiden
laatu ovat  tärkeällä sijalla yksilön hyvinvointia selitettäessä. Toisessa  ja kolman
nessa muuttujaryhmässä olevat ominaisuudet puolestaan liittyvät lähinnä kollektii
viseen sosialisaatioon liittyviin aluevaikutusteorioihin (ks. luku 3.2.1).

Ulkoisiin puitteisiin kuuluviksi ominaisuuksiksi on määritelty sijainti  ja eri
laiset ympäristötekijät, työmarkkina, elinkeino ja taloudellinen rakenne sekä pal
velut,  infrastruktuuri  ja  poliittiset  toimenpiteet.  Lisäksi  on  olemassa  paljon  muita
rakenteellisia tekijöitä, joita kuviossa ei ole erikseen listattu. Tutkimuksen pääpai
no  on  seutukuntien  sosiaalisissa  ominaisuuksissa,  joten  kaikkia  alueiden  ulkoi
seen  rakenteeseen  liittyviä  ominaisuuksia, kuten esimerkiksi  palveluita,  ei  tässä
tutkimuksessa käsitellä. Ulkoiseen rakenteeseen liittyviä muuttujia on  lisäksi vai
kea mitata seutukuntatasolla. Työttömyysaste on kuviossa merkitty omaksi ulottu
vuudekseen kuvaamaan deprivaatioastetta ja yleistä hyvinvointia, vaikka se onkin
tiiviisti yhteydessä kunnan taloudelliseen rakenteeseen. Työttömyysaste kuitenkin
toimii  taloudellisen  rakenteen  ilmentymänä  yhteisössä  ja voidaan siinä  mielessä
määrittää  alueen psykososiaalista  ilmapiiriä kuvaavaksi ominaisuudeksi.  Kolmas
alueominaisuusryhmä koostuu ihmisten välisiin sosiaalisiin suhteisiin liittyvistä tai
niitä kuvaavista piirteistä. Näitä ovat tässä tutkimuksessa kaupungistuneisuusas
te, osallistumisaste eli kansalaisyhteiskunnan vahvuus sekä perherakenteen kiin
teys. Osallistuminen ja perherakenteen kiinteys kuvastavat molemmat sosiaalista
koheesiota, joka voi näkyä sekä koko paikallisyhteisön tasolla että perheelämään
liittyvien normien tasolla.

Seutukuntaominaisuuksia  kuvaava  laatikko  ei  kata  kaikkia  mahdollisia
tekijöitä,  joilla voi  olla vaikutuksia  yksilöiden huonoosaisuusriskeihin, vaan siinä
on  keskitytty  pääasiassa niihin ominaisuuksiin,  jota  tässä  tutkimuksessa käsitel
lään. Lisäksi kuvion ulkopuolelle jäävät muun muassa sellaiset  tekijät,  jotka ovat
yhteisiä  kaikille  yksilöille  ja  seutukunnille,  kuten  talouden  yleiset  suhdanteet  ja
kansallinen toimintaympäristö.

Kuvion  nuolet  tarkoittavat  oletettuja  vaikutussuhteita.  Yksilöiden  ominai
suuksilla  ja  seutukuntien  ominaisuuksilla  oletetaan  olevan  yhteyksiä  yksilöiden
syrjäytymisriskeihin (alaspäin menevät nuolet). Lisäksi yksilöiden ominaisuuksilla
on  luonnollisesti  yhteyksiä  seutukuntien  ominaisuuksiin  ja  myös  seutukuntien
ominaisuuksilla yksilöiden ominaisuuksiin. Yksilömuuttujien vakioimisen idea tulee
juuri  tästä;  esimerkiksi  seutukunnan  sosiaalisen  koheesion  mahdollinen  yhteys
huonoosaisuusriskeihin  voi  osittain  johtua  siitä,  että  matalan  koheesion  seutu
kunnissa asuu keskimääräistä huonommin koulutettua väestöä, mikä  sekä  lisää
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huonoosaisuusriskiä yksilötasolla että johtaa alhaiseen koheesioon. Tällöin kyse
olisi  siis  valikoitumisesta  eikä  alueellisen  sosiaalisen  koheesion  kausaalisesta
vaikutuksesta huonoosaisuusriskeihin. Varsinaisista seutukuntamuuttujien vaiku
tuksista voidaan siis puhua vasta sitten, kun mahdolliset sekoittavat yksilömuuttu
jat on vakioitu analyyseissa.

Yleisten seutumuuttujien ja huonoosaisuusriskien yhteyksien lisäksi tutki
taan sitä, oliko seutukuntien sosiaalisilla ominaisuuksilla erilainen vaikutus huono
osaisuusriskeihin  lamaajan  työmarkkinaaseman  mukaisissa  ryhmissä  jakaen
aineisto tämän muuttujan mukaan kahteen osaan: lamatyöttömiin eli niihin,  jotka
kokivat  laman aikana pitkäaikaistyöttömyyttä,  ja muihin. Kuvion vino nuoli kuvaa
tällaista oletettua interaktio eli yhdysvaikutusta. Kysymyksenä on siis se, olivatko
yhteiskunnassa  heikompiosaiset  alttiimpia  alueiden  ominaisuuksien  vaikutuksille
kuin muut. Tilastollisessa mielessä sama interaktio voitaisiin käsittää myös  toisin
päin: oliko henkilön työttömyystaustalla erilainen vaikutus huonoosaisuusriskeihin
erilaisilla  alueilla?  Tällöin  nuoli  tulisi  piirtää oikeanpuoleisesta  laatikosta vasem
manpuoleiseen  pystynuoleen  (joka  silloin  tarkalleen  ottaen  kuvaisi  vain  yksilön
työmarkkinaaseman  vaikutusta  huonoosaisuusriskiin).  Interaktioita  saatettaisiin
havaita myös muiden yksilömuuttujien ja aluemuuttujien välillä ja yksilömuuttujien
kesken, mutta tämän tutkimuksen puitteissa niitä ei tutkita.

Aiempien  tutkimusten  perusteella  on  saatu  viitteitä  erityisesti  siitä,  että
omalta sosiaaliselta asemaltaan huonoosaiset pärjäävät huonommin hyväosaisil
la  alueilla verrattuna  huonoosaisiin alueisiin;  lisäksi  yksilötaustan mukaiset  erot
ovat suurimmillaan hyväosaisilla alueilla. Erityisesti  yksilön  työttömyyden on mo
nesti huomattu olevan yksilölle stressaavampaa alueilla,  joilla yleinen  työttömyy
den  taso on  matala  (ks.  luku 3.2.2). Työelämästä syrjäytyminen  nähdään  tässä
tärkeänä muuta huonoosaisuutta ennustavana tekijänä. Oletuksena on, että alu
eellisten yhteisöjen ominaisuuksilla saattaa olla suurempi vaikutus lamatyöttömien
kuin  muiden  huonoosaisuusriskeihin  ja  että  erilaiset  kaupunkiseutuihin  liittyvät
tekijät  voivat  edistää  tai  ehkäistä  muiden  huonoosaisuustekijöiden  ilmenemistä
lamatyöttömyyttä  kokeneiden  joukossa.  Erityisesti  sosiaalisesti  tukevissa  yhtei
söissä työttömyyden vaikutus muuhun huonoosaisuuteen voi olla pienempi kuin
sellaisissa  yhteisöissä,  joissa  tukea ei  ole saatavilla.  Lisäksi  työttömät saattavat
olla  enemmän  seutukunnan  määrittämän  sosiaalisen  ympäristön  vaikutuksen
alaisina kuin ne,  joiden  yhteiskuntaan kiinnittyminen tapahtuu  etupäässä  työelä
män ja kenties muiden laajempien verkostojen kautta.

Seutukuntamuuttujat osaanalyyseittain ja hypoteeseja sosiaalisen
ympäristön vaikutuksista

Taulukossa 4.1 on kuvattu tarkemmin kunkin muuttujaulottuvuuden mukaan, mil
laisia  seutukuntamuuttujia  kussakin  huonoosaisuuden  osaanalyysissa  käyte
tään.
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Taulukko 4.1. Seutukuntamuuttujat huonoosaisuuden ulottuvuuksia koskevissa analyyseis
sa.

Seutukuntamuuttujat osaanalyyseissa

 Muuttujatyyppi  Työmarkkinoilta  Perheelämästä  Taloudellinen  Kuolleisuus  Kasautunut
 syrjäytyminen  syrjäytyminen  huonoosaisuus  huonoosaisuus
 (luku 5)  (luku 6)  (luku 7)  (luku 8)  (luku 9)

 Ulkoiset puitteet,  Työpaikkarakenne  Sukupuolijakauma  Yleinen tulotaso Sijainti
 institutionaalinen  Elinkeinorakenne  Asuntokanta
 ympäristö

 (Muut     rakenteelliset     tekijät)

 Deprivaatioaste ja  Työttömyysaste  Työttömyysaste  Työttömyysaste  Työttömyysaste
 yleinen hyvinvointi

 Sosiaalisiin suhteisiin  Kaupungistuneisuus  Kaupungistuneisuus  Kaupungistuneisuus  Kaupungistuneisuus  Kaupungistuneisuus
 liittyvät ominaisuudet  Osallistumisaste  Osallistumisaste  Osallistumisaste  Osallistumisaste  Osallistumisaste

 Perherakenteen  Perherakenteen  Perherakenteen  Perherakenteen
 kiinteys  kiinteys  kiinteys  kiinteys

 (Muut     sosiaaliset     ja     kulttuuriset     tekijät)

Muuttujien tarkempi mittaaminen selostetaan myöhemmin aineistojen ku
vauksen yhteydessä. Jokaisessa osaanalyysissa viimeistä lukuun ottamatta ote
taan huomioon joitakin seutukuntien ulkoisiin puitteisiin tai rakenteellisiin piirteisiin
liittyviä muuttujia, jotka edustavat seutukunnan toimintaympäristön asettamia reu
naehtoja.  Tärkeimpiä  rakenteelliset  tekijät  lienevät  työmarkkinoilta  syrjäytymistä
tutkittaessa. Seudun työpaikka ja elinkeinorakenteen oletetaan luonnollisesti vai
kuttavan  työmarkkinoilta  syrjäytymiseen:  työmarkkinat  määrittävät  sen  ympäris
tön, jonka puitteissa työtä haluavat voivat toimia olettaen, että he pysyvät omalla
työssäkäyntialueellaan.  Myös  muut  rakenteelliset  tekijät,  kuten  esimerkiksi  työ
voimapoliittisten  toimenpiteiden  tehokkuus,  voisivat  olla  keskeisessä  asemassa
työmarkkinatilanteen kehityksen kannalta, mutta niitä ei ole  tässä  tutkimuksessa
huomioitu. Niiden voi olettaa olevan pikemminkin seurausta  työmarkkinoiden on
gelmista kuin toisin päin.

Muiden  huonoosaisuusmuuttujien  analyyseissa  rakennetekijät  eivät  saa
yhtä suurta painoa. Perheelämästä syrjäytymisen yhteydessä otetaan huomioon
seutukunnan  sukupuolijakauma,  joka  voi  jonkin  verran  vaikuttaa  perhetyyppiin:
perheettömyyteen ja eroamiseen vaikuttaa myös se, paljonko vastakkaisen suku
puolen ehdokkaita on tarjolla (ks. keskustelu luvusta 3.2.2) – olettaen että suurin
osa  suhteista  on  heterosuhteita.  Vastaavasti  taloudellisen  syrjäytymisen  ana
lyyseissa tuloköyhyyden analyyseissa otetaan rakenteellisena tekijänä huomioon
keskimääräinen tulotaso. Omistusasunnosta luopumisen osalta otetaan huomioon
seudun  asuntokanta,  joka vaikuttaa  osaltaan siihen, millaisia vaihtoehtoja asun
tomarkkinoilla  on.  Kuolleisuusanalyysissa  huomioidaan  rakenteellisena  tekijänä
maantieteellinen sijainti, koska Suomen kuolleisuudessa on pitkään ollut tiedossa
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vielä selittämätön itälänsiero, joka saattaa elintapojen lisäksi johtua muun muas
sa geeniperimään ja fyysiseen ympäristöön liittyvistä tekijöistä (ks. esim. Koskinen
1995; Valkonen 2001). Myös esimerkiksi  terveyspalveluiden saatavuus voisi olla
tärkeässä asemassa rakenteellisena tekijänä, mutta sitä on hankala mitata ja sen
suhteen on hankala erottaa toisistaan syytä ja seurausta.

Tutkimuksen tärkein kiinnostus kohdistuu sosiaalisten tekijöiden vaikutuk
siin.  Työmarkkinoilta  syrjäytymisen  tapauksessa  tutkitaan  erityisesti  sitä,  onko
työmarkkinoihin  liittyvien  tekijöiden  huomioon  ottamisen  jälkeen muillakin  seutu
kuntaa kuvaavilla tekijöillä yhteyttä yksilön työttömyysriskeihin. Sosiaalinen ympä
ristö  voi  vaikuttaa  työmarkkinaasemiin  muun  muassa  sen kautta, millaisia  ovat
ihmisten väliset suhteet ja  luottamus  ja millaisia ovat työntekoa ja toimintaa kos
kevat arvot  ja normit eli millainen on yhteisön sosiaalinen  ilmapiiri  (esim. Wilson
1987). Myös muiden huonoosaisuuden ulottuvuuksien analyysissa oletetaan ai
kaisemman kirjallisuuden perusteella, että sosiaalisella ympäristöllä on merkitystä
huonoosaisuusriskien kannalta (ks. luku 3.2).

Varsinaisten rakennetekijöiden ja sosiaalisia suhteita kuvaavien tekijöiden
välissä olevaa seutukunnan työttömyysasteella mitattua deprivaatioastetta käyte
tään  selittävänä  muuttujana  muissa  paitsi  työmarkkinoilta  syrjäytymisen  analyy
sissa,  koska  työmarkkinoilta syrjäytymistä  tutkittaessa vastemuuttuja  ja  selittävä
muuttuja olisivat liian lähellä toisiaan ja koska työmarkkinoilta syrjäytymisen ana
lyysissa  se  korvataan  vastaavalla  työpaikkojen  määrää  kuvaavalla  muuttujalla.
Seutukunnan  deprivaatioasteen oletetaan vaikuttavan  psykososiaalisen  ilmaston
kautta huonoosaisuusriskeihin kaikilla ulottuvuuksilla siten, että mitä suurempi on
seutukunnan deprivaatioaste, sitä suurempia ovat yksilöiden huonoosaisuusriskit.

Kaupungistuneisuusmuuttujaa  käytetään  kaikissa  osaanalyyseissa.
Suomalaisissa  alueellisia  eroja kartoittavissa  tutkimuksissa  kaupunkimaisuus  on
ollut tärkeä ja yleensä ainoa alueita kuvaava muuttuja (esim. Heikkilä ym. 2002).
Kaupungistuneisuuden  vaikutuksen  odotetaan  näkyvän  siten,  että  kaupungis
tuneimmilla  alueilla  huonoosaisuusriskit  ovat  suuremmat  kuin  vähemmän  kau
pungistuneilla alueilla. Tämä voisi johtua toisaalta siitä, että tietyt käyttäytymispiir
teet ilmenevät nimenomaan kaupungissa johtuen kaupungin tarjoamista moninai
sista mahdollisuuksista, poikkeavaa käyttäytymistä suosivasta anonyymista ilma
piiristä  ja  kontrolloivan  yhteisön  puutteesta  (Durkheim  1893/1960;  Simmel
1905/1969)  sekä  väestön  tiiviin  asutuksen  vaikutuksista.  Lisäksi  huono
osaisuuden on yksinkertaisesti huomattu kasautuvan suuriin kaupunkeihin niiden
houkutellessa  esimerkiksi  hyvin  koulutettua  työvoimaa  muualta,  jolloin  kaupun
geissa  jo  olevat  jäävät  heikompaan  asemaan  (Kaupunkien  kehittämistyöryhmä
1996; Karvinen 1998; Vähätalo 1998).

Sosiaalisen  koheesion  ulottuvuuksia  kuvaavat  tässä  osallistumisaste  tai
kansalaisyhteiskunnan toimivuus,  jota mitataan äänestysaktiivisuudella kunnallis
vaaleissa,  sekä perherakenteen  kiinteys,  jota  mitataan  yksinasuvien  osuudesta,
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yksinhuoltajaperheiden  osuudesta  ja  eronneiden  osuudesta  rakennetulla  sum
mamuuttujalla (ks. jäljempänä luku 4.2.5). Osallistuminen on olennainen osa sosi
aalisen pääoman määrittelyä  (Lindström ym. 2003). Vaaleissa äänestäminen on
tärkeä  poliittisen osallistumisen aspekti,  vaikkakaan kenties  ei  suoraan  sosiaali
sen pääoman  indikaattori  (Putnam 1993; Lindström 2003). Äänestysaktiivisuutta
on käytetty sosiaalisen pääoman, sosiaalisen integraation  ja koheesion mittarina
aiemmissakin tutkimuksissa (mm. Lindström ym. 2003; Blomgren ym. 2004; Sipilä
2004).  Poliittisen  osallistumisen  voidaan  nähdä  lisäävän  sosiaalista  sitoutunei
suutta  ja  siten  vähentävän  sosiaalista  fragmentaatiota  (Friedrichs  &  Vranken
2001).  Luottamus  asioiden  demokraattiseen  hoitoon  on  keskeinen  hyvinvointiin
vaikuttava tekijä (Rintala & Heikkilä 2002), ja yhteisötasolla tämä luottamus näkyy
äänestysprosenttina.  Äänestysaktiivisuus  kuvaa  myös  kiinnostusta  paikallisten
asioiden  hoitamiseen,  ja  voidaan  olettaa,  että  mitä  aktiivisempi  yleinen  ilmapiiri
on,  sitä  enemmän  voimavaroja  käytetään  huonoosaisuuden  ehkäisemiseen  ja
sitä enemmän yksittäiset henkilöt saavat yhteisöstä hyötyä  ja kannustusta myös
oman tilanteensa parantamiseen.

Vastaavasti perherakenteen kiinteys kuvaa sosiaalista  integraatiota, per
heeseen  liittyvää  normiilmastoa  sekä  perherakenteesta  keskimäärin  saatavan
tuen voimaa alueella – yhteisötasolla perherakenteen mittarit kertovat yhteiskun
taa perinteisesti  koossa pitävien sosiaalisten sidosten voimakkuudesta  (Martelin
ym. 2002). Vastaavanlaista muuttujaa on käytetty myös aiemmissa tutkimuksissa
(Blomgren  ym.  2004;  Martikainen  ym.  2004),  ja  samantapaista  muuttujaa  ovat
käyttäneet myös Béland ym. (2002) kuvaamaan alueellisia sosiaalisia verkostoja.

Osallistumisaste  ja  perherakenteen  kiinteys,  kuvaavat  sosiaalisen  ko
heesion kahta puolta (vrt. Baum 1999), mutta niiden vaikutusten oletetaan olevan
pääpiirteissään  samankaltaisia:  korkea  koheesion  aste  suojaa  huono
osaisuusriskeiltä  eri  mittareilla  ja  matala  koheesion  aste  lisää  huono
osaisuusriskejä. Osallistumisaste on mukana kaikissa analyyseissa, perheraken
teen  kiinteys  muissa  paitsi  työmarkkinoilta  syrjäytymisen  ja  tuloköyhyyden  ana
lyyseissa.

Myös  muut  sosiaaliset  ja  kulttuuriset  tekijät  (esimerkiksi  uskonnollisuus)
voivat  vaikuttaa  alueellisiin  olosuhteisiin  ja  yksilöiden  elämänmahdollisuuksiin,
mutta tämän tutkimuksen puitteissa niitä ei käsitellä.

4.2  Aineistot

Tutkimuksessa  käytettyjen  aineistojen  muodostusta  ja  rakennetta  selostetaan
luvussa  4.2.1.  Tutkimuskohortin  määrittely  ja  poiminta  kuvataan  luvussa  4.2.2.
Syrjäytymisen eri osaalueita kuvaavien muuttujien muodostus kuvataan luvussa
4.2.3,  yksilötason  taustamuuttujat  luvussa  4.2.4.  ja  kaupunkiseutuja  kuvaavat
muuttujat luvussa 4.2.5.
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4.2.1  Aineistojen muodostus ja rakenne

Tutkimuksen  aineistona  käytetään  yhteistyössä  Tilastokeskuksen  kanssa  muo
dostettua niin sanottua Eksyyksilöaineistoa,  joka sisältää kaikki Suomessa asu
neet  henkilöt  ja  rekisteritietoja  näistä henkilöistä vuosilta  19871998  sekä  tiedot
henkilöiden kuolemista vuosilta 19872000. Tästä aineistosta on poimittu 11 pro
sentin  otos,  joka  on  Helsingin  yliopiston  sosiologian  laitoksen  tutkimusryhmän
käytössä (käyttölupa TK53802). Otosaineistoa käytetään tutkittaessa työmarkki
noilta  syrjäytymistä,  perheelämästä  syrjäytymistä  ja  taloudellista  huono
osaisuutta  sekä  lopulta  kasautunutta  huonoosaisuutta  ja  parisuhteen  ja  omis
tusasunnon menettämistä (luvut 57 ja 9). Kuolleisuuden tutkimiseen käytetään eri
aineistoa, joka kuvataan alempana.

Aineiston  sisältämät  rekisteritiedot  ovat  peräisin  pääasiassa  Tilastokes
kuksen työssäkäyntitilaston pitkittäistiedostosta ja  lisäksi väestölaskentojen pitkit
täistiedostosta,  tulo  ja  varallisuustilastosta,  asuntokuntatiedostosta,  kuoleman
syyrekisteristä sekä sosiologian  laitoksen  ja Tilastokeskuksen aiemmin muodos
tamista  vanhemmista  Eksyaineistoista  (Eksyaineistoja  ovat  kuvanneet  esim.
Nieminen 1998 ja Valkonen & Martelin 1998). Aineisto on muodostettu siten, että
siihen tulee joka vuosi lisää henkilöitä syntymien ja maahanmuuton myötä, ja toi
saalta henkilöitä poistuu aineistosta kuolemien ja maastamuuton seurauksena.

Aineisto  sisältää  vuosittaisina  tietoina  henkilöitä  koskevat  perusrekisteri
tiedot,  joita ovat  ikä, sukupuoli, äidinkieli  ja asuinseutukunta sekä vuosilta 1987,
1990, 1993, 1995 ja 1997 poimitut tiedot siviilisäädystä, koulutuksesta, pääasialli
sesta  toiminnasta,  sosioekonomisesta  asemasta  ja  toimialasta.  Lisäksi  aineisto
sisältää edellä mainituilta vuosilta poimitut tiedot muun muassa henkilöiden perhe
tyypistä,  perheasemasta,  perheen  ja  asuntokunnan koosta,  asunnon  hallintape
rusteesta sekä vuosittaiset tiedot henkilöiden työssäolo ja työttömyyskuukausista,
työvoimapoliittisten toimenpiteiden piirissä olemisesta, eri eläkkeiden saamisesta,
henkilön  ja asuntokunnan valtionveronalaisista tuloista sekä kuolemista ja kuole
mansyistä. Tiedot ovat pääasiassa vuoden lopun tilanteen mukaisia  lukuun otta
matta esimerkiksi koko vuoden kattavia tietoja kuten vuosituloja ja työttömyyskuu
kausia koko vuoden ajalta.

Edellä kuvaillun otosaineiston lisäksi tutkimuksessa käytetään kuolleisuu
den  (luku 8)  tutkimiseen alussa mainitusta kaikki suomalaiset sisältävästä koko
naisaineistosta  muodostettua  taulukoitua  aineistoa  (käyttölupa  TK5373604).
Taulukko  on  muodoltaan  niin  sanottu  frekvenssiaineisto  (ks.  Peng  &  So  2002),
jossa kukin aineiston rivi edustaa yksittäisen yksilön tietojen sijaan kutakin valittu
jen yksilömuuttujien luokkien yhdistelmää. Taulukkoaineisto on muodostettu  tau
lukoimalla kaikki analyysin yksilömuuttujat ristiin ja laskemalla kussakin muuttujien
ja  muuttujaluokkien  yhdistelmässä  eli  taulukon  solussa  yksilöiden  määrät  sekä
seurantajaksolla  kuolleiden  määrät  ja  jaksolla  eletyt  henkilövuodet.  Seurannan
aikana  elettyjen  henkilövuosien määrä  on  laskettu  kullekin henkilölle  seurannan
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alun eli 1.1.1995 ja seurannan lopun eli kuolinpäivän tai 31.12.2001 välisenä ero
tuksena. Niille, jotka muuttivat maasta siten, että he eivät enää palanneet aineis
toon, laskettiin henkilövuosien kertymään 1.1.1995 ja muuttovuoden kesäkuun 30.
päivän erotus, koska tarkkaa maastamuuttopäivää ei ollut saatavilla.

Aineistoformaatti  ei  sinällään  vaikuta  siitä  laskettavien  parametrien  esti
maatteihin  tilastollisessa  tutkimuksessa.  Tämän  tutkimuksen  taulukkoaineistoon
sisältyvät henkilövuosien kautta kaikki  tutkimuskohorttiin kuuluvat henkilöt  ristiin
taulukoituna kuolleisuusanalyysin selittävien yksilömuuttujien mukaan sekä tiedot
kuolemista vuoteen 2001 saakka (ks. tutkimuskohortin määrittelyt alempaa).

Näihin yksilöaineistoihin yhdistettiin seutukuntakoodien avulla pääasiassa
kaupunkiseutukuntien  sosiaalisia  ominaisuuksia  kuvaavia  tietoja.  Seutukuntatie
dot kerättiin Tilastokeskuksen StatFintietokannasta (http://statfin.stat.fi) ja julkais
tuista tilastoista (Kuntakirja 1995), ja lisäksi niitä laskettiin itse Helsingin yliopiston
sosiologian laitoksessa käytössä olevien yksilötason aineistojen avulla. Kaupunki
seutukuntia  kuvaavat  muuttujat  esitellään  tarkemmin  luvussa  4.2.5.  Yhdistetyt
aineistot sisältävät siis tietoja sekä yksilö että aluetasolta.

Molempien edellä mainittujen aineistojen tiedot ovat rekisteritietoja. Tilas
tolain mukaan kaikki tilastojen laatimista varten saadut henkilötiedot ovat salassa
pidettäviä. Tilastoja laativa viranomainen (Suomessa Tilastokeskus) voi luovuttaa
tilastotarkoituksiin kerättyjä tietoja tieteellisiin tutkimuksiin lukuun ottamatta henki
lörekisterilaissa  tarkoitettuja  henkilötietoja  (Laihonen  1998).  Käytännössä  tämä
tarkoittaa sitä, että ennen aineistojen luovuttamista aineistoista poistetaan henki
lön tunnistamisen mahdollistavat tiedot kuten henkilötunnus. Aineistoa käsittelevä
tutkija ei siis pysty identifioimaan aineistostaan yksittäisiä henkilöitä. Tilastokeskus
ei  myöskään  luovuta  samanaikaisesti  tietynlaisia  yksilöä  koskevia  tietoja,  mikäli
henkilö voitaisiin niiden avulla tunnistaa. Tunnistaminen voisi joissain tapauksissa
olla mahdollista esimerkiksi henkilön ammatin ja asuinkunnan perusteella. Lisäksi
esimerkiksi tulotietoja on aineistoissa karkeistettu siten, että suurituloisimmat kol
me prosenttia on yhdistetty, ja heidän tuloikseen on merkitty tämän luokan alara
jan tulo.

Tutkimuksessa  käytettyjen  aineistojen  vahvuuksia  ovat  muun  muassa
aineistojen suuri koko, edustavuus, ajallinen kattavuus, monipuolisuus ja luotetta
vuus. 11 prosentin otos Suomen väestöstä riittää useimpiin tutkimustarkoituksiin.
Taulukoitu  kuolleisuusaineisto  on  tavallaan  kokonaisaineisto  tietystä  rajatusta
ryhmästä, sillä  se sisältää  henkilövuosien kautta  kaikki  tutkimuskohorttiin  kuulu
neet seurantaajanjaksolla eläneet. Otosaineiston tiedot kattavat suhteellisen mo
nipuolisesti  ne  muuttujat,  joista  ylipäätään  voidaan  saada  tietoa  rekistereistä.
Suomen  viranomaisten  rekistereitä  voitaneen  pitää  luotettavina  lähteinä,  vaikka
rekisterienkin muodostamisessa ja analysoimisessa joudutaan monessa vaihees
sa  tekemään tulkintoja henkilön tilanteesta (Kurkela & Sauli 1998). Itseraportoin
nin aiheuttamaa harhaa rekisteriaineistoissa ei kuitenkaan esiinny. Tällainen har
ha voi  johtua esimerkiksi siitä, että henkilö  joko ei osaa  luokitella omaa  tilannet
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taan (esimerkiksi sosioekonomista asemaansa) yleisesti käytettyjen kategorioiden
mukaan tai ei halua antaa itsestään tietoja taikka tiedot ovat virheellisiä. Rekisteri
tietoihin perustuvan seurantaaineiston etu on lisäksi se, että siinä ei juuri esiinny
katoa vastaavasti kuin esimerkiksi seurantaasetelmaa käyttävissä haastattelutut
kimuksissa, mikä saattaisi vaikuttaa etenkin huonoosaisimpien  ryhmien seuran
taan. Ainoa kadon lähde aineistossa on käytännössä henkilöiden ulkomaille muut
taminen tai kuolema.

4.2.2  Tutkimuskohortin määrittely

Tutkimuksen kohdejoukoksi rajattiin vuoden 1993 tietojen mukaan 3054vuotiaat
(vuosina 19391963  syntyneet) Suomen  kaupunkiseutukunnissa  (n=43) asuneet
suomen  ja  ruotsinkieliset  naiset  ja miehet,  jotka sosioekonomiselta asemaltaan
määrittyivät  palkansaajiksi  vuonna  1993  tai  joille  sosioekonomista  asemaa  ei
vuonna 1993 saatu määriteltyä esimerkiksi työttömyyden takia mutta jotka määrit
tyivät palkansaajaasemassa olleiksi aiempien vuosien sosioekonomisen aseman
tietojen  perusteella  (ks.  tarkemmin  alempaa).  Lisäkriteerinä  tutkimuskohorttiin
kuulumiselle ja myöhemmälle lamaajan työmarkkinaaseman mittarin määrittelyl
le oli, että henkilön täytyi olla aineistossa eli asua Suomessa sekä vuonna 1993
että 1994. Tällä tavalla tutkimus saatiin kohdennettua siihen väestönosaan, jonka
voi katsoa olleen varsinaista työmarkkinoiden käytettävissä olevaa työvoimaa vai
keimman lamaajan Suomessa. Seuraavassa kuvataan tarkemmin ne muuttujat ja
periaatteet,  joiden  mukaan  aineistoa  on  rajattu.  Aineiston  jakaumat  rajaavien
muuttujien  mukaan  ovat  nähtävissä  liitetaulukossa  1  sekä  ennen  rajauksia  että
niiden jälkeen.

Työssäkäyntitilastossa olo vuosina 1993 ja 1994: Tutkimuskohorttiin poi
mittiin vain  ne,  jotka olivat aineistossa eli  asuivat Suomessa  sekä vuonna  1993
että  1994.  Rajaus  tarvittiin  jatkossa  tehtävien  työmarkkinaasemaa  koskevien
muuttujien muodostusta varten. Muiden rajaavien muuttujien poiminta pääasiassa
vuodelta  1993  takaa  sen,  että  henkilöt  olivat  aineistossa  ainakin  vuonna  1993;
vuonna 1994 mukana olo varmistettiin erikseen. Muuttujaa ei ole erikseen merkitty
jakaumataulukkoon  (liitetaulukko  1),  vaan  kaikki  taulukossa  olevat  on  jo  rajattu
tämän muuttujan mukaan.

Ikä  vuoden  1993  lopussa:  Iän  avulla  tutkimukseen  on  rajattu  3054
vuotiaat  eli  parhaassa  työiässä  ollut  väestö  joka  oli  pääosin  saattanut  loppuun
koulutuksensa mutta ei vielä ollut suuressa määrin oikeutettu siirtymään eläkkeel
le.

Asuinseutukunnan  tyyppi  1993:  Tutkimukseen  on  rajattu  vain  Manner
Suomen  kaupunkiseutukunnissa  asuneet,  koska  maaseutumaisten  seutukuntien
väestömäärä otoksessa ei useinkaan ollut riittävän suuri alueellisten erojen tutki
misen kannalta. Tässä tutkimuksessa käytetään vuoden 1997 lopussa voimassa
ollutta seutukuntaluokitusta,  jonka mukaan Suomen kunnat ryhmiteltiin yhteensä
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85 seutukuntaan. Kaupunkiseutukunniksi määriteltiin tässä tutkimuksessa ne seu
tukunnat,  jotka  sisältävät  Tilastokeskuksen  luokituksen  mukaan  yhden  tai  use
amman kaupunkimaisen kunnan  tai  jotka ainakin yhdessä 1990luvun kaupunki
verkkotutkimuksessa  (Vartiainen 1995; Vartiainen & Antikainen 1998; Antikainen
2001) on määritelty kaupunkiseuduiksi. Tilastokeskuksen tilastollisen kuntaryhmi
tyksen mukaan kaupunkimaisia kuntia ovat kunnat, joissa väestöstä vähintään 90
prosenttia asuu taajamissa tai suurimman taajaman väkiluku on vähintään 15 000.
Tällaisia  kuntia  oli  Suomessa  Tilastokeskuksen  määritelmän  mukaan  vuonna
1997  yhteensä  67  kpl.  Edellä  kuvatun määrittelyn mukaisia  kaupunkiseutuja  oli
Suomessa 44. Maarianhaminan seutukunta rajattiin kuitenkin pois seudun pienen
aineistomäärän  takia  joissakin muuttujien  luokissa,  joten  lopullinen kaupunkiseu
tukuntamäärä on 43. Kaupunkiseutukuntien sijainti ja seutukuntanumerot näkyvät
liitekartasta 1. Seutukuntien väestömäärä otosaineistossa vaihteli naisilla noin 250
henkilöstä  vajaaseen  21 000:een,  miehillä  noin  220:stä  vajaaseen  19 000:een.
Helsingin seutukunta on sikäli poikkeuksellinen,  että  se yksinään  kattaa 30  pro
senttia  tutkimuskohorttiin  kuuluvista  naisista  ja  28  prosenttia  miehistä.  On  siis
huomattava, että vaikka kyse on vain kaupunkiseuduista, nekin ovat keskenään
hyvin heterogeenisiä esimerkiksi kaupungistuneisuusasteensa suhteen. Kaupun
gistuneisuutta  käytetään  siksi  analyyseissa  erikseen  seutukuntia  kuvaavana
muuttujana.

Kuhunkin  kaupunkiseutukuntaan  sisältyvät  kunnat  on  koottu  liitetauluk
koon 2. Maarianhaminan poistamisen jälkeen kaupunkimaisiin seutukuntiin kuului
yhteensä  66  kuntaa. Kahdessa kaupunkiseuduksi  määrittyvässä  seutukunnassa
ei ollut Tilastokeskuksen määritelmän mukaan kaupunkimaista kuntaa; nämä ovat
VakkaSuomen  seutukunta  (keskuskaupunkina  Uusikaupunki)  ja  Jämsän  seutu
kunta.  Nämä  seutukunnat  on  kuitenkin  kaupunkiverkkotutkimuksissa  määritelty
keskeisiksi  kaupunkialueiksi,  joten  ne  otettiin  mukaan  tähänkin  tutkimukseen.
Kaupunkiseutukunnista puhutaan tässä tutkimuksessa jatkossa selkeyden vuoksi
niiden virallisen nimen sijaan keskuskaupungin nimellä, mikäli keskuskaupunki ei
käy ilmi suoraan seutukunnan nimestä.

Äidinkieli: Mukaan on rajattu vain suomen ja ruotsinkieliset, ja muunkieli
set tai äidinkieleltään tuntemattomat jäävät analyysin ulkopuolelle.

Sosioekonominen asema 1993 (takautuva): Analyysi kohdistettiin palkan
saajiin eli niihin henkilöihin, jotka olivat ammattiin perustuvalta sosioekonomiselta
asemaltaan  työntekijöitä  tai  toimihenkilöitä.  Ensisijaisena  määrittelykriteerinä  oli
vuoden 1993 sosioekonominen asema. Mikäli  tietoa henkilön sosioekonomisesta
asemasta  vuonna  1993  ei  saatu  määriteltyä  käytännössä  siksi,  että  henkilö  ei
tuolla  hetkellä  kuulunut  työllisiin,  tieto  haettiin  takautuvasti  aineistosta  aiemmilta
vuosilta,  joille sosioekonominen asema oli saatavilla. Tieto on siis määritelty vii
meisimmän tiedossa olevan sosioekonomisen aseman mukaan takautuvassa jär
jestyksessä vuodelta  1990, 1985,  1980,  1975  tai  1970. Tällä menettelyllä myös
vuonna 1993 työttöminä olleet sekä muut vuoden 1993 eityölliset saatiin pääosin
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luokiteltua  sosioekonomisen  aseman  ryhmiin  aiemman  ammattiasemansa  mu
kaan. Vuoden  1993  lopun  pääasiallisen  toiminnan  mukaan  työttömiksi  määritty
neistä seitsemälle prosentille ei alun perin ollut sosioekonomisen aseman tietoa,
mutta takautuvan haun jälkeen sosioekonominen asema saatiin määritettyä lähes
kaikille työttömille. Takautuvassa haussa myös tieto työntekijöiden erikoistumises
ta tarkentui  (ks. Pensola 2000): jos vuoden 1993 sosioekonomisen aseman mu
kaan erikoistumisesta ei ollut tietoa, sitä haettiin aiemmilta vuosilta.

Sosioekonomisen  asemansa  mukaan  maatalousyrittäjät,  muut  yrittäjät,
opiskelijat sekä ne, joille ei takautuvankaan haun jälkeen saatu määriteltyä sosio
ekonomista asemaa, rajattiin tutkimuskohortin ulkopuolelle. Suurin osa sosioeko
nomiselta  asemaltaan  muista  tai  tuntemattomista  vuonna  1993  oli  eläkeläisiä,
jotka rajattiin erikseen pois aineistosta pääasiallisen toiminnan ja eläkkeensaamis
tietojen perusteella (ks. alempana) vaikka  tieto sosioekonomisesta asemasta oli
sikin löytynyt aiemmilta vuosilta.

Pääasiallinen  toiminta  vuoden  1993  lopussa:  Mukaan  rajattiin  vain  ne,
jotka  eivät  olleet  opiskelijoita  tai  eläkeläisiä  pääasiallisen  toimintansa  mukaan.
Pääasiallisen toiminnan muuttujaa käytettiin erityisesti  rajaamaan pois eläkkeellä
olleet,  jolloin ne eläkeläiset,  jotka  takautuvan sosioekonomisen aseman mukaan
tulisivat luokitelluiksi palkansaajiksi, rajautuivat aineiston ulkopuolelle.

Eläkelaji 1993 ja 1994: Pääasiallisen toiminnan muuttujan antamaa tietoa
tarkentamaan  mukaan  rajattiin  eläkelajitietojen  perusteella  vain  ne,  jotka  eivät
saaneet eläkettä vuosina 1993 ja/tai 1994. Tällä varmistettiin esimerkiksi se, että
osan  vuodesta  työkyvyttömyyseläkkeettä  saaneet,  jotka  eivät  pääasiallisen  toi
minnan  perusteella  tehtävässä  eläkerajauksessa  välttämättä  karsiutuisi,  eivät
määrittyneet työmarkkinoiden käytössä olevan työvoiman joukkoon.

Kaiken  kaikkiaan  3054vuotiaita  naisia,  jotka  olivat  aineistossa  sekä
vuonna  1993  että 1994  oli  otosaineistossa  yhteensä  101 269. Vuoden  1993  lo
pussa  heistä 84  prosenttia asui kaupunkiseudulla,  99  prosenttia oli suomen  tai
ruotsinkielisiä, ja 81 prosenttia oli vuoden 1993 lopun (tai työttömien ja tuntemat
tomien osalta aiemman saatavilla olevan)  tiedon mukaan palkansaajia  (kun  työ
voiman  ulkopuolella  olleet  ryhmät  on  poistettu). Kaikki  rajausehdot  yhdistämällä
analyysiin  rajautui  69 794 naista  eli  69  prosenttia  aineiston  kaikista  3054
vuotiaista naisista ja 82 prosenttia kaupunkiseuduilla asuvista. Saman ikäryhmän
miehiä  oli  koko  otosaineistossa  104 851.  Vuoden  1993  lopussa  83  prosenttia
heistä asui kaupunkiseuduilla, 98 prosenttia oli suomen  tai  ruotsinkielisiä,  ja 76
prosenttia oli  palkansaajia. Ehdot  yhdistämällä  analyysiin  rajautui 66 810 miestä
eli 64 prosenttia alkuperäisestä otoksesta  ja 77 prosenttia kaikista kaupunkiseu
duilla  asuvista.  Tarkemmin  aineiston  jakaumat  yksilötason  rajaavien  muuttujien
suhteen näkyvät liitetaulukosta 1.

Aineiston rakenne tutkimuskohortin rajauksen, muuttujien ja seurantaajan
osalta käy kootusti  ilmi kuviosta 4.2, joka on niin sanottu Lexiskuvio tutkimusai
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Kuvio 4.2. Lexiskuvio tutkimusaineiston rakenteesta.

Ikä
1989 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01

1989 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01
Vuosi

1993 loppu: tutkimuskohortin
perusrajaukset ja useimpien
taustamuuttujien mittaus
(tutkimuskohortti 3054vuotias)

1997 loppu: perheettömyyden
ja tuloköyhyyden mittaus;
seurannan päätepiste
eronneisuuden ja omistus
asunnosta luopumisen analyyseissa
(tutkimuskohortti 3458vuotias)

19891990, 19931994, 19971998:
työmarkkinaasemien mittaus

19952001: kuolleisuusseuranta

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

27
26
25

1990 loppu: lamaa edeltävän
perheettömyyden ja tuloköyhyyden
mittaus
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neiston rakenteesta. Kuviossa xakselilla on vuosi ja yakselilla henkilön ikä vuo
den lopussa. Vuoden 1993 kohdalle piirretty viiva kuvaa 3054vuotiasta tutkimus
kohorttia  lähtötilanteessa vuoden 1993 lopussa. Vuoden 1997  lopun viiva kuvaa
useimpien vastemuuttujien mittauskohtaa,  jolloin kohortti oli noin 4 vuotta  ikään
tyneempi kuin seurannan alussa,  ja  tummalla väritetyt alueet  kuvaavat  eri  ajan
jaksojen  työmarkkinaasemien  mittausta  (näistä  lisää  jäljempänä).  Kuolleisuus
seuranta  19952001  on  merkitty  rasteroidulla  alueella.  Seuraavassa  alaluvussa
kuvaillaan  tarkemmin  vastemuuttujina  käytetyt  huonoosaisuuden  tai  syrjäytymi
sen  indikaattorit  sekä  näiden  jälkeen  yksilötason  ja  seutukuntatason  selittävät
muuttujat.

4.2.3  Huonoosaisuuden ja syrjäytymisen indikaattorit

Tutkimuksessa  käytetyt  huonoosaisuus  ja  syrjäytymisindikaattorit  jakautuvat
mittausperiaatteen mukaan kahteen muuttujatyyppiin. Ensimmäisen  tyypin muut
tujat kuvaavat tietyn poikkileikkaushetken tilannetta. Näitä muuttujia ovat työmark
kinoilta syrjäytymistä koskevassa analyysissa pitkäaikais tai toistuvaistyöttömyys
kaksivuotisjaksoilla 19891990, 19931994  ja 19971998, perheelämästä syrjäy
tymisen analyysissa perheettömyys vuosina 1990, 1993  ja 1997  ja  taloudellisen
huonoosaisuuden  analyysissa  tuloköyhyys  vuosina  1990,  1993  ja  1997.  Tutki
muskohortin  tilannetta  ja  sen  kehitystä  näiden  muuttujien  mukaan  tarkastellaan
tuloslukujen  kuvailevissa  osioissa,  jonka  jälkeen  varsinainen  selittävä  analyysi
kohdistuu jakson 19971998 tai vuoden 1997 tilanteeseen.

Toisen  tyypin  muuttujat  kuvaavat  muutosta  tai  prosessia  vuoden  1993
jälkeen. Perheelämästä syrjäytymisen analyysissa tällainen muuttuja on parisuh
teesta eroaminen vuosien 1993 ja 1997 välillä ja taloudellisen huonoosaisuuden
analyysissa omistusasunnosta luopuminen (omistusasunnon menettäminen) vuo
sien 1993 ja 1997 välillä. Nämä analyysit koskevat siis vain sitä osaa tutkimusko
hortista,  joka  oli  parisuhteessa vuonna  1993  tai asui  omistusasunnossa vuonna
1993. Tällöin kyseessä on syrjäytymisen tai huonoosaistumisen prosessiluonteen
tutkiminen. Toiseen muuttujatyyppiin kuuluu myös kuolleisuus,  jota tutkitaan  jak
solla  19952001  (kuolleisuusseurannan  ensimmäinen  vuosi  on  1995,  sillä  tutki
muskohortti oli määritelmällisesti hengissä vielä vuoden 1994 lopussa). Työmark
kinoilta  syrjäytymisen suhteen  ei  muodostettu vastaavaa  muutosmuuttujaa,  joka
kuvaisi  työllisten  joutumista  työttömiksi,  koska  lamatyöttömyyden  ja  seutukunta
muuttujien interaktioita ei voitaisi tutkia, jos lamatyöttömät olisi poistettu analyysis
ta.

Lopuksi  pitkäaikais  tai  toistuvaistyöttömyydestä,  perheettömyydestä  ja
tuloköyhyydestä  muodostetaan  kasautuneen  huonoosaisuuden  indikaattori  ja
toisaalta eronneisuudesta ja omistusasunnosta luopumisesta parisuhteen ja omis
tusasunnon menettämisen indikaattori. Lisäksi molempien indikaattorien muodos
tamisessa käytetään kuolleisuustietoja.
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Rekisteriaineistosta  saa  muodostettua  monenlaisia  muuttujia,  joiden  voi
ajatella kuvaavan yksilöiden huonoosaisuutta. Kaikkia huonoosaisuuden tai syr
jäytymisen kannalta olennaisia tietoja ei  tällaisista aineistoista kuitenkaan saada,
koska yksilöiden todellista elämäntilannetta tai asennetta ei voi tavoittaa rekiste
reiden  kautta.  Esimerkiksi  tiedot  päihdeongelmista,  mielenterveysongelmista,
muista  terveysongelmista,  rikollisuudesta, sosiaalisten verkostojen puutteesta  tai
epäsosiaalisesta käyttäytymisestä eivät sisälly käytettyyn aineistoon. Kaiken kaik
kiaan  ollaan  varmemmalla  maaperällä,  jos  tämän  tutkimuksen  huono
osaisuusindikaattorien  yhteydessä  puhutaan  pikemminkin  tiettyjen  muuttujien
kautta näkyvistä huonoosaisuusriskeistä kuin varsinaisesta toteutuneesta huono
osaisuudesta  (vrt.  Nyyssölä  1997).  Edellä  mainituista  syrjäytyneisyydestä  kerto
vista osatekijöistä voitaisiin saada tietoa esimerkiksi kyselyaineistoilla, mutta  toi
saalta kyselyaineistoilla ei yleensä saada alueellisesti kattavaa tietoa, joka riittäisi
alueerojen tutkimiseen.

Tämän  tutkimuksen  huonoosaisuusmuuttujat  ja  on  kuvattu  tarkemmin
seuraavassa samassa järjestyksessä kuin ne käsitellään tulosluvuissa. Eri ulottu
vuuksista yhdistettävien kasautuneen huonoosaisuuden ja moniulotteisen syrjäy
tymisen mittareiden muodostus selostetaan tarkemmin luvussa 9.

Työmarkkinatilanne ja työmarkkinoilta syrjäytyminen

Henkilöiden työmarkkinaasemia eri kaksivuotisjaksoilla kuvataan muuttujilla, jotka
on muodostettu kunkin  jakson yhteenlaskettujen vuosittaisten  työvoimakuukausi
en (työllisyys ja  työttömyys yhdessä) ja  työttömyyskuukausien perusteella. Muut
tuja  on  muodostettu  lamaa  edeltävälle  jaksolle  19891990,  pahimman  laman ai
kaiselle  jaksolle 19931994 sekä laman jälkeiselle jaksolle 19971998. Muuttujan
luokat ovat seuraavat:

1) Koko jakson työssä olleet (yhteensä 24 työllisyyskuukautta)
2)  Pääosin  työssä  olleet,  ei  lainkaan  työttömyyttä  (1223  työllisyyskuu
kautta, loput työvoiman ulkopuolella oloa)
3) Jonkin verran työttömyyttä kokeneet (111 työttömyyskuukautta jos ol
lut  työvoimassa  1224  kk  tai  711  työttömyyskuukautta  jos  ollut  työvoi
massa 711 kk)
4) Pitkäaikais tai toistuvaistyöttömät (1224 työttömyyskuukautta)
5) Pääasiassa työvoiman ulkopuolella olleet, ei juuri työttömyyttä (011 kk
työvoimassa,  josta  korkeintaan 06 kk  työttöminä; 0 kk  tarkoittaa aineis
tossa 114 päivää eli alle kuukauden mittaista työttömänä tai työvoimassa
oloa)
6)  Ei  aineistossa  vähintään  toisena  kaksivuotisjakson  vuonna  (koskee
jaksoja 19891990 ja 19971998)
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Työmarkkinaasemia kuvaavien muuttujien luokissa 15 on siis vain niitä,
jotka  olivat  aineistossa molempina  tarkasteltavan  jakson vuosina,  ja  luokassa  6
ne, jotka muuttivat maahan eli  tulivat aineistoon seurannan alkuun mennessä tai
poistuivat  aineistosta  seurannan  loppuun  mennessä.  Jakson  19891990  osalta
kuudes  luokka  muodostui  niistä,  jotka  tulivat  myöhemmin  aineistoon  ulkomailta
muuton myötä.  Lamaajan  jaksolla  19931994  aineistosta  puuttuvien  luokkaa ei
ole  lainkaan,  koska  kaikki  olivat  tuolloin  määritelmällisesti  aineistossa.  Jaksolla
19971998 aineistosta puuttuvia olivat ne, jotka olivat poistuneet aineistosta ulko
maille muuton tai kuoleman takia.

Työmarkkinoilta  syrjäytyneiksi  määriteltiin  selittäviä  analyyseja  varten
muuttujan luokassa 4 olleet pitkäaikais tai toistuvaistyöttömät eli ne, joilla oli vä
hintään 12 työttömyyskuukautta kaksivuotisjakson aikana. Luokkiin 13 ja 5 kuulu
vat  luokiteltiin muiksi eli ei  työmarkkinoilta syrjäytyneiksi. Yleensäkin, kun  tämän
tutkimuksen  tulosten  yhteydessä  puhutaan  pitkäaikaistyöttömistä  tai  työmarkki
noilta  syrjäytyneistä,  tarkoitetaan  nimenomaan  tätä  pitkäaikais  ja  toistuvaistyöt
tömien ryhmää.

Työmarkkinoilta syrjäytymisen mittarina on usein käytetty virallisesti mää
riteltyä pitkäaikaistyöttömyyttä  eli vähintään vuoden  pituista  yhtäjaksoista  työttö
myyttä. Työttömyyskaudet saattavat kuitenkin  jokseenkin keinotekoisesti  katketa
työvoimapoliittisten toimenpiteiden eli työvoimakoulutuksen tai tukityön takia. Tut
kimuksen aineistossa on tietoja myös työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin osallistu
misesta,  ja  toimenpiteisiin  osallistuneet  voitaisiin  ainakin  periaatteessa  luokitella
avoimilta työmarkkinoilta syrjäytyneiksi. Muuttujat ovat kuitenkin tässä aineistossa
heikkoja siksi, että tiedot työvoimakoulutuksessa tai työllistettynä olosta ovat vain
vuoden yhdeltä viikolta. Tukityöhön työllistettynä olon aika on aineistossa laskettu
työllisyyskuukausiin,  ja  työvoimakoulutusaika  työvoiman  ulkopuoliseen  opiske
luun, joten koko vuoden tilanteesta näiden muuttujien osalta ei ole tietoa. Toistu
vaistyöttömyys  eli  12  kuukauden  kriteerin  käyttö  ilman  yhtäjaksoisuuden  vaati
musta on siten käytännössä virallisesti määriteltyä pitkäaikaistyöttömyyttä parem
pi pitkäaikaisen työttömyyden mittari.

Myös työkyvyttömyyseläkkeellä olemisen voi tulkita olevan eräällä tavalla
työelämästä  syrjäytymistä.  Aineistossa  onkin  tietoja  myös  työkyvyttömyyseläk
keen saamisesta. Luvun 5 analyyseissa keskitytään nimenomaan  työttömyytenä
näkyvään työelämästä syrjäytymiseen, mutta luvussa 9 mittariin yhdistetään myös
työkyvyttömyyseläkkeellä olo. Aineistosta rajattiin kuitenkin pois ne, jotka jo lähtö
tilanteessa olivat  työkyvyttömyyseläkeläisiä, koska katsottiin, että he eivät kuulu
neet työmarkkinoiden käytettävissä olevaan työvoimaan.

Perhetilanne ja perheelämästä syrjäytyminen

Sosiaalisista suhteista syrjäytymistä voitaisiin tarkastella usealla eri tasolla, mutta
tässä  tutkimuksessa  keskitytään  perhetyyppiin  ja  sen  muutoksiin.  Perheen  voi
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daan katsoa olevan tärkeimpiä sosiaalisen tuen muotoja. Yksilön perhetilannetta
kuvaavat  otosaineistossa  perhetyyppi  ja  perheasemamuuttujat.  Perhetyyppi
muuttuja erottelee, asuiko henkilö avio tai avoliitossa perheessä jossa on lapsia,
avio  tai  avoliitossa  ilman  lapsia  tai  yksinhuoltajaperheessä  taikka  oliko  henkilö
perheetön tai perhetyypiltään tuntematon. Perhetyypin kuten monen muunkin tie
don tilastointi kulkee yhteiskunnan todellisen tilanteen kehitystä  jäljessä. Esimer
kiksi perhemuuttujissa parisuhteessa asuviksi on rekistereissä toistaiseksi luokitel
tu naimisissa olevien lisäksi myös samassa taloudessa asuvat eri sukupuolta ole
vat henkilöt, jotka eivät ole sisaruksia ja joiden ikäero ei ole yli 15 vuotta (Niemi
nen 1998; Tilastokeskus 2001). Lesbo  ja homosuhteiden olemassaoloa ei  tilas
tointi toistaiseksi pysty kartoittamaan, joten perheettömiksi luokittuu osittain sellai
siakin  henkilöitä,  jotka  todellisuudessa  asuvat  kumppaninsa  kanssa.  Toisaalta
avoparisuhteissa oleviksi  luokittuu  jonkin verran  asunnon  muusta syystä  jakavia
naisia  ja miehiä. Näistä väärinluokitteluista aiheutuva harha  lienee kuitenkin  pa
risuhteessa asuvien osalta melko pieni. Suurempi harha sosiaalisen tuen kannalta
aiheutuu siitä, että aineisto ei anna mahdollisuutta määritellä parisuhteessa ole
viksi myös sellaisia, jotka eivät virallisesti asu kumppaninsa kanssa.

Perhetyyppimuuttuja  ei  erottele  sitä,  mikä  henkilön  asema  oli  perheen
sisällä eli oliko henkilö itse perheessä päämiehen, puolison vai lapsen asemassa.
Siksi osa niistä, jotka  luokittuivat perheisiin, joissa on  lapsia, saattoikin myös 30
54vuotiaiden kohortissa itse olla perheessä lapsen asemassa. Tämän erottelemi
seen käytettiin apuna perheasemamuuttujaa. Alla olevasta asetelmasta käy ilmi,
miten  tieto  perheasemasta  yhdistettiin  perhetyyppimuuttujan  antamaan  tietoon.
Niiden  perhetyyppien  osalta,  joissa  perheessä  oli  lapsia,  haettiin  erikseen  tieto
siitä,  oliko  henkilö  itse  lapsen  asemassa  (vasemmalta  oikealle  menevät nuolet).
Jos näin oli, henkilö luokiteltiin vanhempiensa kanssa asuvaksi  lapseksi (vastaa
vasti on menetellyt myös Haapola 2002).

Perhetyyppi Perheasema
Aviopari ja lapsia Päämies
Avopari ja yhteisiä lapsia Avoperheen päämies
Avopari ja eiyhteisiä lapsia Puoliso
Aviopari, ei lapsia Avoperheen puoliso
Avopari, ei lapsia Lapsi
Äiti ja lapsia Perheeseen kuulumaton
Isä ja lapsia Tuntematon
Perheeseen kuulumaton
Tuntematon

Vanhempiensa / vanhempansa kanssa asuva lapsi

Lisäksi  perhetyyppimuuttujan  alkuperäisiä  luokkia  yhdisteltiin  siten,  että
avio tai avoparisuhteessa elävät, joiden perheessä oli lapsia, yhdistettiin samaan
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luokkaan, avio tai avoparisuhteessa elävät, joilla ei ollut lapsia, samaan luokkaan
sekä perheeseen kuulumattomat  ja perhetyypiltään tuntemattomat samaan  luok
kaan. Äidin tai isän huoltamat yksinhuoltajaperheet pysyvät joka tapauksessa eril
lään koska naisia ja miehiä käsitellään analyyseissa erikseen. Lopullisen eri vuo
sien (1990, 1993 ja 1997) perhetilanteiden kuvailussa käytettävän muuttujan luo
kat ovat seuraavat:

1) Avio tai avopari ja lapsia
2) Avio tai avopari, ei lapsia
3) Yksinhuoltaja (äiti tai isä ja lapsia)
4) Vanhempiensa kanssa asuva lapsi
5) Perheetön tai tuntematon
6) Ei aineistossa (vuonna 1990 tai 1997)

Perheelämästä syrjäytymisen  indikaattorina käytetään  jatkoanalyyseissa
vuoden 1997 perheettömyyttä. Perheettömiksi määritellään ne, jotka olivat muut
tujan luokassa 5 eli jotka eivät asuneet samassa taloudessa puolisonsa, lastensa
ja/tai vanhempiensa kanssa. Ajatuksena on tällöin se, että puolison  lisäksi myös
huollettava  lapsi  tai  oma  vanhempi  samassa  taloudessa  auttaa  sosiaalisessa
ankkuroitumisessa (Virmasalo 2000), jota tukea täysin perheettömillä ei ole. Per
heettömyyttä  sinänsä  ei  voida  pitää  huonoosaisuuden  merkkinä,  mutta  se  on
kuitenkin tietynlainen riskitekijä etenkin silloin, kun yksilö on marginaalissa muilla
elämänaloilla (ks. keskustelu luvussa 3.1).

Lisäksi  perheelämästä  syrjäytymisen  indikaattorina  käytetään  parisuh
teesta eroamista vuosien 1993 ja 1997 välillä syrjäytymisen prosessiluonteen ta
voittamiseksi. Parisuhteesta eronneiksi määriteltiin ne,  jotka edellä muodostetun
muuttujan mukaan asuivat avio tai avoparisuhteessa vuonna 1993 (kaksi ensim
mäistä  luokkaa)  mutta  eivät  enää  vuonna  1997  ja  jotka  olivat  aineistossa  vielä
vuonna  1997.  Kuitenkaan niitä,  jotka  olivat  tällä välin  leskeytyneitä  ja  sen  takia
menettivät parisuhteen, ei  luokiteltu eronneiksi. Leskeytyneet voitiin erotella vain
niistä  jotka olivat vuonna  1993 naimisissa, koska avosuhteessa olleiden  leskey
tymistä ei tällä aineistolla voitu ottaa huomioon; tästä aiheutuva harha lienee kui
tenkin  melko  pieni.  Eronneisuusmuuttuja  on  muodostettu  ainoastaan  kahden
ajankohdan vertailun  perusteella,  ja on  mahdollista, että  jotkut vuoden 1993  jäl
keen eronneista olivat eronneet ja ehtineet muodostaa uuden parisuhteen ennen
vuotta  1997,  eivätkä  he  tällöin  luokitu  eronneiksi.  Syrjäytymisajattelun  kannalta
tällä ei kuitenkaan ole väliä, sillä voidaan ajatella, että näiden henkilöiden syrjäy
tymisriski  on  joka  tapauksessa  ollut  pienempi  kuin  niiden,  jotka  olivat  eronneet
eivätkä löytäneet uutta kumppania seurannan loppuun mennessä.

Parisuhteesta  eroamista kuvaavan muuttujan  luokat ovat  siis  seuraavat,
kun mukana ovat vain ne,  jotka olivat parisuhteessa vuonna 1993  ja  jotka olivat
aineistossa vielä seurannan lopussa:
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1) Erosi parisuhteesta vuosien 1993 ja 1997 välillä
2) Ei eronnut parisuhteesta vuosien 1993 ja 1997 välillä

Taloudellinen huonoosaisuus

Tutkimuskohortin  taloudellista  tilannetta  eri  vuosina  kuvataan  tuloköyhyydellä.
Käytettävissä olleen  otosaineiston  rajoitteiden  takia kulutusyksikkömäärään suh
teutettuihin  nettotuloihin  perustuvaa  köyhyysmittaria  ei  voitu  käyttää  tässä  tutki
muksessa.  Aineistossa  on  tiedot  vain  henkilöiden  ja  asuntokuntien  valtionve
ronalaisista tuloista mutta ei saaduista verottomista tulonsiirroista eikä maksetuis
ta  veroista  ja  veroluonteisista  maksuista.  Valtionveronalaisiin  tuloihin  ei  sisälly
tietoja verovapaista tuloeristä kuten esimerkiksi lapsilisistä, elatusavusta ja elatus
tuesta, yleisestä asumistuesta, eläkeläisten asumistuesta, opintotuen asumislisäs
tä  ja  toimeentulotuesta  (ks.  Haapola  2002).  Käytettävissä  olevia  tuloja  ei  siten
saatu aineiston rajoitteiden takia mitattua. Toisaalta aineistossa ei ollut tietoa kulu
tusyksiköiden määrästä eikä sitä saatu  itse  laskettua  aineistosta.  Myöskään  toi
meentulotuen saantia ei tässä tutkimuksessa ollut mahdollista käyttää köyhyyden
mittarina. Tulomittarina käytettiin siis henkilön omia valtionveronalaisia tuloja, jois
ta on tieto vuosittain tuhannen markan tarkkuudella. Omat tulot kertonevat enem
män  henkilön  tulonansaitsemiskyvystä  kuin  varsinaisesti  taloudellisesta  hyvin
voinnista.

Vuosille 1990, 1993 ja 1997 laskettiin  tuloköyhyysrajat  tutkimuskohorttiin
kuuluvien  naisten  ja  miesten  yhdistetyistä  tulotiedoista  käyttäen  rajana  50  pro
senttia tutkimuskohortin kunkin vuoden tulojen mediaanista (tuloköyhiksi määritty
villä tulot olivat korkeintaan köyhyysrajan suuruiset). Vastaavaa henkilön valtion
veronalaisiin  tuloihin  perustuvaa köyhyysmittaria  on  käyttänyt myös  Kainulainen
(2002).  Vuonna  1990  näin  määritelty  köyhyysraja  oli  51 000 mk  (8535  euroa),
vuonna 1993 52 000 mk (8702 euroa) ja vuonna 1997 60 000 mk (10 041 euroa).
Köyhyysrajan määrittelyssä on kyseessä siis suhteellinen tulometodi (ks. Heikkilä
1990; Ritakallio 1994), ja tässä suhteutus tehdään nimenomaan samojen perusra
jausten määrittämän väestöryhmän tuloihin. Köyhyysraja eri vuosina saattaisi olla
erilainen, jos laskentaan sisällytettäisiin myös muut kuin tutkimuskohorttiin kuulu
vat. Köyhyysmittarin luokat ovat seuraavat:

1) Tuloköyhä
2) Ei tuloköyhä
3) Ei aineistossa (vuonna 1990 tai 1997)

Lisäksi  taloudellisen  huonoosaisuuden  indikaattorina  käytetään  omis
tusasunnosta luopumista vuosien 1993 ja 1997 välillä huonoosaistumisen tai syr
jäytymisen prosessiluonteen tavoittamiseksi. Omistusasunnosta luopuneiksi mää
riteltiin ne, jotka asuivat omistusasunnossa vuonna 1993 mutta eivät enää vuonna
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1997  ja  jotka  olivat  aineistossa  vielä  1997.  Ajatuksena  on,  että  koska  omis
tusasumisen  tavoittelu  on  Suomessa  vahva normi, omistusasunnosta  luovutaan
pikemmin pakon edessä kuin vapaaehtoisesti, jolloin voidaan puhua nimenomaan
omistusasunnon  menettämisestä.  Suuri  joukko  toki  vaihtaa  omistusasunnon
muuntyyppiseen asuntoon omasta tahdostaan esimerkiksi elämäntyyliin  liittyvistä
syistä, ja osa vaihdoista voi liittyä myös omistusasunnon vaihtamisen prosessiin,
jolloin  asutaan  jonkin  aikaa  vuokralla  uutta  omistusasuntoa  etsittäessä. Etenkin
lamatyöttömien tapauksessa voitaneen kuitenkin olettaa, että useimmissa tapauk
sissa mahdollinen omasta asunnosta luopuminen on tapahtunut muista kuin elä
mäntyyliin  liittyvistä  syistä.  Tällöin  omistusasunnosta  pois  joutuminen  voidaan
nähdä yhtenä huonoosaistumisen ulottuvuutena.

Omistusasunnosta  luopumista  kuvaavan  muuttujan  luokat  ovat  siis  seu
raavat, kun mukana ovat vain ne, jotka asuivat omistusasunnossa vuonna 1993 ja
olivat aineistossa vielä seurannan lopussa:

1) Luopunut omistusasunnosta vuosien 1993 ja 1997 välillä
2) Ei luopunut omistusasunnosta vuosien 1993 ja 1997 välillä

Kuolleisuus

Kuolleisuutta analysoidaan Tilastokeskuksen toimittamalla taulukoidulla aineistol
la, joka sisältää henkilövuosina kaikki Suomessa eläneet tutkimuskohortin määri
tysten  mukaiset henkilöt. Aineistossa on  tiedot kaikista kohortissa  tapahtuneista
kuolemista vuosilta 19952001. Kuolemaa etenkin tiettyihin erityisiin kuolemansyi
hin,  kuten alkoholisyihin  tai  itsemurhiin, voidaan  pitää  syrjäytymiskehityksen ää
rimmäisenä  lopputuloksena. Kuolemansyitä  ei kuitenkaan  tarkastella  tässä  tutki
muksessa erikseen, koska 3054vuotiaiden ikäryhmässä kuolemia tapahtuu mel
ko vähän ja siten  tiettyihin kuolemansyihin keskittyminen toisi  tarpeettomasti sa
tunnaisuutta etenkin seutukuntien väliseen vertailuun.

Kasautunut huonoosaisuus ja parisuhteen ja omistusasunnon
menettäminen

Edellä  kuvaillut  yksittäiset  indikaattorit  yhdistetään  lopuksi  kasautuneen  huono
osaisuuden ja moniulotteisen syrjäytymisen indikaattoreiksi. Tämä vastaa ajatusta
siitä, että syrjäytymistä on varsinaisesti vasta työmarkkinoilta syrjäytymisen, köy
hyyden  ja  sosiaalisen  eristymisen  yhtäaikainen  ilmeneminen  (Gallie  &  Paugam
2000b) tai ylipäätään moniulotteisempi huonoosaisuus (Berghman 1995). Yhdis
telmämuuttujien muodostus kuvataan tarkemmin luvussa 9.

4.2.4  Yksilöitä kuvaavat taustamuuttujat

Kaikki  analyysit  tehdään  erikseen  naisille  ja  miehille.  Tärkeimmät  yksilötason
muuttujat eli yksilön taustaominaisuudet, jotka huonoosaisuuden eri ulottuvuuksi
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en analyyseissa vakioidaan, ovat  ikä, äidinkieli, koulutus, sosioekonominen ase
ma, työmarkkinaasema eri ajanjaksoilla sekä perhetyyppi, jotka voidaan käsittää
hyvinvointia määrittäviksi resurssitekijöiksi (esim. Martelin ym. 2002). Lisäksi jois
sakin analyyseissa käytetään myös tietoa henkilön muuttamisesta seutukunnasta
toiseen,  perhetyypin  muutosta  sekä  siviilisäätyä.  Muuttujat  luokituksineen  kuva
taan tarkemmin alempana.

Kaikkia yksilön taustamuuttujia käytetään luokiteltuina muuttujina. Muuttu
jien  jakaumat naisten  ja miesten osaaineistoissa näkyvät  liitetaulukoissa 3  ja 4.
Jakaumat on esitetty laskettuna otoksen koko tutkimuskohortin aineistosta, eron
neisuuden  ja  omistusasumisesta  luopumisen  analyyseissa  käytettävistä  osa
aineistoista (niistä, jotka olivat parisuhteessa tai asuivat omistusasunnossa vuon
na 1993) sekä erikseen taulukoidusta kuolleisuusaineistosta. Työmarkkinoilta syr
jäytymisen, perheettömyyden, köyhyyden ja kasautuneen huonoosaisuuden ana
lyysissa jakaumat vastaavat koko tutkimuskohortin jakaumia; parisuhteen ja omis
tusasunnon  menettämisen  analyysissa  jakaumat  vastaavat  omistusasunnosta
luopumisen aineiston jakaumia, vaikkakin aineiston kokonaismäärä on edellisessä
pienempi tutkimusjoukon rajaavamman määrittelyn vuoksi.

Suurin  osa  yksilömuuttujista  on  mitattu  seurannan  lähtöhetkeltä  eli  vuo
delta 1993. On siis mahdollista, että henkilöiden tilanteissa on tapahtunut muutok
sia seurannan loppuun mennessä, jossa monet huonoosaisuusindikaattorit mita
taan.  Tutkimuskohortti  on  luonnollisesti  vanhentunut  tuona  aikana  neljä  vuotta,
mutta ikäryhmien suhteet pysyvät kuitenkin samoina. Esimerkiksi henkilön sosio
ekonomisessa asemassa  on saattanut  tapahtua  muutoksia,  jolloin vuonna 1997
henkilö  on  saattanut  olla  yrittäjä  tai  opiskelija  tai  on  siirtynyt  eläkkeelle,  vaikka
seurannan alussa nämä ryhmät  rajattiin pois  tutkimuskohortin määrittelyn yhtey
dessä. Siirtyminen esimerkiksi sosioekonomisesta ryhmästä toiseen ei kuitenkaan
haittaa,  sillä  tutkimuksen  asetelmana  on  nimenomaan  seuranta,  jossa  henkilön
tietyn ajankohdan tilannetta käytetään myöhemmän ajankohdan  tilanteen selittä
miseen. Seuraavassa on esitelty tarkemmin muuttujat ja niiden luokittelut:

Sukupuoli: Naiset ja miehet käsitellään analyyseissa erikseen.

Ikä vuoden 1993 lopussa: Ikä luokitellaan 5vuotisikäryhmiin.
1) 3034vuotiaat
2) 3539vuotiaat
3) 4044vuotiaat
4) 4549vuotiaat
5) 5054vuotiaat

Äidinkieli:
1) Suomi
2) Ruotsi
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Koulutus 1993: Vuoden 1993 koulutusmuuttuja noudattaa Tilastokeskuksen van
haa koulutusasteluokitusta, joka oli käytössä ennen vuonna 1997 tehtyä koulutus
luokituksen perusrakenteen uudistusta. Aineiston moniluokkainen koulutusmuuttu
ja on  luokiteltu enintään perusasteen koulutuksen saaneisiin, keskiasteen koulu
tuksen saaneisiin ja korkeaasteen koulutuksen saaneisiin seuraavasti:

1) Enintään perusasteen koulutus
Ei  perusasteen  jälkeistä  koulutusta  tai  koulutusaste  tuntematon
(koulutusasteluokka 9)

2) Keskiasteen koulutus
Alempi keskiaste (3)
Ylempi keskiaste (4)

3) Korkeaasteen koulutus
Alin korkeaaste (5)
Alempi korkeakouluaste (6)
Ylempi korkeakouluaste (7)
Tutkijakoulutus tai vastaava (8)

Niille,  joilla koulutusastetieto oli puuttuva  tai  tietona oli vain perusasteen
koulutus, haettiin ylioppilastutkinto 1993 muuttujasta tieto siitä, oliko henkilö suo
rittanut  ylioppilastutkinnon.  Jos  henkilöllä  oli  ylioppilastutkinto,  hänet  luokiteltiin
keskiasteen koulutuksen saaneeksi, ja jos ei ollut, perusasteen koulutuksen saa
neeksi.

Sosioekonominen  asema: Sosioekonomisen  aseman  muodostus  ja  tiedon  ta
kautuva  poiminta  on  kuvattu  edellä  aineiston  rajauksen  yhteydessä.  Muuttujan
luokat ovat seuraavat:

1)  Erikoistumaton  työntekijä  tai  ei  tietoa  erikoistumisesta.  Luokkaan  on
yhdistetty:

Erikoistumaton työntekijä
Työntekijä, ei tietoa erikoistumisesta

2) Erikoistunut työntekijä
3) Alempi toimihenkilö, epäitsenäinen työ
4) Alempi toimihenkilö, esimies tai itsenäinen työ
5) Ylempi toimihenkilö

Työmarkkinaasema  19891990: Muuttuja  vastaa  edellä  (luku  4.2.3)  kuvattua
kahden peräkkäisen vuoden yhteenlasketuista työllisyys ja työttömyyskuukausis
ta muodostettua työmarkkinoilta syrjäytymisen muuttujaa,  jonka  luokkia on tässä
yhdistetty. Luokat ovat seuraavat:

1) Pääasiassa tai koko jakson työssä olleet
2) Jonkin verran työttömyyttä kokeneet
3) Pitkäaikais tai toistuvaistyöttömät
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4) Pääasiassa työvoiman ulkopuolella olleet tai ne jotka eivät olleet aineis
tossa vuonna 1989 ja/tai 1990

Työmarkkinaasema 19931994: Muuttuja vastaa edellä kuvattua kahden peräk
käisen vuoden yhteenlasketuista työllisyys  ja työttömyyskuukausista muodostet
tua  työmarkkinoilta  syrjäytymisen  muuttujaa,  jonka  luokkia  on  tässä  yhdistetty.
Lamaajan työmarkkinaasemalla on erityisasema yksilömuuttujien joukossa, sillä
sitä käytetään interaktiomuuttujana tarkasteltaessa sitä, onko seutukuntamuuttujil
la  erilaisia vaikutuksia eri  väestöryhmissä. Muuttuja on selittävissä analyyseissa
tiivistetty kaksiluokkaiseksi, koska harvaluokkaisen muuttujan käyttö yksinkertais
taa interaktiotarkasteluita. Luokat ovat seuraavat:

1) Muut kuin lamaajan pitkäaikais tai toistuvaistyöttömät
2) Lamaajan pitkäaikais tai toistuvaistyöttömät (kun tutkimuksessa puhu
taan lamatyöttömistä, tarkoitetaan tätä ryhmää)

Työmarkkinaasema 19971998: Muuttuja vastaa edellä kuvattua kahden peräk
käisen vuoden yhteenlasketuista työllisyys  ja työttömyyskuukausista muodostet
tua työmarkkinoilta syrjäytymisen muuttujaa. Luokat ovat seuraavat:

1) Pääasiassa tai koko jakson työssä olleet
2) Jonkin verran työttömyyttä kokeneet
3) Pitkäaikais tai toistuvaistyöttömät
4) Pääasiassa työvoiman ulkopuolella olleet tai ne jotka eivät olleet aineis
tossa vuonna 1997 ja/tai 1998

Samassa  seutukunnassa  asuminen  1993  ja  1997:  Kaksiluokkainen  muuttuja,
jonka luokat ovat seuraavat:

1) Henkilö asui samassa seutukunnassa 1993 ja 1997 tai ei ollut aineis
tossa 1997
2) Henkilö asui eri seutukunnassa 1997 kuin 1993

Perhetyyppi 1993: Perhetyyppimuuttuja on muodostettu edellä kuvatulla tavalla
alkuperäisen  aineiston  perhetyyppi  ja  perheasemamuuttujista.  Vanhempiensa
kanssa  asuvat  lapset  on  luokan  pienuuden  vuoksi  yhdistetty  samaan  luokkaan
perheettömien ja perhetyypiltään tuntemattomien kanssa.

1) Avio tai avopari ja lapsia
2) Avio tai avopari, ei lapsia
3) Äiti tai isä ja lapsia
4) Perheeseen kuulumaton,  tuntematon  tai vanhempiensa/vanhempansa
kanssa asuva lapsi

Parisuhdestatus 1993 ja 1997: Muuttujaa käytetään omistusasunnosta luopumi
sen analyysissa kuvaamaan sitä, oliko henkilön parisuhdestatuksessa tapahtunut
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muutos vuosien 1993 ja 1997 välillä. Ne, joille ei löytynyt aineistosta tietoa vuodel
le 1997, luokiteltiin vuoden 1993 tilanteessaan pysyneiksi eli luokkiin 1 tai 4.

1) Molempina vuosina parisuhteessa
2) Solminut parisuhteen
3) Parisuhde purkautunut
4) Ei parisuhteessa 1993 eikä 1997

Siviilisääty 1993: Muuttujaa käytetään vain eronneisuuden analyysissa; muissa
analyyseissa sen korvaa perhetyyppimuuttuja. Siviilisääty on  luokiteltu kolmeen
luokkaan. Naimattomat tarkoittavat  tässä niitä,  jotka eivät koskaan ole olleet nai
misissa.

1) Naimisissa
2) Naimaton
3) Eronnut tai leski

4.2.5  Kaupunkiseutukuntia kuvaavat muuttujat

Aineistossa olevien  yksilöiden  asuinpaikkoina kaupunkiseutukunnat ovat  analyy
sissa  mukana  aineistoa  hierarkkisesti  ryhmittelevänä  tasona,  mutta  seutukunta
koodi sinänsä ei ole malleissa muuttujana. Alueiden vaikutuksia  lähestytään sen
sijaan  seutukuntia  kuvaavien  muuttujien  kautta.  Eri  aluemuuttujaulottuvuuksia
kuvaamaan  käytetyt  kaupunkiseutukuntia  koskevat  muuttujat  perustunnuslukui
neen ja lähteineen on koottu taulukkoon 4.2. Muuttujien tarkat arvot seutukunnit
tain  on  esitetty  liitetaulukossa  5.  Lisäksi  samassa  liitetaulukossa  on  aineiston
naisten ja miesten määrät kullakin kaupunkiseudulla, vaikka väkilukutietoa ei käy
tetä  analyysissa  muuttujana.  Seutukuntamuuttujia  käytetään  analyyseissa  pää
asiassa alkuperäisistä jatkuvista muuttujista luokiteltuina kolmiluokkaisina muuttu
jina  mahdollisten  epälineaaristen  vaikutusten  havaitsemiseksi,  mutta  analyyseja
tehdään myös käyttäen muuttujia jatkuvina.

Muuttujien  lähteinä  on  käytetty  Tilastokeskuksen  ylläpitämää  StatFin
tietokantaa (http://statfin.stat.fi/), Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen käytös
sä olevia  julkaisemattomia yksilöaineistoja sekä vuoden 1995 väestölaskentatie
doista  koottua  Kuntakirja  1995  tilastojulkaisua.  Näihin  lähteisiin  päädyttiin  käy
tännön syistä. Yhtenä  rajoitteena seutukuntia kuvaavien muuttujien valinnalle oli
se,  että  tietojen  tuli  olla  saatavilla  suhteellisen  helposti  kaikille  seutukunnille  ja
niiden tuli olla nimenomaan vuosina 19972001 voimassa olleen seutukuntaluoki
tuksen mukaisia (kuntien ryhmittely seutukunniksi oli jonkin verran erilainen ennen
vuotta 1997  ja vuodesta 2001  alkaen). Alueittaisen kattavuuden vaatimus asetti
rajoitteita  sille,  millaisia  tietoja  voitiin  ylipäätään  kerätä.  Jälkikäteen  tiettyä  ajan
hetkeä  koskevien  tietojen  kerääminen  on  usein  hankalaa  etenkin  jos  tietoja  on
alettu  tilastoida  myöhempien  luokittelukriteerien  mukaan  –  esimerkiksi  StatFin
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Taulukko 4.2. Seutukuntamuuttujien tunnusluvut ja lähteet.

Ulottuvuus ja sitä kuvaava seutukuntamuuttuja Vaihelu
väli

Keski
arvo

Keski
hajonta

Osioiden
väliset
korrelaatiot

Työmarkkinoiden koko
Työpaikkojen määrä sataa 1574v. kohden 40,7  59,6 47,6 3,7
keskiarvo 1993/1994
Osiot: 1. Työpaikkojen määrä sataa 1574v. kohden 1993 40,4  59,4 47,2 3,7 12: r=0,97

2. Työpaikkojen määrä sataa 1574v. kohden 1994 40,9  59,8 48,1 3,7
Lähteet: StatFina: väestö ja työssäkäyntitilastojen tiedot

Työpaikkamäärän muutos
Työpaikkojen määrän kasvu 1993/19941997/1998 (%) 1,7  20,7 7,5 5,6
Lähteet: StatFin: työssäkäyntitilaston tiedot

Elinkeinorakenne
Teollisuustyöpaikkojen osuus työpaikkojen kokonaismäärän 13,1  51,9 30,9 8,6
vähenemästä 19901993 (%)
Lähteet: Toimialatiedot tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoon

perustuvasta otosaineistosta

Sukupuolijakauma
Naisia sataa miestä kohden 1993 97  111 105 2,9
Lähteet: StatFin: väestötilastojen tiedot

Yleinen tulotaso
Valtionveronalaiset tulot keskimäärin työllistä kohden 1995 (mk) 105800  121300 6800
Lähteet: Kuntakirja 1995 b 145800

Asuntokanta
Vuokraasuntojen osuus asunnoista 1995 (%) 17,2  38,1 27,8 4,3
Lähteet: Kuntakirja 1995

Sijainti
Maantieteellinen sijainti Etelä/Länsi tai Pohjoinen/Itä
Lähteet: Vanhat läänirajat.

Työttömyysaste
Työttömyysaste, keskiarvo 1993/1997 (%) 14,2  25,7 20,4 3,3
Osiot: 1. Työttömien osuus työvoimasta 1993 (%) 16,9  29,1 23,1 3,2 12: r=0,84

2. Työttömien osuus työvoimasta 1997 (%) 10,7  24,4 17,7 3,6
Lähteet: StatFin: väestötilastojen tiedot

Kaupungistuneisuus
Kaupungistuneisuusaste (standardoitu summamuuttuja) 5,6  3,2 0 1,9
Osiot: 1. Muiden kuin maatalousyrittäjien tai maa, metsä ja 74,6  99,2 90,9 5,8 12: r=0,90

kalataloudessa toimivien osuus työllisistä 1993 (%)
2. Taajamassa asuvien osuus 2564v. miehistä 1991 (%) 47,1  95,3 76,8 10,7

Lähteet: Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoon perustuva
otosaineisto (osio1) sekä väestölaskentoihin
perustuva otosaineisto (osio 2)

Osallistumisaste
Äänestysaktiivisuus kunnallisvaaleissa 60,0  75,4 66,7 3,5
keskiarvo 1992/1996 (%)
Osiot: 1. Äänestysprosentti kunnallisvaaleissa 1992 (%) 64,6  78,6 71,4 3,2 12: r=0,87

2. Äänestysprosentti kunnallisvaaleissa 1996 (%) 55,3  72,9 61,9 4,2
Lähteet: StatFin: vaalitilastot (tiedot aggregoitu kunnista seutukunniksi)

Perherakenteen kiinteys
Perhekoheesio (standardoitu summamuuttuja) 7,9  5,5 0 2,6
Osiot: 1. Yhden hlön asuntokuntien osuus asuntokunnista 1995 (%) 26,3  39,3 33,9 2,7 12: r=0,74

2. Yksinhuoltajaperheitä lapsiperheistä 1995 (%) 9,0  21,8 16,5 2,3 13: r=0,55
3. Eronneet 19931997 v. 1993 naimisissa olleista 3054v. (%) 2,6  7,6 5,6 1,1 23: r=0,61

Lähteet: Kuntakirja 1995 (osiot 1 ja 2) sekä tilastokeskuksen
työssäkäyntitilastoon perustuva otosaineisto (osio 3)

a StatFintietokanta: http://statfin.stat.fi
b Kuntakirja 1995. SVT Väestölaskenta 1995 Osa 2. Tilastokeskus, Helsinki 1998.
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tietokannassa monien muuttujien osalta tietoja oli saatavilla seutukunnittain 1990
luvun alusta alkaen, mutta aluejako oli kaikilta vuosilta vuoden 2001 alussa voi
maan  tulleen  hieman  erilaisen  seutukuntaluokituksen  mukainen.  Joiltakin  osin
tiedot olivat  lisäksi saatavilla vain kunnittain. Tämän takia kunnittaisista  tiedoista
laskettiin  osittain  uudelleen  väkimäärällä  painottaen  tietoja  seutukunnille  siten,
että  kuntien  ryhmittely  seutukunniksi  vastasi  vanhempaa  luokittelua.  Kuntakirja
1995:ssä  seutukuntaluokitus  oli  valmiiksi  tämän  tutkimuksen  luokituksen  mukai
nen  vuoden  1995  tiedoille,  koska  kyseisen  vuoden  tilastot  valmistuivat  vasta
vuonna 1998, jolloin seutukuntaluokitus oli samanlainen kuin tässä käytetty.

Seuraavassa muuttujia kuvataan tarkemmin ja esitellään niiden luokittelu.
Luokat  on  lueteltu  siinä  järjestyksessä  kuin  ne  esiintyvät  jäljempänä  selittävän
analyysin  taulukoissa, eli  luokka,  jota analyysissa käytetään vertailuryhmänä, on
esitetty  ensimmäisenä. Suurin  osa  seutukuntamuuttujista  on  mitattu  1990luvun
puolivälin  tienoilta. Seutukuntien  tilanne lienee kuitenkin  lyhyellä aikavälillä sikäli
vakaa, että muuttujien arvoihin tai seutukuntien välisiin eroihin ei suuresti vaikuta
se, miltä vuodelta tieto on. Joitakin muuttujia on kuitenkin mitattu kahden vuoden
keskiarvona mahdollisen satunnaisvaihtelun tasoittamiseksi.

Ulkoiseen rakenteeseen ja puitteisiin liittyvät tekijät:

Työpaikkojen  määrä  sataa  1574vuotiasta  kohden,  keskiarvo  19931994:
Muuttuja kuvaa seudun työmarkkinarakenteen asettamia puitteita niiden työllisty
mismahdollisuuksien  kautta,  joita  seutukunnalla  oli  tarjota  seurannan  lähtötilan
teessa pahimman laman aikana. Muuttujaa käytetään työmarkkinoilta syrjäytymi
sen analyysissa. Luokitus on tehty työpaikkojen suhteutetun lukumäärän mukaan
seuraavasti:

1) 50,0 – 59,6
2) 45,0 – 49,9
3) 40,7 – 44,9

Työpaikkojen  määrän  kasvu  1993/19941997/1998  (%):  Muuttuja  täydentää
edellisen muuttujan antamaa kuvaa seudun työllistymismahdollisuuksista. Muuttu
ja kertoo, paljonko  työpaikkojen määrä kasvoi  (tai  jossain  tapauksessa  jopa vä
hentyi) seutukunnassa laman jälkeisellä nousukaudella. Muuttujaa käytetään työ
markkinoilta syrjäytymisen analyysissa. Luokitus on seuraava:

1) 10,0 – 20,7 %
2)  5,0 – 9,9 %
3) 1,7 – 4,9 %

Teollisuustyöpaikkojen  osuus  työpaikkojen  kokonaismäärän  vähenemästä
19901993  (%): Muuttujaa  käytetään  seutukunnan  elinkeinorakenteen  mittarina.
Se kuvaa seutukunnan perinteiseksi ajatellun tuotantomallin purkautumista laman
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aikana; ajatuksena on, että mitä suurempi oli teollisuuden osuus lamanaikaisesta
työpaikkojen vähenemästä, sitä suuremman ja  luonteeltaan pysyvämmän shokin
seutukunnan talous mahdollisesti koki laman seurauksena. Muuttuja korreloi vah
vasti  teollisuustyöpaikkojen osuuden  kanssa  lähtötilanteessa  (r=0,85): mitä suu
rempi  oli  teollisuuden  osuus  työpaikoista,  sitä  suuremman  painon ala sai  lama
ajan  työpaikkavähennyksissä. Muuttujaa käytetään  työmarkkinoilta syrjäytymisen
analyysissa, ja sen luokitus on seuraava:

1) 13,1 – 24,9 %
2) 25,0 – 34,9 %
3) 35,0 – 51,9 %

Naisia  sataa  miestä  kohden  1993:  Seutukuntien  väestörakenteissa  on  eroja
naisten ja miesten keskinäisen määrän mukaan. Muuttujan avulla vakioidaan per
heelämästä  syrjäytymisen  analyyseissa  sukupuolirakenteen  mahdollinen  vaiku
tus  tuloksiin.  Seutukunnat  luokiteltiin  muuttujan  mukaan  kahteen  suurin  piirtein
yhtä suureen luokkaan:

1) 105 – 111 naista sataa miestä kohden
2) 97 – 104 naista sataa miestä kohden

Valtionveronalaiset tulot keskimäärin työllistä kohden 1995 (mk): Muuttujalla
vakioidaan alueellisia  tulotasoeroja  tuloköyhyyden analyysissa. Luokitus on seu
raava:

1) 125 000 – 145 800 mk
2) 120 000 – 124 900 mk
3) 105 800 – 119 900 mk

Vuokraasuntojen  osuus  asunnoista  1995  (%):  Muuttujalla  otetaan  huomioon
asuntokannan vaikutus omistusasunnosta  luopumisen analyysissa. Luokittelu on
seuraava:

1) 17,2 – 25,9 %
2) 26,0 – 29,9 %
3) 30,0 – 38,1 %

Maantieteellinen  sijainti:  Maantieteellinen sijainti on  havaittu  tärkeäksi  tekijäksi
kuolleisuustutkimuksissa,  joten  sitä  käytetään  tässäkin  tutkimuksessa  kuollei
suusanalyysissa.  Seutukunnat  on  luokiteltu  vanhojen  läänien  rajojen  mukaan
(vanha  lääniluokitus  oli  voimassa vuoteen  1997  asti)  siten,  että  entisiin  Uuden
maan, Hämeen, Turun ja Porin ja Vaasan lääneihin kuuluneet seutukunnat luoki
teltiin Etelä tai LänsiSuomeen ja muut Pohjois tai ItäSuomeen. Muuttujan luo
kat ovat siis seuraavat:

1) Etelä tai LänsiSuomi
2) Pohjois tai ItäSuomi
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Sosiaaliseen ympäristöön liittyvät tekijät:

Työttömyysaste, keskiarvo 1993/1997 (%): Työttömyysasteella kuvataan seutu
kunnan deprivaation astetta. Kahden 1990luvun vuoden keskiarvoa käyttämällä
pyritään  kuvaamaan  yleisempää,  pitkäaikaista  työttömyystilannetta.  Muuttujan
tarkoituksena  on  myös  kuvata  työllisyystilanteesta  riippuvaa  seutukunnan  psy
kososiaalista ilmastoa. Luokitus on seuraava:

1) 14,2 – 17,9 %
2) 18,0 – 21,9 %
3) 22,0 – 25,7 %

Kaupungistuneisuusaste: Kaupungistuneisuusaste  on  summamuuttuja,  johon
on  yhdistetty kaksi mittaria: muiden kuin maatalousyrittäjien  tai  maa, metsä  ja
kalataloudessa toimivien osuus työllisistä vuonna 1993 sekä taajamassa asuvien
osuus  työikäisestä  väestöstä vuonna 1991.  Yksittäiset  muuttujat  on  ensin  stan
dardoitu (jolloin yksittäisen standardoidun muuttujan keskiarvo on 0 ja hajonta 1),
minkä  jälkeen standardoidut muuttujat on  laskettu  yhteen.  Lopullisessa  summa
muuttujassa  korkea  positiivinen  pistemäärä  tarkoittaa  korkeaa  kaupungistunei
suusastetta  ja  negatiivinen  matalaa  kaupungistuneisuusastetta. Kaupungistunei
suusaste korreloi vahvasti seutukunnan koon kanssa: aineiston väkiluvulla paino
tetun väkiluvun  logaritmin  ja kaupungistuneisuuden välinen korrelaatiokerroin  oli
0,80.  Muuttujaa  käytetään  kaikissa  tutkimuksen  huonoosaisuusanalyyseissa.
Summamuuttuja on luokiteltu kolmeen luokkaan käyttämällä luokkien katkaisupis
temäärinä 1:tä ja 1:tä. Luokitus on seuraava:

1) Kaupungistuneimmat seutukunnat
2) Keskimääräisesti kaupungistuneet seutukunnat
3) Vähiten kaupungistuneet seutukunnat

Äänestysaktiivisuus  kunnallisvaaleissa,  keskiarvo  1992/1996  (%):  Äänes
tysaktiivisuus kuvaa osallistumisastetta eli yhteisten asioiden hoitoon osallistumi
sen intensiteettiä seutukunnassa, ja sen oletetaan indikoivan kansalaisyhteiskun
nan  ja  omaan  alueyhteisöön  identifioitumisen  vahvuutta.  Seutukunnittaiset  pro
sentit on laskettu kunnittaisista äänestysprosenteista painottamalla lukuja kuntien
väkimäärillä.  Muuttujaa  käytetään  kaikissa  analyyseissa.  Muuttuja  on  luokiteltu
kolmeen luokkaan seuraavasti:

1) 68,0 – 75,4 %
2) 64,0 – 67,9 %
3) 60,0 – 63,9 %

Perhekoheesio: Perhekoheesiomuuttuja kuvaa kiinnittyneisyyttä perinteisiin per
he ja asuinmuotoihin sekä perheelämään liittyvää normiilmastoa. Perhekohee
sio on summamuuttuja, johon on yhdistetty kolme seutukuntia kuvaavaa mittaria:
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yhden henkilön asuntokuntien osuus asuntokunnista vuonna 1995, yksinhuoltaja
perheiden osuus  lapsiperheistä vuonna 1995 sekä vuosien 1993  ja 1997 välillä
eronneiden osuus naimisissa olleista. Yksittäiset muuttujat on ensin standardoitu,
minkä  jälkeen standardoidut muuttujat on  laskettu  yhteen.  Lopullisessa  summa
muuttujassa korkea positiivinen pistemäärä tarkoittaa matalaa perhekoheesiota ja
negatiivinen pistemäärä korkeaa perhekoheesiota – itse asiassa jatkuvana muut
tuja siis näin päin katsottuna kuvaa perhekoheesion vähäisyyttä. Summamuuttuja
on  luokiteltu  kolmeen  käyttämällä  luokkien  katkaisupistemäärinä  1:tä  ja  1:tä.
Muuttujaa käytetään  perheelämästä syrjäytymisen, omistusasunnon  menettämi
sen, kuolleisuuden sekä kasautuneen huonoosaisuuden ja moniulotteisen syrjäy
tymisen analyyseissa. Luokitus on seuraava:

1) Korkea perhekoheesio
2) Keskimääräinen perhekoheesio
3) Matala perhekoheesio

Luokiteltujen seutukuntamuuttujien jakaumat eri osaaineistossa sekä seutukunti
en lukumäärät kussakin luokassa näkyvät liitetaulukoista 6 ja 7. Jakaumat on las
kettu taulukoihin samoista osaaineistoista kuin edellä yksilömuuttujien jakaumat,
eli  koko  tutkimuskohortista,  eronneisuuden  ja  omistusasunnosta  luopumisen  ai
neistoista sekä  taulukoidusta kuolleisuusaineistosta. Jakaumat  on  esitetty  taulu
koissa vain niiden muuttujien osalta, joita käytetään kullakin osaaineistolla tehtä
vässä analyysissa. Luokiteltujen seutukuntamuuttujien saamat arvot seutukunnit
tain on esitetty liitekartoissa 212. Seutukunnan sosiaalista ympäristöä kuvaavien
muuttujien keskinäiset korrelaatiot on koottu taulukkoon 4.3; muut muuttujien väli
set korrelaatiot näkyvät  liitetaulukosta 8. Lisäksi  liitetaulukkoon 9 on koottu vas
temuuttujien  ja  seutukuntamuuttujien  väliset  korrelaatiot  sekä  vastemuuttujien
keskinäiset korrelaatiot. Korrelaatiotietoja käytetään apuna tulosten tulkinnassa.

Taulukko 4.3. Sosiaalista ympäristöä kuvaavien seutukuntamuuttujien väestömäärällä paino
tetut keskinäiset korrelaatiot.*

Työttömyysaste 1,00
Kaupungistuneisuusaste 0,41 1,00
Äänestysaktiivisuus 0,08 0,49 1,00
Perhekoheesion vähäisyys 0,49 0,64 0,57 1,00

* Kaikki korrelaatiot ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä (p<0,01).
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Taulukon  4.3  perusteella  voidaan  arvioida,  että  seutukuntien  sosiaalista
ympäristöä kuvaavien muuttujien arvot eivät riipu suoraan toisistaan, vaan muut
tujat näyttävät kuvaavan suureksi osaksi eri ulottuvuuksia. Suurimpia korrelaatioi
ta muiden muuttujien kanssa on perhekoheesiolla  (tai  tässä perhekoheesion vä
häisyydellä):  odotettavasti  kaupungistuneisuusasteen  kasvaminen  vähentää  ja
äänestysaktiivisuuden kasvaminen lisää perhekoheesion tasoa seudulla.

4.3  Menetelmät

Tuloslukujen kuvailevissa osissa käytetään prosenttitaulukoita ja ristiintaulukointia
kunkin  huonoosaisuusindikaattorin  osoittaman  tilanteen  yleisyyden  kuvailuun.
Alueeroja kuvataan kartoilla, joiden yhteydessä esitetään vaihteluväli sekä abso
luuttinen ja suhteellinen keskipoikkeama (laskentatapa esitetään myöhemmin tu
losten yhteydessä). Analyysien selittävissä osissa käytetään menetelmänä moni
tasoanalyysia. Luvussa 4.3.1 esitellään aluksi monitasoanalyysin ideaa ja luvussa
4.3.2 selostetaan analyysien kulku.

4.3.1  Monitasoanalyysi tutkimusmenetelmänä

Monitasoanalyysia käytetään analysoitaessa aineistoja, joissa on tietoja vähintään
kahdelta  aineiston  tasolta,  joissa  alemman  tason  yksiköt  eli  sosiaalitieteissä
yleensä yksilöt järjestyvät luonnollisesti ylemmän tason ryhmiin ja joissa selitettä
vä muuttuja koskee alempaa tasoa. Tällöin voidaan yksilötason tekijöiden lisäksi
tutkia  myös  ylemmän  tason  eli  kontekstitason  tekijöiden  yhteyksiä  selitettävään
ilmiöön sekä  lisäksi  yksilö  ja kontekstitason muuttujien välisiä  interaktioita. Yksi
tärkeä monitasoanalyysin piirre on se, että sen avulla voidaan erotella yksilötason
selitettävän  muuttujan  hajonta  eri  tasoilta  tuleviin  osiinsa.  Monitasomallien  ero
normaaleihin regressiomalleihin on siinä, että mallissa voidaan sallia  joko vakio
termin  tai  regressiokertoimien  tai  molempien  satunnaisvaihtelu  ylemmän  tason
yksiköiden kesken. Vaikka normaaleihin yksilötason vastemuuttujia käyttäviin yk
sitasoisiinkin malleihin voidaan lisätä selittäviä kontekstitason muuttujia, ei  tällöin
tule  otetuksi  huomioon  yksilöitä  koskevien  virhetermien  riippuvuutta  kontekstien
sisällä. Yksitasoisella analyysilla ei myöskään voida erotella eri  tasojen vaikutuk
sia toisistaan. Yksitasoinen analyysi myös ikään kuin monistaa havaintoja keino
tekoisesti, mikä  johtaa  liian  pieniin keskivirheisiin kontekstitason muuttujien esti
maateissa. (Duncan ym. 1996 & 1998; Snijders & Bosker 1999; Blakely & Wood
ward 2000; Guo & Zhao 2000; Keskimäki ym. 2001; Kauppinen 2004.)

Monitasomalleja  kutsutaankin  sekamalleiksi (mixed  models)  sen  takia,
että niissä estimoidaan sekä niin sanottuja kiinteitä vaikutuksia että satunnaisvai
kutuksia. Kiinteät vaikutukset (fixed effects) tarkoittavat selittävien muuttujien vai
kutuksille  estimoituja  kertoimia  kuten  regressiokertoimia. Satunnaisvaikutukset
(random effects) puolestaan tarkoittavat estimaatteja ylemmän  tason yksiköiden,
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esimerkiksi  alueiden, väliselle  hajonnalle. Tavallisessa yksitasoisessa  regressio
analyysissa  estimoidaan  vain  kiinteitä  vaikutuksia.  Yleisimmin  käytetyssä  moni
tasomallityypissä eli satunnaisen vakiotermin sisältävässä mallissa vakiotermin eli
selitettävän ilmiön tason sallitaan siis vapaasti vaihdella kontekstien välillä. Tällöin
mallituksen tuloksena saadaan varianssiestimaatteja, jotka kertovat tämän vaihte
lun suuruuden. (Duncan ym. 1996 & 1998; Snijders & Bosker 1999.)

Kontekstien  välisen  vaihtelun  määrästä  kertovan  varianssiestimaatin  li
säksi  monitasomalli  tuottaa  tiedot  myös  yksittäisten  kontekstien  poikkeamista
keskimääräisestä tasosta eli tiedot ylemmän tason residuaaleista. Nämä ovat niin
sanottuja posteriorestimaatteja  kontekstien  välisistä  eroista  (Snijders  &  Bosker
1999;  Kauppinen  2004).  Poikkeamien  laskenta  perustuu  monitasomallin  käyttä
mään empiiriseen Bayesestimointiin,  jossa käytetään konteksteja koskevien es
timaattien laskennassa tietoa myös koko aineistosta: menetelmä ikään kuin lainaa
tietoa muista havainnoista. Menetelmän seurauksena kontekstien estimoidut erot
tasoittuvat  tällöin  jonkin  verran  kohti  keskimääräistä.  Tasoittumista  tapahtuu
enemmän sellaisten kontekstien osalta, joissa on vähän havaintoja, ja vähemmän
sellaisten osalta, joissa havaintoja on enemmän. (Snijders & Bosker 1999; Green
land 2000; Kauppinen 2004.) Tämän  takia monitasoanalyysi on konservatiivinen
menetelmä, jonka käytön seurauksena kontekstien ja selittävien muuttujien  luok
kien väliset erot hieman pienenevät verrattuna havaittuihin arvoihin eivätkä siten
ainakaan tule yliarvioiduiksi. Verrattuna yksitasoisiin menetelmiin monitasoanalyy
sin  katsotaan  tuottavan  estimaateille  oikeammansuuruiset  keskivirheet,  luotta
musvälit ja merkitsevyystestit (Snijders & Bosker 1999; Guo & Zhao 2000).

Monitasoanalyysin avulla voidaan siis tutkia kontekstivaikutusten olemas
saoloa.  Menetelmällä  saadaan  kahdenlaista  tietoa  kontekstitason  vaikutuksista
selitettävään  ilmiöön.  Ensinnäkin  voidaan  pitää  lähtökohtana kontekstien  välisiä
eroja,  kuten esimerkiksi  alueellisia  eroja.  Tällöin  voidaan  tutkia esimerkiksi  sitä,
miten suuri osa alueiden välisestä vaihtelusta selittyy väestörakenteiden eroilla ja
miten paljon siitä  liittyy varsinaisiin kontekstitekijöihin eli alueiden muihin ominai
suuksiin. Alueellisia eroja selitettäessä vaikutukset jaetaankin usein niin sanottui
hin koostumus ja kontekstivaikutuksiin (compositional effects, contextual effects)
(Duncan ym. 1998).

Toisaalta kiinnostus voi kohdistua tiettyjen kontekstien ominaisuuksien ja
selitettävän  muuttujan  yhteyksiin.  Analyysi  tehdään  useimmiten  niin,  että  ensin
tutkitaan kontekstimuuttujien yhteyksiä yksilötason selitettävään muuttujaan siten,
että  muita  tekijöitä  ei  oteta  huomioon.  Osittain  näin  havaitut  yhteydet  saattavat
kuitenkin johtua väestörakenteen sekoittavasta vaikutuksesta eli siitä, että jokin tai
jotkin  yksilöominaisuudet  vaikuttavat  sekä  kyseiseen  kontekstimuuttujaan  että
vastemuuttujaan. Usein kontekstivaikutuksen olemassaolo katsotaan osoitetuksi,
jos  kontekstimuuttujan  yhteys  selitettävään  ilmiöön  säilyy  senkin  jälkeen,  kun
kaikki relevantit yksilömuuttujat on otettu huomioon. Ajatuksena on silloin se, että
koska analyysissa on otettu huomioon olennaiset yksilömuuttujat, ei voida sanoa,
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että havaittu vaikutus johtuisi ainakaan poisjääneistä yksilövaikutuksista. Vastaa
vasti voidaan väittää, että jos kontekstimuuttujia ei huomioida,  joidenkin yksilöta
son tekijöiden vaikutukset saattavat näyttää liian suurilta (Duncan ym. 1999; Diez
Roux 2004).

Monitasoanalyysia on käytetty paljon etenkin epidemiologiassa tutkittaes
sa  alueiden,  yleensä  naapurustojen,  metropolialueiden  ja  USA:n  osavaltioiden,
ominaisuuksien  yhteyksiä  ihmisten  terveydentilaan,  terveyskäyttäytymiseen  tai
kuolleisuuteen  (esim. Sloggett & Joshi 1994; Kennedy ym. 1998; Yen & Kaplan
1999; Lochner ym. 2001; Blakely ym. 2002; ks. myös katsaukset Pickett & Pearl
2001; Kawachi & Berkman 2003). Suomessa monitasoanalyysilla on tutkittu aina
kin  Helsingin  kaupunginosien  ominaisuuksien  yhteyksiä  miesten  kuolleisuuteen
(Martikainen  ym.  2003),  alueeroja  ja  seutukuntien  ominaisuuksien  vaikutuksia
alkoholi  ja  itsemurhakuolleisuudessa  (Mäkelä  ym.  2001;  Blomgren  ym.  2004;
Martikainen  ym.  2004)  ja  nuorten  terveyskäyttäytymisen  alueellista  vaihtelua
(Karvonen  ym.  2001).  Lisäksi  monitasoanalyysia  on  käytetty  paljon  tutkittaessa
asuinalueen  ja  koulun  vaikutuksia  lasten  ja  nuorten  käyttäytymiseen  ja  nuorten
koulutusvalintoihin  (esim.  Kalff  ym.  2001;  Maes  &  Lievens  2003;  Kauppinen
2004).

Tässä tutkimuksessa käytetään monitasoista logistista regressioanalyysia
muissa analyyseissa paitsi kuolleisuusanalyyseissa, joissa käytetään monitasoista
Poissonregressioanalyysia.  Monitasoisella  logistisella  regressioanalyysilla  saa
daan  estimaatteja  selitettävän  ilmiön  vedonlyöntisuhteelle  selittävien  muuttujien
mukaan;  monitasoisella  Poissonregressioanalyysilla  saadaan  estimaatteja  suh
teelliselle  kuolleisuudelle  selittävien  muuttujien  mukaan.  Nämä  menetelmät  on
tekniseltä kannalta kuvattu  tarkemmin menetelmäliitteessä. Tulokset pyritään  lu
vuissa 59 raportoimaan kuitenkin siten, että perehtyminen menetelmien teknisiin
yksityiskohtiin ei ole lukijalle välttämätöntä.

4.3.2  Analyysien kulku

Kussakin  osaanalyysissa  tehdään  samankaltaiset  tarkastelut.  Kaikki  analyysit
tehdään  erikseen  naisille  ja  miehille.  Tutkimusasetelman  mukaisesti  kuvataan
aluksi  prosenttitaulukoilla  kyseisessä  luvussa  tarkasteltavan  huono
osaisuustilanteen yleisyyttä tutkimuskohortissa ja katsotaan, miten tutkimuskohor
tin  tilanne  on  kehittynyt  kyseenomaisen  indikaattorin  suhteen 1990luvulla.  Tar
kastelu tehdään erikseen myös laman aikana pitkäaikaistyöttömyyttä kokeneiden
ja muiden joukossa. Tämän jälkeen kuvaillaan kaupunkiseutukuntien välisiä eroja
ilmiön yleisyydessä laman jälkeisellä ajalla 1990luvun lopulla. Tulokset esitetään
karttojen ja hajontalukujen avulla.

Kunkin analyysin selittävässä osassa analyysi on kaksivaiheinen. Ensim
mäisessä  vaiheessa  selvitetään  yksilömuuttujien  yhteyksiä  huonoosaisuus
riskeihin sekä  tutkitaan sitä, miten suuri osa alueeroista selittyy kaupunkiseutu
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kuntien  erilaisilla  väestörakenteilla  analyysissa  olevien  sosiodemografisten  yksi
lömuuttujien kautta määriteltynä. Vaikka yksilömuuttujien vaikutusten tutkiminen ei
ole  tämän  tutkimuksen  päätarkoituksia,  tulokset  niidenkin  osalta  raportoidaan
kaikkien analyysien yhteydessä. Tämä johtuu siitä, että niiden vaikutuksista huo
noosaisuusriskeihin ei kaikilta osin ole Suomessa systemaattisella monimuuttuja
analyysilla saatua  tutkimustietoa. Yksilömuuttujien vaikutuksia koskeviin tuloksiin
ei kuitenkaan paneuduta kovin tarkkaan. Tämän jälkeen selittävässä analyysissa
edetään  seutukuntamuuttujien  ja  huonoosaisuusriskien  yhteyksien  tutkimiseen.
Näitä tutkitaan kolmen tyyppisillä malleilla: malleilla, joissa kukin seutukuntamuut
tuja on yksin (kuolleisuusmalleissa ikävakioituna), malleilla, joissa yksittäisen seu
tukuntamuuttujan lisäksi on vakioitu myös yksilömuuttujat sekä malleilla, joissa on
yhtä aikaa kaikki analyysiin valitut yksilö ja seutukuntamuuttujat. Viimeisten mal
lien  yhteydessä  saadaan  myös  tieto  siitä,  miten  yksilö  ja  seutukuntamuuttujat
yhdessä selittivät seutukuntien välisiä eroja.

Muuttujien  yhteyksiä  tai  vaikutuksia  koskevat  tulokset  esitetään  vedon
lyöntisuhteiden  suhteina (odds  ratio)  tai  kuolleisuuslukujen  suhteina (rate  ratio)
jossa  luokiteltujen muuttujien luokkaestimaatteja verrataan kunkin muuttujan ver
tailu eli referenssiluokkaan. Joidenkin mallien osalta tehdään myös kontrastiana
lyyseja, joissa kaikkia muuttujaluokkia verrataan keskenään, jotta saadaan selvil
le, poikkeavatko luokat vertailuluokan lisäksi myös toisistaan. Aluevaihtelua kuva
taan monitasomalleilla saaduilla aluevarianssin estimaateilla.

Lisäksi  tutkitaan yksilön  lamaajan  työmarkkinaaseman  ja kunkin seutu
kuntamuuttujan välisiä  interaktioita,  jolloin tarkoituksena on selvittää, oliko seutu
kuntamuuttujien  yhteys  huonoosaisuuteen  erilainen  lamaajan  pitkäaikaistyöttö
mien ja muiden kuin lamaajan pitkäaikaistyöttömien joukossa.

Tuloksia  raportoitaessa puhutaan  jonkin  ilmiön selittämisestä, muuttujien
yhteyksistä sekä vaikutuksista.  Lähtökohtana  on  se,  että  tutkitaan  jonkin  vaste
muuttujan eli selitettävän muuttujan vaihtelua selittävien muuttujien eli  tässä  tut
kimuksessa  yksilöiden  ja  seutukuntien  ominaisuuksien  mukaan.  Jos  muuttujien
välillä  on  tilastollinen  yhteys,  voidaan  sanoa,  että  jokin  muuttuja  selittää  toisen
muuttujan vaihtelua (tilastollisen merkitsevyyden  rajana pidetään  tässä  tutkimuk
sessa  viiden  prosentin  merkitsevyystasoa).  Tässä  tutkimuksessa  ei  kuitenkaan
pyritä  parhaan  tilastollisen selitysmallin  löytämiseen,  sillä valittu  estimointimene
telmä ei anna mahdollisuutta mallien sopivuuden arvioimiseen (ks. menetelmälii
te). On pidettävä mielessä, että tilastollinen selittäminen on eri asia kuin yhteyksi
en sisällöllinen selittäminen: edellinen viittaa vain matemaattisiin yhteyksiin muut
tujien välillä, kun jälkimmäinen liittyy  tulosten  tulkintaan. Yhteyksistä  ja vaikutuk
sista puhutaan tutkimuksessa jossain määrin vaihdellen. Erona näiden käsitteiden
välillä  on  kuitenkin  se,  että  yhteyksistä  puhuttaessa  ei  välttämättä  oteta  kantaa
muuttujien keskinäiseen  järjestykseen eli siihen, kumpi  tulee ensin  ja kumpi vai
kuttaa  kumpaan.  Vaikutuksista  puhuttaessa  tehdään  jo  oletuksia  ja  päätelmiä
muuttujien keskinäisestä kausaalijärjestyksestä ja varmistutaan siitä, ettei havaittu
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yhteys  johdu  jonkin  sekoittavan muuttujan  yhteyksistä molempiin muuttujiin.  (Al
lardt 1964/1971, 3031; Alkula 1991, 167.)

Aluevaikutusten  tai  kontekstivaikutusten  tutkimuksessa  puhutaan  varsi
naisista aluevaikutuksista silloin, kun katsotaan osoitetuksi, että alueellisilla  teki
jöillä on jokin muista tekijöistä riippumaton vaikutus yksilötasolla mitattuun vaste
muuttujaan. Vastaavasti aluevaikutuksista puhutaan alueerojen yhteydessä, kun
alueiden välille jää eroja selitettävän muuttujan suhteen silloin, kun niiden väestö
jen  sosiodemografinen  rakenne  on  otettu  huomioon.  Myös  tässä  tutkimuksessa
katsotaan, että aluemuuttujien vaikutuksista voidaan puhua vasta silloin, kun ai
nakin mahdolliset sekoittavat yksilömuuttujat on otettu huomioon. Toisaalta yksit
täisen seutukuntaa kuvaavan muuttujan yksilövakioitukin yhteys selitettävään teki
jään voi itse asiassa kertoa jonkin muun seutumuuttujan yhteyksistä sekä selittä
vään että  selitettävään muuttujaan.  Seutukuntamuuttujat  voivat  siis  toimia myös
sekoittavina aluetason muuttujina, ja niiden vaikutuksia täytyykin tutkia myös siten
että  ne  ovat  yhtä  aikaa  mallissa  (Blakely  &  Woodward  2000;  Pickett  &  Pearl
2001). Aluemuuttujien keskinäisten yhteyksien vuoksi niiden itsenäiset vaikutukset
näkyvät oikeastaan vasta silloin, kun muitakin ilmiöön kiinteästi liittyviä aluetason
tekijöitä otetaan huomioon.

Luvuissa 59  tulokset on  pyritty  raportoimaan  niin, että  yksittäisen  luvun
sisällön ymmärtäminen ei edellytä edeltävien tuloslukujen sisällön tuntemista. Lu
kija voi tällöin halutessaan tutustua tuloksiin vain yhden alaluvun osalta. Luvussa
5 monitasoanalyysin logiikkaa ja analyysien tulosten tulkintaa selostetaan kuiten
kin  hieman  muita  lukuja  tarkemmin.  Varsinaiset  tulkinnat  ja  pohdinnat  tulosten
merkityksestä säästetään yhteenvetolukuun 10.
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5 Työmarkkinoilta syrjäytyminen

Työmarkkinoilta syrjäytyminen on yksi  tärkeimmistä huonoosaisuuden ja syrjäy
tymisen  ulottuvuuksista  ja  laajempaa  huonoosaistumista  laukaisevista  tekijöistä
(Sipilä 1985; Kortteinen & Tuomikoski 1998; Gallie & Paugam 2000b). Tässä lu
vussa  tutkitaan, miten  Suomen kaupunkiseuduilla  asuvien  1990luvun puolivälin
tienoilla  parhaassa  työiässä  olleiden  palkansaajien  työmarkkinaasema  kehittyi
1990luvulla  sekä  etsitään  työmarkkinoilta  syrjäytymistä  selittäviä  tekijöitä.  Työ
markkinoilta syrjäytyminen määritellään aineiston asettamissa rajoissa vain pitkä
aikais tai toistuvaistyöttömyyden kautta, vaikka osa eri syistä työvoiman ulkopuo
lella olevista voitaisiin myös käsittää työmarkkinoilta syrjäytyneiksi.

Luvussa 5.1 kuvaillaan aluksi tutkimuskohortin eli vuonna 1993 kaupunki
seutukunnissa  asuneiden  3054vuotiaiden  palkansaajien  työmarkkinaasemia
ennen  lamaa,  pahimman  laman  aikaan  ja  laman  jälkeisellä nousukaudella sekä
kaupunkiseutukuntien  välisiä  eroja  pitkäaikais  tai  toistuvaistyöttömyydessä  vii
meisellä  jaksolla.  Lamaajan  työmarkkinaaseman  perusteella  erotellaan  lama
ajan pitkäaikais  tai  toistuvaistyöttömät muista kuin pitkäaikais  tai  toistuvaistyöt
tömistä. Tämän avulla voidaan selvittää, missä määrin lamaaikana pitkäaikais tai
toistuvaistyöttömyydestä  kärsineiden  työmarkkinakokemukset  eri  jaksoilla  olivat
erilaisia kuin  muiden.  Yhtenä  tämän  luvun  ja  tutkimuksen  tuloksena saadaankin
tietoa siitä, millaista väestöä lamaaikana työttömyyttä kärsineet olivat ja millainen
oli heidän myöhempi elämäntilanteensa.

Luvussa  5.2  käydään  lyhyesti  läpi,  millainen  yhteys  yksilömuuttujilla  oli
pitkäaikaistyöttömyysriskeihin  laman  jälkeisellä  kaudella  sekä  tarkastellaan,  mil
lainen  yhteys  analyysiin  valittujen  yksilöominaisuuksien  määrittämällä  väestöra
kenteella  oli  alueeroihin.  Luvun  alussa  selostetaan  myös  monimuuttuja
analyysien  logiikkaa  ja  tulkintaa,  joka  pätee kaikkiin  tämän  tutkimuksen  tuloksia
raportoiviin lukuihin. Luvussa 5.3 etsitään vastaavasti työmarkkinoilta syrjäytymis
tä ennustavia kaupunkiseutuja kuvaavia tekijöitä, joiden vaikutusten tarkastelu on
tutkimusosion päätavoitteita. Lisäksi tarkastellaan yksilön lamaajan työmarkkina
aseman  ja  seutukuntamuuttujien  interaktioita  eli  sitä,  oliko  seutukuntamuuttujilla
samanlainen  vaikutus  lamaajan  työmarkkinaaseman  mukaisissa väestöryhmis
sä.

5.1  Työmarkkinoilta syrjäytyminen 1990luvulla

Tutkimuskohortin  työmarkkinaasemia  tarkastellaan  kaksivuotisjaksoilla,  jotka  on
poimittu  neljän  vuoden  välein.  Lamaa  edeltävää  työmarkkinaasemaa  kuvataan
jakson 19891990  tiedoilla,  laman aikaista asemaa jakson 19931994  tiedoilla  ja
laman jälkeisen nousukauden asemaa jakson 19971998 tiedoilla. Koko tutkimus
kohortti oli määritelmällisesti aineistossa jaksolla 19931994, mutta muilla jaksoilla
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oli jonkin verran aineistosta poissa olevia. Muuttujat on muodostettu kahden vuo
den työllisyys ja työttömyyskuukausien määrän perusteella; muodostus on kuvat
tu luvussa 4.2.3. 1990luvun eri ajanjaksojen tilanteiden tarkastelun jälkeen katso
taan  ristiintaulukoiden  avulla  tarkemmin,  millaiset  laman  aikaiset  työmarkkina
asemat olivat jakson 19971998 asemien takana.

5.1.1  Työmarkkinaasemat eri jaksoilla

Taulukossa 5.1 esitetään  työmarkkinaasemat eri  jaksoilla  tutkimuskohortin kaik
kien naisten  ja miesten  ryhmissä sekä  lisäksi erotellen  toisistaan ne,  jotka olivat
lamaaikana pitkäaikais ja toistuvaistyöttömiä ja ne, jotka eivät olleet. Tarkastelu
aloitetaan  jaksosta  19931994,  jolta  ajalta  tutkimuskohortin  määrityksetkin  ovat.
Tutkimuskohortissa koko lamaajan kaksivuotisjakson työssä olleiden osuus oli 63
prosenttia sekä naisilla että miehillä; yhteensä pääosin tai koko jakson työssä ol
leita  eli  niitä,  jotka  olivat  olleet  työssä vähintään  12  kuukautta  eivätkä  lainkaan
työttöminä,  oli  naisista  ja  miehistä  vajaat  70  prosenttia.  Työttömyyttä  vähintään
jonkin verran kokeneita oli naisista neljännes ja miehistä kolmannes. Näistä työt
tömistä yli puolet oli lamaajan pitkäaikais tai toistuvaistyöttömiä eli niitä, joille oli
kaksivuotisjakson aikana kertynyt vähintään 12 työttömyyskuukautta:  tutkimusko
hortin  naisista  14  prosenttia  (9558  henkilöä)  ja  miehistä  20  prosenttia  (13 179
henkilöä) luokittui tähän kategoriaan. Kun kyseessä on 11 prosentin otos väestös
tä, vastaavat  luvut noin 87 000 lamatyötöntä naista  ja 120 000 miestä perusjou
kossa  eli  koko  tutkimuskohortin  rajausten mukaisessa  ryhmässä Suomen väes
tössä. Kun  jatkossa puhutaan  lyhyemmin  lamaajan pitkäaikaistyöttömistä  tai  la
matyöttömistä,  tarkoitetaan tätä  jaksolla 19931994 pitkäaikais tai  toistuvaistyöt
tömyyttä kokenutta ryhmää.

Pääasiassa  työvoiman  ulkopuolella  olleiden  (korkeintaan  11  kuukautta
työvoimassa  kaksivuotisjaksolla)  naisten  osuus  oli  yli  kaksinkertainen  miesten
osuuteen verrattuna. Tämä ryhmä sisältää siis niitä, jotka potentiaalisesti voisivat
olla  työmarkkinoiden  käytettävissä,  mutta  jotka  syystä  tai  toisesta  pysyvät  työ
markkinoiden  ulkopuolella.  Työvoiman  ulkopuolella  olleita  tuli  tutkimuskohorttiin
takautuvan sosioekonomisen aseman määrityksen myötä, koska mukaan hyväk
syttiin myös ne,  jotka eivät olleet palkansaajia vuonna 1993, jos heille löytyi pal
kansaajatieto  joltakin aiemmalta vuodelta  (ks.  luku 4.2.2). Ryhmä sisältää muun
muassa kotiäitejä ja isiä sekä esimerkiksi vapaaehtoisesti työelämän ulkopuolelle
jättäytyneitä. Suurin osa pääasiassa  työvoiman  ulkopuolella  olleesta  joukosta  ei
osallistunut  työvoimaan  lainkaan koko kaksivuotiskaudella:  ryhmään kuuluneista
vähän yli 60 prosenttia naisista ja miehistä oli koko jakson 19931994 työvoiman
ulkopuolella. Noin 15 prosentilla  tähän ryhmään kuuluvista oli  jonkin verran työt
tömyyskuukausia, ja työttömien kokonaisosuus kohortissa nousisikin suuremmak
si,  jos  kaikki  vähänkin  työttömyyttä  kokeneet  laskettaisiin  myös  tästä  ryhmästä
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Taulukko 5.1. Työmarkkinaasemat kaksivuotisjaksoilla 19891990, 19931994 ja 19971998
(%): koko tutkimuskohortti, lamaajan pitkäaikaistyöttömät ja muut. Vuonna 1993 kaupunki
seutukunnissa asuneet 3054vuotiaat palkansaajat.

NAISET

 Kaikki  Lamatyöttömät  Muut kuin lamatyöttömät
1989/90 1993/94 1997/98 1989/90 1993/94 1997/98 1989/90 1993/94 1997/98

Koko jakson työssä 1 65,1 62,5 63,5 37,7 . 15,6 69,5 72,4 71,0
Pääosin työssä,

ei työttömyyttä 2

Jonkin verran työttömyyttä 3 7,1 9,3 9,4 22,3 . 22,7 4,6 10,8 7,3
Pitkäaikais/toistuvaistyötön 4 1,4 13,7 12,4 7,6 100 48,9 0,4 . 6,6
Pääasiassa työvoiman

ulkopuolella 5

Ei aineistossa 0,4 . 0,9 0,9 . 1,5 0,3 . 0,8
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 69794 69794 69794 9558 9558 9558 60236 60236 60236

MIEHET

Kaikki Lamatyöttömät Muut kuin lamatyöttömät
1989/90 1993/94 1997/98 1989/90 1993/94 1997/98 1989/90 1993/94 1997/98

Koko jakson työssä 1 75,3 62,8 64,7 41,3 . 15,4 83,7 78,3 76,9
Pääosin työssä,

ei työttömyyttä 2

Jonkin verran työttömyyttä 3 8,6 11,1 9,6 26,7 . 21,4 4,2 13,8 6,7
Pitkäaikais/toistuvaistyötön 4 2,3 19,7 13,9 10,1 100 49,6 0,4 . 5,2
Pääasiassa työvoiman

ulkopuolella 5

Ei aineistossa 0,6 . 1,9 1,4 . 3,8 0,4 . 1,4
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 66810 66810 66810 13179 13179 13179 53631 53631 53631

1 24 työllisyyskuukautta kaksivuotisjaksolla
2 1223 työllisyyskuukautta, loput työvoiman ulkopuolella oloa
3 111 työttömyyskuukautta, jos ollut työvoimassa 1224 kk, tai 711 työttömyyskuukautta, jos ollut työvoimassa 711 kk
4 1224 työttömyyskuukautta
5 011 kk työvoimassa, josta korkeintaan 06 kk työttöminä

3,5 3,6

10,0 . 7,2 4,2 4,4 6,3

10,5 . 2,6 7,17,8 2,8 3,4

5,4 3,5 6,5

6,9 5,1

20,1 . 9,2 12,1 9,9 9,1

11,4 . 2,2 13,012,8 6,0 4,7

13,2 8,6 9,2

työttömiksi. Osa työvoiman ulkopuolella olleista lieneekin tilastoidun työttömyyden
tavoittamattomissa  olleita  piilotyöttömiä.  Toisaalta  sosioekonomista  asemaa  tar
kasteltaessa  selviää,  että  joukko  oli  kuitenkin  koko  kohorttiin  verrattuna  varsin
hyväosaista: noin puolet oli ylempiä toimihenkilöitä, joilla saattoi olla taloudellinen
mahdollisuus pysyä vapaaehtoisesti työmarkkinoiden ulkopuolella.

Tutkimuskohortin  työmarkkinatilanne  oli  lamaa  edeltävällä  jaksolla  1989
1990 selvästi parempi kuin laman aikana. Valtaosa oli vähintään pääosan jaksos
ta  töissä. Vähintään  jonkin verran  työttömyyttä  jakson aikana oli kokenut 8  pro
senttia  naisista  ja  11  prosenttia  miehistä.  Pitkäaikaistyöttömien  osuus  oli  tutki
muskohortissa lamaa edeltävällä ajalla pieni.
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Kun  tarkastellaan  jakson 19891990  tilannetta  erikseen  niiden  joukossa,
jotka tulivat laman aikana kärsimään pitkäaikais tai toistuvaistyöttömyyttä, ja erik
seen muiden joukossa, huomataan, että lamatyöttömistä vain noin puolet oli koko
jakson tai pääosan lamaa edeltävästä kaksivuotisjaksosta työssä, kun muista kuin
lamatyöttömistä osuus oli naisilla 82 prosenttia ja miehillä 91 prosenttia. Vastaa
vasti  työttömyyttä  oli  jo  ennen  lamaa  kokenut vajaa  kolmannes  lamatyöttömistä
naisista ja hieman yli kolmannes miehistä. Kahdeksan prosenttia lamatyöttömistä
naisista ja kymmenen prosenttia miehistä oli pitkäaikaistyöttömiä jo ennen lamaa.
Jaksolla  19891990  pitkäaikaistyöttömyyttä  ei  juuri  ollut muiden kuin  tulevien  la
maajan  työttömien  joukossa,  ja  lamaa  edeltävän  jakson  pitkäaikaistyöttömistä
naisista 74 prosenttia ja miehistä 86 prosenttia kärsikin pitkäaikaistyöttömyydestä
myös laman aikana (näitä lukuja ei ole esitetty taulukossa).

Näyttää  siis siltä, että suuri osa  laman aikana pitkäaikais  tai  toistuvais
työttömyyttä kokeneista oli ainakin jossain määrin työmarkkinoilta syrjäytyneitä jo
jaksolla  19891990.  Jatkossa  tämä  pidemmältä  aikaväliltä  juontava  työttömyys
otetaan  huomioon  kontrolloimalla analyyseissa  lamaa  edeltävä  työmarkkinatilan
ne.

Jakson  19971998  työmarkkinaasemien  jakauma  näyttää  huomattavan
samanlaiselta kuin jakson 19931994 työmarkkinaasemien jakauma, vaikka nou
sukauden  myötä  työmarkkinaasemien  voisi  olettaa  palautuneen  sen  tilanteen
suuntaan, jossa oltiin ennen laman alkua. Naisten joukossa eri asemissa olevien
osuudet eivät  itse asiassa ole muuttuneet  juuri  lainkaan. Koko kaksivuotisjakson
ajan  työssä  olleiden  osuus  ei  ole  naisilla  eikä  miehillä  tässä  tutkimusjoukossa
merkittävästi  suurempi  nousukaudella  kuin  laman  aikana.  Lyhytaikaisesti  työttö
minä olleiden osuudet ovat pysyneet lähes muuttumattomina. Pitkäaikaistyöttömi
en  osuus  on  miehillä  pienentynyt  20  prosentista  14  prosenttiin,  mutta  naisilla
osuus  on pienentynyt vain  runsaan prosenttiyksikön.  Perusjoukkoon korotettuna
pitkäaikaistyöttömien  määrät  tutkimuskohortissa  jaksolla  19971998  vastasivat
noin 79 000 naista ja 85 000 miestä.

Erityisen kiinnostavaa on se, missä määrin lamaajan pitkäaikais ja tois
tuvaistyöttömät olivat edelleen työttöminä ja missä määrin he olivat päässeet py
syvämmin takaisin  työelämään nousukaudella. Työttömyys  tässä joukossa osoit
tautui sitkeäksi: lamaajan pitkäaikaistyöttömistä naisista ja miehistä edelleen noin
puolet oli pitkäaikaistyöttömiä myös jaksolla 19971998 ja lisäksi viidesosa oli ai
nakin jonkin verran kärsinyt työttömyydestä. Niitä tutkimuskohorttiin kuuluvia, jotka
olivat sekä laman aikana että myöhemmällä jaksolla pitkäaikaistyöttömiä, oli koko
Suomen väestössä arviolta 42 000  naista  ja 59 000 miestä. Vain noin yksi  kuu
desta lamaajan pitkäaikaistyöttömästä oli kokoaikaisesti  töissä  laman jälkeisellä
nousukaudella.  Tämänkin  tarkastelun  valossa  pitkäaikaistyöttömyys  näyttää  siis
työmarkkinoille paluun suhteen hyvin pysyvältä ongelmalta. Nousukauden pitkäai
kaistyöttömien yhteydessä voitaneen  ylipäätäänkin puhua  jo  jossain  määrin  työ
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markkinoilta  syrjäytyneistä  rakennetyöttömyyden  uhreista  (ks.  esim.  Räisänen
toim. 2002), sillä tämä ryhmä ei päässyt nousukauden positiivisen työpaikkakehi
tyksen aikanakaan kiinni työhön.

Lähtökohtavuonna 1993 3054vuotias  tutkimuskohortti vanheni  laman ja
nousukauden välisen seurannan aikana neljä vuotta, mikä saattaa vaikuttaa esi
merkiksi  työttömien työmarkkinoille paluuseen. Suuriksi jääneet työttömien osuu
det johtunevat osittain siitä, että tutkimusjoukon vanhimmat ovat päässeet työttö
myyseläkeputkeen,  jossa  työtön  voi  tietyt  ehdot  täytettyään  saada  pidennetyn
kauden  ansiosidonnaista  työttömyyspäivärahaa  60vuotiaaksi  saakka  ja  siirtyä
tämän  jälkeen  työttömyyseläkkeelle.  Työttömyyseläkeputken  alaikäraja  vuonna
1997 oli 57 vuotta. (Hytti 1998; Virjo & Aho 2002.) Pitkäaikaistyöttömien osuudet
olivatkin  kohortin  vanhimmassa  ikäryhmässä  eli  5054vuotiaiden  joukossa  noin
kaksinkertaisia  koko  joukkoon  nähden.  Ikäluokan  vaikutus  kokonaistuloksiin  ei
kuitenkaan ole  ratkaiseva:  jos se  jätettäisiin pois,  jäljelle  jäävistäkin  tutkimusko
hortin lamatyöttömistä naisista 44 prosenttia ja miehistä 47 prosenttia oli edelleen
pitkäaikaistyöttömiä myös nousukaudella. Lisäksi tarkasteltaessa vertailun vuoksi
neljä vuotta tutkimuskohorttia nuorempaa mutta muuten vastaavaa kohorttia, ha
vaittiin,  ettei  ikääntyminen  kuitenkaan  selitä  juuri  lainkaan  tutkimuskohortin  työ
markkinaasemien jäämistä laman aikaiseen tilanteeseen.

Taulukon 5.2 avulla katsotaan vielä sitä, millaisista lamaajan  työmarkki
naasemista päädyttiin kuhunkin  jakson 19971998 asemaan. Varsinaisen ajalli
sen muutoksen  tutkimisen sijaan  taulukon  luvut  on  laskettu summautumaan sa
taan  jakson  19971998  suuntaan,  jotta  saadaan  selville,  mitkä  työmarkkina
asemat olivat  jakson 19971998 asemien takana. Jakson 19971998 pitkäaikais
tai toistuvaistyöttömät olivat taustaltaan pääasiassa lamatyöttömiä: tässä ryhmäs
sä  naisista 54  prosenttia  ja miehistä  70  prosenttia kärsi  jo  lamavuosina pitkäai
kais  tai  toistuvaistyöttömyydestä. Naisten  ryhmässä neljäsosa tuli kuitenkin  jou
kosta, joka laman aikana oli koko ajan tai ainakin pääosin työssä, ja kuudesosa oli
kärsinyt hieman  työttömyyttä. Miesten  joukossa 16 prosentilla oli vakituisen työn
tausta, ja 12 prosentilla jonkin verran työttömyyttä laman aikana.

Jatkossa tässä luvussa keskitytään jakson 19971998 pitkäaikais ja tois
tuvaistyöttömyyden  tutkimiseen.  Seuraavassa  kappaleessa  tarkastellaan  aluksi
kaupunkiseutujen  välisiä  eroja  pitkäaikaistyöttömyyden  yleisyydessä,  minkä  jäl
keen  pitkäaikaistyöttömänä  oloa  ja  sen  alueeroja  selitetään  monimuuttuja
analyysien avulla  sekä  yksilöiden ominaisuuksilla  että  kaupunkiseutujen  ominai
suuksilla.

5.1.2  Kaupunkiseutukuntien väliset erot

Kaupunkiseutujen  välisiä  eroja  tutkimuskohortin  pitkäaikais  ja  toistuvaistyöttö
myydessä jaksolla 19971998 kohortin vuoden 1993 asuinpaikan mukaan naisten
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Taulukko 5.2. Työmarkkinaasema jaksolla 19931994 (%) jakson 19971998 työmarkkina
aseman mukaan. Vuonna 1993 kaupunkiseutukunnissa asuneet 3054vuotiaat palkansaajat.

NAISET

Työmarkkinaasema 19971998

Työmarkkinaasema
19931994

Koko jakson työssä 82,0 57,2 28,3 21,3 22,0 42,8 62,5
Pääosin työssä 6,0 15,6 3,8 2,1 7,6 8,6 6,0
Jonkin verran työtön 5,8 8,6 26,2 15,9 8,0 9,5 9,3
Pitkäaikais/toistuvaistyötön 3,4 6,2 33,0 54,1 13,8 23,1 13,7
Pääasiassa työvoiman

ulkopuolella
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100
N 44286 3302 6573 8638 6392 603 69794

MIEHET

Työmarkkinaasema 19971998

Työmarkkinaasema
19931994

Koko jakson työssä 83,7 53,3 23,5 14,8 27,8 38,0 62,8
Pääosin työssä 2,6 9,0 2,1 0,8 7,3 5,0 2,8
Jonkin verran työtön 8,2 15,3 28,1 12,0 10,7 10,3 11,1
Pitkäaikais/toistuvaistyötön 4,7 15,0 44,0 70,3 21,9 39,5 19,7
Pääasiassa työvoiman

ulkopuolella
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100
N 43256 2255 6416 9306 4320 1257 66810

48,6 16,1 8,6

0,8 7,4 2,3 2,1 32,3 7,2 3,5

2,7 12,3 8,7 6,6

Pääas.
työvoim.
ulkop.

KaikkiEi aineist.
1997/1998

Koko
jakson
työssä

Pääosin
työssä

Jonkin
verran
työtön

Pitkä
aikais
työtön

Pääas.
työvoim.
ulkop.

Ei aineist.
1997/1998

Kaikki

Koko
jakson
työssä

Pääosin
työssä

Jonkin
verran
työtön

Pitkä
aikais
työtön

ja miesten ryhmissä tarkastellaan kartoissa 5.1 a  ja b. Osa väestöstä muutti kui
tenkin seurannan aikana toiseen seutukuntaan, joka saattoi olla myös maaseutu
mainen seutukunta. Kartat eivät siis kuvaa varsinaisesti vuoden 1997 seutukunti
en välisiä eroja, vaan eroja siinä, miten suuri osa  lähtötilanteessa seudulla asu
neista  oli  pitkäaikaistyöttömiä neljä vuotta myöhemmin.  Muuttaneita  ei  ole kovin
paljon:  tutkimuskohortin naisista neljä prosenttia  ja miehistä vajaa viisi prosenttia
asui  vuonna  1997  eri  seutukunnassa  kuin  vuonna  1993.  Muuton  vaikutus  työ
markkinaasemiin vakioidaan muuttujana selittävissä analyyseissa. Toisaalta seu
tukunnan vaihtaminen ei ole tämän analyysin kannalta olennainen ongelma, kos
ka tarkoitus on katsoa, millainen yhteys nimenomaan lähtötilanteen asuinseudulla
oli myöhempiin huonoosaisuusriskeihin.
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Kartta 5.1. Pitkäaikais tai toistuvaistyöttömyys jaksolla 19971998 tutkimuskohortissa vuoden
1993 asuinseutukunnan mukaan.

Pitkäaikais tai
toistuvaistyöttömiä (%)

7,4  10,3   (6)
10,3  12,4   (5)
12,4  15,2  (16)
15,2  19,6  (16)

Pitkäaikais tai
toistuvaistyöttömiä (%)

6,7  11,1   (8)
11,1  13,9   (8)
13,9  16,0  (13)
16,0  23,5  (14)

a. Naiset b. Miehet

Absoluuttinen keskipoikkeama: 2,9 %yks.
Suhteellinen keskipoikkeama: 23,3 %

Absoluuttinen keskipoikkeama: 2,4 %yks.
Suhteellinen keskipoikkeama: 17,0 %

Kun  tutkitaan  alueerojen suuruutta  ja merkitystä karttojen  avulla, on  pi
dettävä mielessä, että seutukuntien pintaalat vaihtelevat suuresti, mutta väestö
määrä  ja siten seutukunnan  merkitys kokonaistilanteen  kannalta  ei  ole missään
suhteessa sen pintaalaan. Esimerkiksi monet Pohjois  ja  ItäSuomen seutukun
nat ovat pintaalaltaan laajoja, mutta niiden asukasluku on suhteellisen pieni. Vas
taavasti useat Etelä  ja LänsiSuomen seudut näyttävät kartoissa pieniltä, vaikka
niiden väkiluku on painoarvoltaan suuri.

Kartoissa  esitetään  luvut  vain  kaupunkiseutukunnille;  maaseutumaiset
seutukunnat  näkyvät valkoisina  alueina.  Seutukunnat  on  luokiteltu  neljään  luok
kaan pitkäaikais tai toistuvaistyöttömien osuuden mukaan siten, että keskimmäi
senä katkaisupisteenä on keskimääräinen osuus  aineistossa  eli  seutukunnittais
ten osuuksien painotettu keskiarvo (naisille ja miehille eri katkaisukohdat), ja seu
tukunnat  keskiarvon  molemmin  puolin  on  jaettu  kahteen  yhtä  suureen  ryhmään
niin,  että  ryhmissä  on  suurin  piirtein  yhtä  monta  seutukuntaa.1  Helsingin  sijainti
jakaumassa  vaikuttaa  seutukuntien  luokitukseen.  Kun  Helsingin  seutukunnassa

1 Karttojen seutuluokissa on samoja arvoja katkaisupisteinä sekä edellisen luokan loppupäänä että
seuraavan luokan alkupäänä, jolloin  luokkien sisällä vaihteluvälin alkupää sisältyy luokkaan mutta
loppupää ei sisälly lukuun ottamatta viimeistä ryhmää. Esitystapa johtuu luokkien ääripäiden arvo
jen pyöristymisestä samoihin lukuihin.
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on sekä naisten että miesten joukossa keskimääräistä vähemmän pitkäaikais tai
toistuvaistyöttömiä,  Helsinki  vetää  keskiarvoa  suuren  väestöosuutensa  takia
alemmaksi  ja siten myös keskiarvon alapuolella olevien seutukuntien  lukumäärä
tulee  pienemmäksi  (esimerkiksi  naisten  joukossa  11  seutukuntaa on keskiarvon
alapuolella, kun sen yläpuolella on yhteensä 32 seutukuntaa). Tarkat seutukunnit
taiset osuudet 95 prosentin luottamusväleineen on koottu liitetaulukkoon 10.

Paras  keskimääräinen  työmarkkinatilanne  pitkäaikais  ja  toistuvaistyöttö
mien osuuden kautta  tarkasteltuna oli odotetusti etelässä  ja ruotsinkielisellä  ran
nikkoseudulla sijaitsevissa seutukunnissa asuneilla ja keskimäärin heikoin pohjoi
sen ja idän kaupunkiseuduilla asuneilla. Etelän ja rannikkoseudun kaupunkialueet
ovat niitä seutuja,  joille  laman  jälkeinen kasvu keskittyi  (Böckerman 2000). Työ
markkinoilta syrjäytyneiden osuus oli naisten  joukossa pienin Porvoossa (7,4 %)
ja  suurin  Pieksämäellä  (19,6  %).  Miesten  joukossa  osuus  oli  pienin  Kaskisissa
(6,7  %)  ja  suurin  Savonlinnassa  (23,5  %).  Luottamusvälit  (ks.  liitetaulukko  10)
ovat kuitenkin joidenkin seutukunnittaisten osuuksien osalta varsin leveitä otosai
neiston pienehköstä koosta  johtuen,  joten seutukuntien  täsmälliseen  luokitteluun
karttojen mukaisiin ryhmiin on suhtauduttava varauksella. Naisten ja miesten seu
tukunnittaisten  pitkäaikaistyöttömien  osuuksien  korrelaatio oli  korkea,  0,75  (liite
taulukko 9).

Pitkäaikaistyöttömyyden maantieteelliset erot noudattivat tässä aineistos
sa  siis  ennalta  tuttua  kuvaa  (vrt.  esim. Siirilän  ym.  (1999,  19) esittämä  vuoden
1997  kunnittaisten  työttömyysasteiden  kartta).  Tässä  tutkimuksessa  määritelty
pitkäaikais ja toistuvaistyöttömyys noudattelee enemmän työttömyyden kuin viral
lisin  kriteerein  määritellyn  pitkäaikaistyöttömyyden  alueellista  jakautumista  (ks.
Kainulainen ym. 2001, 89). Tämä johtuu siitä, että yli vuoden yhtäjaksoisesti työt
tömänä olleiden pitkäaikaistyöttömien osuudet ovat pieniä siellä, jonne on kohdis
tettu  eniten  työvoimapoliittisia  toimenpiteitä.  Esimerkiksi  Itä  ja  PohjoisSuomen
seudut, joissa työttömyysjaksoja katkotaan suhteellisen keinotekoisesti työvoima
poliittisilla  toimenpiteillä,  näyttäytyvät  toistuvaistyöttömyyden  tarkastelun  myötä
kuitenkin korkean työttömyyden alueina (Böckerman 1998 & 2000).

Alueellisia eroja  oli myös siinä, kuinka suuri  osa nimenomaan  lamatyöt
tömistä oli jaksolla 19971998 pitkäaikais tai toistuvaistyöttömiä, mutta vaihtelu oli
pitkälti samansuuntaista kuin yleisten osuuksien vaihtelu. Lamatyöttömien alueel
lista jakaumaa kokonaistilanteeseen verrattaessa käytettiin painottamattomia kor
relaatioita. Tällöin seutukuntia käsitellään ikään kuin samanarvoisina havaintoina,
jolloin  saadaan  suoraan  selkeämpi  kuva  kuin  painotettuja  korrelaatiokertoimia
käytettäessä  saataisiin  siitä,  oliko  lamatyöttömien  työmarkkinoilta  syrjäytymisen
seutukunnittainen vaihtelu samankaltaista kuin edellä esitetyissä kartoissa havait
tu vaihtelu. Tulosten mukaan koko tutkimuskohortin  ja lamatyöttömien seutukun
nittaisten  työmarkkinoilta syrjäytyneiden  osuuksien  painottamaton  korrelaatioker
roin  oli  0,74  naisilla  ja 0,78 miehillä. Alueellisten osuuksien  jakaumat sijoittuivat
kaikkiaan  korkeammalle  kuin  jakaumat  koko  tutkimuskohortissa:  lamatyöttömien
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naisten  työmarkkinoilta syrjäytymisen  yleisyys  jaksolla 19971998 vaihteli  seutu
kunnittain 35 ja 61 prosentin välillä, miesten 35 ja 70 prosentin välillä.

Karttojen alla on lisäksi esitetty työmarkkinoilta syrjäytymisen seutukunnit
taisen vaihtelun  tunnuslukuina absoluuttiset ja suhteelliset keskipoikkeamat. Mo
lemmat mittaavat seutukunnittaisten prosenttilukujen keskimääräistä poikkeamaa
keskiarvosta, mutta jälkimmäinen suhteuttaa poikkeamat keskiarvoon.2 Absoluut
tinen hajonnan mittari on osittain riippuvainen ilmiön yleisestä tasosta,  joten ver
tailuja on monesti parempi tehdä suhteellisella keskipoikkeamalla. Luvut on paino
tettu seutukuntien väestömäärillä naisten tai miesten aineistossa. Pitkäaikais tai
toistuvaistyöttömien osuuksien absoluuttinen ja suhteellinen alueellinen hajonta oli
naisilla jonkin verran suurempaa kuin miehillä. Tämä johtuu osaksi siitä, että Hel
sinki  poikkesi  keskiarvosta enemmän naisten kuin  miesten  joukossa,  jolloin sen
painoarvo myös vaihtelun mittarissa on suuri.

Seutukuntien välillä on siis selvästi vaihtelua pitkäaikaistyöttömien osuuk
sissa, mikä onkin tiedossa jo aiempien työttömyystutkimusten tulosten perusteel
la. Jatkossa aluevaihtelun suuruutta jakson 19971998 pitkäaikaistyöttömyydessä
mitataan  myös  monitasoanalyysilla  saatavien  varianssiparametrien  avulla.  Seu
raavissa analyyseissa etsitään jakson 19971998 pitkäaikaistyöttömyyden alueel
lisen vaihtelun selitystä. Alueerot työmarkkinoilta syrjäytymisen yleisyydessä voi
vat osittain  johtua väestörakenteesta eli siitä, että eri alueilla asuu taustaominai
suuksiltaan  erilaisia  ihmisiä,  ja  nämä  taustaominaisuudet  vaikuttavat  työmarkki
noilla  menestymiseen.  Kaupunkiseutujen  muilla  ominaisuuksilla  on  todennäköi
sesti myös vaikutuksia työmarkkinoilta syrjäytymisen riskiin. Tärkeitä tekijöitä voi
vat olla ainakin seutukuntien työmarkkinarakenteeseen ja muihin paikallisiin mah
dollisuuksiin  liittyvät  tekijät.  Yksilö  ei  elä  irrallaan  ympäröivästä  yhteisöstään,  ja
erityisesti työttömyyden riskiin vaikuttaa henkilön oman taustan lisäksi muun mu
assa se, millaisia työllistymismahdollisuuksia kotialueella on ja millainen on työllis
tymiseen kannustava sosiaalinen ympäristö.

5.2  Yksilötekijöiden yhteydet työmarkkinoilta syrjäytymiseen
ja sen alueeroihin

Tässä  luvussa  tarkastellaan,  miten  yksilöitä  kuvaavat  sosiodemografiset  tekijät
olivat tässä aineistossa yhteydessä pitkäaikais tai toistuvaistyöttömyyteen jaksol
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joissa  xi  = pitkäaikaistyöttömien prosenttiosuus seutukunnassa  i,  x  = pitkäaikaistyöttömien keski
määräinen prosenttiosuus aineistossa, popi = seutukunnassa  i asuvien osuus koko aineistosta  ja
n = seutukuntien lukumäärä.



110

la  19971998  (jatkossa  puhutaan  yksinkertaisemmin  myös  pitkäaikaistyöttömyy
destä  tai  työmarkkinoilta  syrjäytymisestä).  Analyysi  tehdään  erikseen  naisille  ja
miehille.  Analyysimenetelmänä  on  monitasoinen  logistinen  regressioanalyysi
(menetelmän kuvausta on  luvussa 4.3  ja menetelmäliitteessä). Seuraavassa se
lostetaan aluksi monimuuttujaanalyysien tulosten tulkintaa ja tämän jälkeen esite
tään  tuloksia  yksilömuuttujien  yhteyksistä  työmarkkinoilla  syrjäytymiseen  sekä
väestörakenteen  yhteyksistä  työmarkkinoilta  syrjäytymisen  alueeroihin.  Väestö
rakenteella tarkoitetaan tässä nimenomaan tutkimukseen valittujen yksilömuuttuji
en määrittämiä väestön sosiodemografisia ominaisuuksia.

5.2.1  Monimuuttujaanalyysien tulosten tulkinta

Logistisessa  regressioanalyysissa  vastemuuttuja  on  kaksiluokkainen  muuttuja,
joka voi saada arvot 0 ja 1. Selittävissä analyyseissa työmarkkinoilta syrjäytymistä
kuvaava vastemuuttuja on muodostettu siten, että luokka 1 sisältää jakson 1997
1998 pitkäaikaistyöttömät, ja luokka 0 eipitkäaikaistyöttömät eli sekä koko ajan tai
pääasiassa  työssä  olleet,  lyhytaikaisesti  työttömät  että  työvoiman  ulkopuolella
olleet. Analyysista on poistettu tässä vaiheessa ne yksilöt, jotka eivät olleet aineis
tossa vuonna 1997 ja/tai 1998 ja joille työmarkkinaasemaa ei siksi saatu mitattua.
Tästä  syystä  henkilöiden  kokonaismäärät  selittävässä  analyysissa  ovat  jonkin
verran aiemmin esitettyjä pienemmät.

Monitasomallien  tulokset  esitetään  taulukoissa  jaettuna  niin  sanottuun
kiinteiden  vaikutusten  osaan  ja  satunnaisosaan. Kiinteiden  vaikutusten  osa tar
koittaa mallista saatuja estimaatteja selittävien ja selitettävien muuttujien yhteyk
sille. Taulukon satunnaisosan tulokset puolestaan kertovat ylemmän tason vaihte
lun eli tässä tapauksessa kaupunkiseutukuntien välisen vaihtelun suuruuden kus
sakin  mallissa  aluevarianssiparametrin  ja  sen  tilastollisen  merkitsevyyden  (testi
sille, onko varianssitermi suurempi kuin nolla) avulla.

Kiinteän osan tulokset selittävien muuttujien yhteyksistä vastemuuttujaan
esitetään ristitulosuhteina eli vedonlyöntisuhteiden suhteina (odds ratio, OR). Mo
nitasomallin  kiinteässä  osassa  raportoituja  ristitulosuhteita  luetaan  käytännössä
samalla tavalla kuin tavallisen yksitasoisen logistisen regressioanalyysin tuloksia.
Selittäviä  muuttujia  käytetään  analyyseissa  sekä  luokiteltuina  että  jatkuvina.  Jo
kaisen muuttujan ensimmäinen luokka on referenssi eli vertailuryhmä, jonka työ
markkinoilta  syrjäytymisen  vedonlyöntisuhteeseen  eli  oddsiin  muiden  ryhmien
vedonlyöntisuhteita  verrataan.  Vertailuluokassa  vedonlyöntisuhteiden suhde saa
määritelmällisesti arvon 1,00, ja muiden luokkien arvot kertovat, kuinka moninker
tainen  selitettävän  ilmiön  vedonlyöntisuhde  on  näissä  muissa  luokissa  vertailu
luokkaan nähden. Kun selittävät muuttujat ovat jatkuvia, OR kuvaa, kuinka monin
kertaiseksi vedonlyöntisuhde muuttuu, kun selittävän muuttujan arvo kasvaa yh
den  yksikön.  Vedonlyöntisuhteiden  suhteille  voidaan  laskea  myös  95  prosentin
luottamusvälit, jotka kertovat, millä välillä OR oli 95 prosentin todennäköisyydellä.
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Jos luottamusväli ei sisällä 1,00:aa, katsotaan, että luokka poikkeaa tilastollisesti
merkitsevästi  vertailuryhmästä  viiden  prosentin  merkitsevyystasolla.  Tilan  sääs
tämiseksi luottamusvälejä ei ole merkitty  taulukoihin, vaan tilastollisesti merkitse
västi poikkeavat luokat on merkitty tähdellä (*). Lisäksi kaikki muuttujat sisältävien
mallien osalta on tehty kontrastianalyysia, jossa kaikkia kunkin muuttujan luokkia
verrataan toisiinsa. Näin saadaan tieto siitä, mistä kaikista muista luokista vertailu
luokan lisäksi kukin luokka poikkeaa. Samanlaista esitystapaa on käyttänyt Kaup
pinen (2004). Muuttujien merkitsevyys kokonaisuudessaan on lisäksi merkitty tau
lukoihin  parvoilla,  jotka  saatiin  Ftesteillä.  Jos  parvo  on  pienempi  kuin  0,05,
muuttujan  katsotaan  olevan  tilastollisesti  merkitsevästi  yhteydessä  selitettävään
muuttujaan.

Taulukoiden satunnaisosassa on ilmoitettu aluevarianssin estimaatti, joka
on logitasteikolla ja jonka arvo sinänsä ei ole mielekkäästi tulkittavissa. Sen avul
la voidaan kuitenkin arvioida seutukuntien välisen vaihtelun  tilastollista merkitse
vyyttä kussakin mallissa, ja sen saamia arvoja eri muuttujia sisältävissä malleissa
voidaan vertailla  toisiinsa. Aluevarianssiparametrin avulla arvioidaan, miten suuri
osa alueeroista voidaan selittää yksilömuuttujilla eli väestörakenteiden eroilla  ja
miten suuri osa kaupunkiseutuja kuvaavilla muuttujilla.

5.2.2  Yksilöiden ominaisuuksien yhteydet työmarkkinoilta
syrjäytymiseen

Työmarkkinoilta syrjäytymisen analyysissa käytetyt yksilömuuttujat ovat vuodelta
1993  mitatut  ikä,  äidinkieli,  koulutusaste,  sosioekonominen  asema  sekä  perhe
tyyppi,  tieto siitä, asuiko henkilö samassa seutukunnassa vai eri seutukunnassa
vuonna 1997 kuin 1993, jakson 19891990 työmarkkinaasema sekä jakson 1993
1994  työmarkkinaasema.  Jakson  19931994  työmarkkinaasema  on  malleissa
karkeistettu kaksiluokkaiseksi, koska samaa  muuttujaa käytetään  myöhemmissä
interaktioanalyyseissa,  joista  muuttujaluokkien  pieni  määrä  tekee  yksinkertai
semmat. Yksilötason muuttujat on valittu aiemman työmarkkinaasemia koskevan
kirjallisuuden perusteella ja käytettävissä olevan aineiston puitteissa. Yksilömuut
tujien muodostaminen ja luokittelu on kuvattu tarkemmin luvussa 4.2.4. Muuttujien
jakaumat ovat liitetaulukoissa 3 ja 4 naisille ja miehille.

Yksilömuuttujien  yhteydet  työmarkkinoilta  syrjäytymiseen  eivät  ole  tutki
muksen pääasiallisena kohteena, joten tulokset niiden osalta käydään seuraavas
sa vain lyhyesti läpi. Tulokset ovat taulukossa 5.3. Taulukko on jaettu kiinteään ja
satunnaiseen  osaan, kuten  edellä  kuvattiin.  Sarakkeissa  on  esitetty  pitkäaikais
työttömien  prosenttiosuudet  kunkin  selittävän  muuttujan  luokissa  sekä  tuloksia
kahdentyyppisistä  logistisista  malleista.  Ensimmäisessä  mallissa  on  ainoastaan
kunkin yksilötekijän yhteys vastemuuttujaan. Tämän jälkeen kaikki yksilömuuttujat
on lisätty malliin yhtä aikaa, jolloin nähdään, millainen on kunkin muuttujan yhteys
työmarkkinoilta syrjäytymiseen, kun muut analyysissa olevat muuttujat on vakioitu.
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Taulukko 5.3. Jaksolla 19971998 pitkäaikaistyöttömänä olleiden osuudet ja pitkäaikaistyöt
tömyyden ristitulosuhteet (odds ratio) monitasoisista logistisista regressiomalleista yksilötason
muuttujien mukaan. Vuonna 1993 kaupunkiseutukunnissa asuneet 3054vuotiaat palkansaa
jat.

Kiinteät vaikutukset Eroaa
luokis
ta c

Eroaa
luokis
ta c

% OR OR % OR OR

Ikä 1993  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)
1    3034 9,9 1,00 1,00 3, 4, 5 11,6 1,00 1,00 Kaikki
2    3539 10,1 1,01 1,06 4, 5 12,0 1,04 1,27 * Kaikki
3    4044 10,4 1,04 1,11 * 1, 4, 5 13,3 1,17 * 1,51 * 1, 2, 5
4    4549 11,1 1,13 * 1,24 * Kaikki 12,8 1,13 * 1,61 * 1, 2, 5
5    5054 25,1 3,05 * 3,81 * Kaikki 25,8 2,69 * 5,58 * Kaikki

Äidinkieli  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)
1    Suomi 12,7 1,00 1,00 2 14,5 1,00 1,00 2
2    Ruotsi 7,5 0,63 * 0,76 * 1 8,3 0,63 * 0,73 * 1

Koulutus 1993  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)
1    Perusaste 20,1 1,00 1,00 Kaikki 22,0 1,00 1,00 Kaikki
2    Keskiaste 11,5 0,49 * 0,68 * Kaikki 13,6 0,55 * 0,77 * Kaikki
3    Korkeaaste 2,9 0,12 * 0,27 * Kaikki 3,5 0,13 * 0,35 * Kaikki

Sosioekonominen asema  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)
1    Erikoistumaton työntekijä tai ei tietoa erik. 22,5 1,00 1,00 3, 4, 5 24,4 1,00 1,00 Kaikki
2    Erikoistunut työntekijä 18,5 0,80 * 1,02 3, 4, 5 17,4 0,65 * 0,80 * 1, 5
3    Alempi toimihlö, epäitsenäinen työ 11,2 0,45 * 0,67 * Kaikki 10,9 0,38 * 0,75 * 1, 5
4    Alempi toimihlö, itsenäinen työ 11,2 0,46 * 0,79 * Kaikki 10,5 0,36 * 0,75 * 1, 5
5    Ylempi toimihenkilö 4,5 0,18 * 0,55 * Kaikki 5,3 0,17 * 0,61 * Kaikki

Perhetyyppi 1993  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)
1    Avio tai avopari, jolla lapsia 9,7 1,00 1,00 Kaikki 7,7 1,00 1,00 Kaikki
2    Avio tai avopari, ei lapsia 16,8 1,96 * 1,26 * 1, 4 16,1 2,37 * 1,51 * 1, 4
3    Yksinhuoltaja 15,5 1,77 * 1,27 * 1, 4 16,5 2,38 * 1,76 * 1, 4
4    Ei perhettä tai perheasema tuntematon 16,2 1,96 * 1,40 * Kaikki 28,4 4,81 * 2,45 * Kaikki

Samalla seutukunnalla asuminen 1993 ja 1997  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)
1    Asui samalla seutukunnalla tai ei aineist. 97 12,1 1,00 1,00 2 13,8 1,00 1,00 2
2    Asui eri seutukunnalla 1997 kuin 1993 22,1 2,00 * 1,94 * 1 21,8 1,71 * 1,62 * 1

Työmarkkinaasema 19891990  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)
1    Pääasiassa tai koko jakson työssä 9,1 1,00 1,00 Kaikki 8,9 1,00 1,00 Kaikki
2    Jonkin verran työttömyyttä 34,3 4,87 * 2,41 * Kaikki 41,7 7,16 * 2,35 * 1, 3
3    Pitkäaikais tai toistuvaistyötön 62,7 15,49 * 4,63 * Kaikki 73,4 27,67 * 5,45 * Kaikki
4    Työvoiman ulkopuolella tai ei aineistossa 15,6 1,81 * 1,78 * Kaikki 27,3 3,80 * 2,16 * 1, 3

Työmarkkinaasema 19931994  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)
1    Muu kuin pitkäaikais tai toistuvaistyötön 6,6 1,00 1,00 2 5,2 1,00 1,00 2
2    Pitkäaikais tai toistuvaistyötön 49,6 13,44 * 9,76 * 1 51,6 19,14 * 11,92 * 1

Kaikki (pitkäaikaistyöttömien osuus) 12,5 14,2

Satunnaisvaikutukset Tyhjä
malli d

Tyhjä
malli d

Aluevarianssi (seutukuntavaihtelu) 0,060 0,024 0,080 0,031
Parvo aluevarianssille  (p<0,001)  (p=0,002)  (p<0,001)  (p=0,001)

Ero tyhjään malliin (%) . 60,2 . 61,4

a Kukin muuttuja mallissa yksin ilman muita muuttujia. b Kaikki yksilömuuttujat vakioitu. c Numerot osoittavat, mistä saman
muuttujan luokista kyseinen luokka poikkeaa tilastollisesti merkitsevästi  kaikki yksilömuuttujat sisältävässä mallissa.
d Malli jossa ei ole yhtään selittävää muuttujaa. * = 95 prosentin luottamusväli ei sisällä 1,00:aa.
Parvot suluissa osoittavat yksittäisen muuttujan merkitsevyyden kussakin mallissa.

Kaikki
muuttu
jat b

Kaikki
muuttu
jat b

 NAISET n=69191  MIEHET n=65553

Kaikki
muuttu
jat b

Kaikki
muuttu
jat b

Muuttuja
yksin a

Muuttuja
yksin a
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Sosiodemografisten tekijöiden vaikutukset työttömyysriskiin kulkevat osittain  tois
tensa kautta – esimerkiksi sosioekonomisen aseman vaikutus  liittyy osittain yksi
löiden koulutukseen. Yhtäaikaisen vakioimisen tarkoituksena on saada esiin kun
kin muuttujan vaikutus pitkäaikaistyöttömyyden riskiin, kun muiden siihen liittyvien
muuttujien  vaikutukset on  otettu  huomioon.  Viimeisen  mallin  osalta  esitetään  li
säksi kontrastianalyysin perusteella tiedot siitä, mistä kyseisen muuttujan luokista
kukin luokka poikkeaa tilastollisesti merkitsevästi. Taulukon satunnaisosaan pala
taan myöhemmin.

Yksilötekijöiden  yhteydet  jakson  19971998  työmarkkinaasemaa  kuvaa
viin vastemuuttujiin olivat pääosin odotettuja ja erittäin vahvoja (kaikkien muuttuji
en osalta tilastollista merkitsevyyttä kuvaava parvo oli pienempi kuin 0,001). Yk
sittäisten  muuttujien  yhteydet  työttömyyteen  eivät  myöskään  hävinneet  muiden
yksilömuuttujien vakioimisen myötä,  joskin  luokkien väliset erot jonkin verran  ta
soittuivat.

Ikä  lisäsi  pitkäaikaistyöttömyyden  vedonlyöntisuhdetta  sekä  naisilla  että
miehillä;  erityisesti  vanhin  ikäryhmä  poikkesi  selvästi  muista.  Iän  yhteys  työttö
myyteen jopa vahvistui, kun muut yksilömuuttujat vakioitiin. Tämä merkitsee sitä,
että iäkkäämmillä vedonlyöntisuhde olla pitkäaikaistyötön oli nuoria suurempi siitä
huolimatta, että heidän muut ominaisuutensa olivat työmarkkinoilla menestymisen
kannalta  edullisempia  kuin  nuorilla:  esimerkiksi  miehet  olivat  vanhimmassa  ikä
ryhmässä  useammin  ruotsinkielisiä,  toimihenkilöasemassa  olevia,  harvemmin
perheettömiä  ja useammin  työssä  ennen  lamaa kuin  nuorimmassa  ikäryhmässä
olleet.  Kun  nämä  erot  ikäryhmien  taustatekijöissä  vakioitiin,  vanhimman  ikäryh
män heikompi asema työmarkkinoilla tuli vielä selvemmin esiin.

Ruotsinkielisillä pitkäaikaistyöttömyyden vedonlyöntisuhde oli noin neljäs
osan suomenkielisiä pienempi muiden tekijöiden vakioinnin jälkeen. Koulutuksen
ja  sosioekonomisen  aseman  suhteen  tulokset  olivat  myös  selviä:  kaikki  muut
muuttujat vakioituna korkeaasteen koulutuksen saaneilla naisilla  työmarkkinoilta
syrjäytymisen  vedonlyöntisuhde  oli  noin  kolme  neljäsosaa  ja  miehillä  kaksi  kol
masosaa  pienempi  kuin  perusasteen  koulutuksen  saaneilla.  Sosioekonomisen
aseman  mukainen  toimihenkilöasema  suojasi naisia selvästi  työttömyydeltä ver
rattuna työntekijöihin. Naisten joukossa ylemmillä toimihenkilöillä oli 45 prosenttia
pienempi  pitkäaikaistyöttömyyden  vedonlyöntisuhde  referenssiryhmään  verrattu
na; alemmilla toimihenkilöillä se oli noin 2030 prosenttia pienempi, kun muut teki
jät oli vakioitu. Miesten joukossa puolestaan erikoistumattomiin työntekijöihin ver
rattuna  kaikkien  muiden  sosioekonomisen  aseman  ryhmien  työmarkkinoilta  syr
jäytymisen vedonlyöntisuhde oli pienempi, mutta vain ylemmät toimihenkilöt erot
tuivat lisäksi kaikista muista ryhmistä.

Myös henkilön perhetyypillä oli selvä yhteys työmarkkinaasemaan jaksol
la  19971998. Puolison  ja  lapsen  tai  lasten  olemassaolo suojasi  työmarkkinoilta
syrjäytymiseltä.  Perheettömyys  tai  parisuhteen  ulkopuolella  eläminen  vaikutti
enemmän  miesten  kuin  naisten  työmarkkinaasemaan:  perheettömillä  miehillä
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pitkäaikaistyöttömyyden  vedonlyöntisuhde  oli  2,5kertainen  ja  naisilla  1,4
kertainen kahden vanhemman lapsiperheisissä eläneisiin verrattuna (vrt. Virmasa
lo 2002).

Seutukunnalta  toiselle  muuttaminen  oli  vahvasti  yhteydessä  työttömyys
riskiin siten, että niillä, jotka asuivat eri seutukunnalla vuonna 1997 kuin 1993, oli
naisilla 1,9 ja miehillä 1,6kertainen vedonlyöntisuhde olla työmarkkinoilta syrjäy
tynyt jaksolla 19971998. Tulos ei siis tue ainakaan sellaista olettamusta, että seu
tukuntaa olisi vaihdettu työn perässä (vrt. Suomen Kuntaliitto 1997). Pikemminkin
voi siis olla niin, että aiempi työttömyys tai seutukunnan huono työtilanne on ollut
muuttopäätökseen vaikuttava tekijä, mutta työtä ei ole löytynyt uudeltakaan asuin
seudulta.

Laman aikainen ja lamaa edeltävä  työmarkkinaasema olivat selvästi yh
teydessä  jakson 19971998  työmarkkinoilta  syrjäytymisen  riskiin, kuten  taulukoi
den 5.1 ja 5.2 tiedoista voitiin ennakoida. Kun muut tekijät oli vakioitu, niillä, jotka
jo jaksolla 19891990 olivat pitkäaikais tai toistuvaistyöttöminä, oli noin viisinker
tainen vedonlyöntisuhde olla pitkäaikaistyötön myös jaksolla 19971998 verrattu
na  niihin,  jotka  olivat  lamaa  edeltävällä  jaksolla  pääosin  tai  koko  ajan  työssä.
Myös jonkin verran työttömyyttä kokeneilla  ja pääasiassa  työvoiman ulkopuolella
olleilla vedonlyöntisuhde  oli vertailuryhmää  selvästi  korkeampi  sekä  naisilla  että
miehillä. Lamaaikana koetulla pitkäaikaisella työttömyydellä oli erittäin voimakas
yhteys nousukauden pitkäaikaistyöttömyyteen myös silloin, kun yksilön muut taus
taominaisuudet sekä aiempi työttömyys oli vakioitu: lamatyöttömillä työmarkkinoil
ta  syrjäytymisen  vedonlyöntisuhde  oli  naisilla  noin  10  ja  miehillä  12kertainen
muihin  kuin  lamatyöttömiin  verrattuna.  Osittain  lamatyöttömyyden  yhteys  myö
hempään työmarkkinaasemaan johtui muista henkilöön liittyvistä tekijöistä, kuten
sosioekonomisista  ominaisuuksista  ja  lamaa edeltävästä  työmarkkinatilanteesta,
koska kertoimet olivat  täydessä mallissa selvästi pienempiä kuin mallissa,  jossa
vain lamaajan työmarkkinaasema oli selittävänä muuttujana.

5.2.3  Johtuivatko alueerot väestörakenteesta?

Taulukon  5.3  alaosaan  on  koottu  monitasomallissa  estimoituja  aluevarianssipa
rametreja  ja  niiden  tilastollisia  testejä  eri  muuttujia  sisältävistä  malleista.  Tyhjän
mallin varianssi (naisilla 0,060, miehillä 0,080) kuvaa alueiden välisiä eroja  tilan
teessa, jossa eroja ei ole vielä pyritty selittämään millään muuttujilla. Tyhjä moni
tasomalli siis sisältää ainoastaan vakiotermin, jonka on sallittu vaihdella satunnai
sesti seutukuntien kesken, ja mallin aluevarianssi kuvaa tätä yleisen tason vaihte
lua.  Varianssi  on  tilastollisesti  merkitsevä  (parvo  on  pienempi  kuin  0,001  sekä
naisilla että miehillä). Varianssiestimaatilla sinänsä ei ole tässä mielekästä tulkin
taa,  koska  logistisessa  regressioanalyysissa  luvut  on  muunnettu  logitasteikolle.
Alueerojen suuruutta voi arvioida paremmin luvussa 5.1.2 esitettyjen havaittujen
pitkäaikaistyöttömien  alueittaisten  osuuksien  perusteella.  Sen  sijaan  eri  mallien
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varianssiparametreja voidaan vertailla keskenään ja päätellä sen perusteella, se
littyykö alueiden välinen vaihtelu analyysiin valituilla muuttujilla. Kun  malliin  lisä
tään yksilömuuttuja, joka on yhteydessä vastemuuttujaan ja on epätasaisesti alu
eellisesti  jakautunut,  aluevarianssitermin  pitäisi  pienentyä  (Snijders  &  Bosker
1999). Aluevarianssi voi kuitenkin kasvaa, jos väestön jakautuminen peittää alleen
sellaista aluevaihtelua, joka tulee esiin vasta väestörakenteen vakioimisen jälkeen
(Keskimäki ym. 2001; Karvonen & Rimpelä 2002). Varianssi voi kasvaa myös sil
loin, jos yksilömuuttujat eivät vaihtele alueellisesti (Snijders & Bosker 1999, 229).
Mallista estimoitu aluevaihtelu ei ole monitasomallinnuksen takia kuitenkaan suo
raan verrannollinen aineistosta laskettuihin alueittaisiin prosenttilukuihin tai vaihte
lun tunnuslukuihin.

Taulukkoon  5.3  on  laskettu,  miten  paljon  kaikki  yksilötekijät  sisältävän
mallin varianssi erosi tyhjän mallin varianssista. Yksilömuuttujien vakioiminen se
litti  seutukuntien  välisistä  eroista  pitkäaikaistyöttömyyden  yleisyydessä  noin  60
prosenttia  sekä naisilla  että  miehillä.  Varsin  suuri  osa  alueiden  välisistä  eroista
johtui siis erilaisista väestörakenteista eli siitä, että seutukunnissa asui taustaomi
naisuuksiltaan erilaisia ihmisiä. Toisaalta on selvää, että seutukuntien ominaisuu
det ovat vaikuttaneet myös moniin yksilöiden omiksi ominaisuuksiksi tässä luetta
viin  tekijöihin  kuten  sosioekonomiseen  asemaan  ja  aiempaan  työmarkkina
asemaan  (vrt.  Macintyre  ym.  2002).  Väestörakenne  määräytyy  osittain  muiden
alueelle ominaisten tekijöiden kautta. Aluetekijän merkitys siis jonkin verran vaki
oituu  siinä,  että  edellä  mainittuja  muuttujia  käsitellään  nimenomaan  yksilöiden
ominaisuuksina,  eikä  alueiden  pidemmältä  aikaväliltä  juontavaa vaikutusta  huo
mioida. Tästä ei kuitenkaan  ole haittaa,  sillä  tarkoituksena  on selvittää,  millaisia
huonoosaisuusriskit olivat nimenomaan tietyssä tilanteessa annettujen yksilö  ja
alueominaisuuksien ehdoilla.

Yksilömuuttujien  vakioimisen  jälkeen  aluevarianssi  oli  molemmissa  ryh
missä vielä  tilastollisesti merkitsevä, joten on mielekästä pyrkiä  löytämään muita
muuttujia,  jotka selittäisivät  jäljelle  jääviä alueeroja. Osa jäljelle  jäävästä vaihte
lusta saattaa  johtua vakioimatta  jääneistä  yksilötekijöistä,  jotka ovat alueellisesti
epätasaisesti  jakautuneita,  ja  osa  muista  seutukuntia  kuvaavista  tekijöistä  sekä
satunnaisvirheestä.

5.3  Kaupunkiseutukuntien ominaisuudet työmarkkinoilta
syrjäytymisen riskitekijöinä

Yksilön  työmarkkinatilannetta  selitettäessä  asuinseutukuntaa  ja  paikallista  työ
markkinaaluetta  kuvaavat  muuttujat  voivat  olla  erityisen  merkityksellisiä.  Työ
markkinoiden  rakennetta voidaan  kuvata muun muassa  toimialarakenteella,  työ
markkinoiden koolla ja monipuolisuudella sekä yleisellä työllisyystilanteella. Nämä
tekijät  edustavat  paikallisia  mahdollisuuksia,  jotka  työmarkkinoilla  toimivilla  yksi
löillä on käytettävissään. Toisaalta myös asuinseutukunnan sosiaalisen ympäris
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tön ominaisuuksilla voi olla yhteys työmarkkinoilta syrjäytymiseen. Tässä luvussa
tutkitaan,  miten  kaupunkiseutujen  työmarkkinatilannetta  ja  toimialarakennetta,
kaupungistuneisuutta  sekä  sosiaalista  osallistumista  kuvaavat  muuttujat  olivat
yhteydessä yksilön pitkäaikaisen työttömyyden riskiin.

Seutukunnan  työmarkkinarakennetta kuvataan  työpaikkojen määrällä sa
taa  1574vuotiasta kohden  jaksolla  1993/1994,  työpaikkojen määrän  kasvupro
sentilla aikavälillä 1993/19941997/1998 sekä teollisuuden osuudella työpaikkojen
lamanaikaisesta  (19901993) vähenemästä. Seutukunnan sosiaalista ympäristöä
mitataan  kaupungistuneisuusasteella,  joka  kuvaa  yhtäältä  mahdollisuuksien  ra
kennetta ja toisaalta sosiaalisen integraation tasoa (Finnäs 1997), ja kunnallisvaa
lien 19921996 äänestysprosentilla,  joka kuvaa kansalaisosallistumista  ja kansa
laisyhteiskunnan kiinteyttä. Luokiteltujen muuttujien vertailuluokkina (kunkin muut
tujan ensimmäinen luokka) ovat suurimman työpaikkamäärän seudut, suurimman
työpaikkamäärän kasvun seudut,  pienimmän  teollisuuden  osuuden  seudut, kau
pungistuneimmat seudut sekä korkeimman äänestysaktiivisuuden seudut. Muuttu
jien muodostus on kuvattu tarkemmin luvussa 4.2.5, ja jakaumat aineistossa nä
kyvät  liitetaulukoista 6  ja 7. Analyysitapa on samanlainen kuin edellä kuvatuissa
yksilömuuttujia  koskevissa  malleissa.  Monitasoiseen  logistiseen  regressiomalliin
lisätään siis nyt muuttujia yksilötasoa hierarkkisesti ylemmältä tasolta. Yksilömuut
tujien yhteydet  jakson 19971998 pitkäaikaistyöttömyyteen eivät muuttuneet käy
tännössä lainkaan, kun seutukuntamuuttujat lisättiin malliin, eikä niiden vaikutuk
sia aluemuuttujat sisältävissä malleissa enää erikseen raportoida.

5.3.1  Seutukunnan työmarkkinarakenteen ja sosiaalisen ympäristön
yhteydet työmarkkinoilta syrjäytymiseen

Tulokset  seutukuntamuuttujien  yhteyksistä  työmarkkinoilta  syrjäytymiseen  esite
tään taulukossa 5.4. Taulukon rakenne on samanlainen kuin yksilömuuttujien vai
kutuksia  kuvaavan  taulukon  5.3.  Seutukuntamuuttujia  käsitellään  luokiteltuina.
Taulukkoon  5.4  on  koottu  pitkäaikaistyöttömien  osuudet  seutukuntamuuttujien
kussakin luokassa sekä tulokset kolmesta erityyppisestä mallista. Ensimmäisessä
mallityypissä  (muuttuja  yksin)  on  kunkin  muuttujan  yhteys  pitkäaikaistyöttömyy
teen, kun mitään muita yksilö  tai seutukuntatason muuttujia ei ole vakioitu. Toi
sessa mallissa yksittäisen aluemuuttujan lisäksi on vakioitu kaikki edellä käsitellyt
yksilötason  muuttujat.  Viimeinen  malli  sisältää  kaikki  yksilömuuttujat  ja  kaikki
aluemuuttujat. Lisäksi viimeisen mallin osalta on esitetty, mistä muuttujan luokista
kukin  luokka poikkeaa tilastollisesti merkitsevästi. Ensimmäisen tyypin mallit ker
tovat siis, onko seutukuntamuuttujalla ylipäätään yhteys selitettävään muuttujaan.
Mahdollinen  yhteys voi kuitenkin  johtua  yksilötason sekoittavista  tekijöistä,  joten
päätelmiä kontekstitekijöiden vaikutuksista voidaan  tehdä vasta silloin, kun  rele
vantit  yksilömuuttujat  on  vakioitu.  Toisaalta  yksittäisen  seutukuntaa  kuvaavan
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Taulukko 5.4. Jaksolla 19971998 pitkäaikaistyöttömänä olleiden osuudet ja pitkäaikaistyöt
tömyyden ristitulosuhteet (odds ratio) monitasoisista logistisista regressiomalleista seutukun
tamuuttujien mukaan. Vuonna 1993 kaupunkiseutukunnissa asuneet 3054vuotiaat palkan
saajat.

Kiinteät vaikutukset Eroaa
luokis
ta d

Eroaa
luokis
ta d

% OR OR OR % OR OR OR

Työpaikkojen määrä sataa
1574v. kohden 1993/1994  (p<0,001)  (p=0,011)  (p=0,005)  (p<0,001)  (p=0,072)  (p=0,022)
1    50,0 – 59,6 9,8 1,00 1,00 1,00 2, 3 12,4 1,00 1,00 1,00 2, 3
2    45,0 – 49,9 14,7 1,41 * 1,21 * 1,16 * 1 15,5 1,40 * 1,17 * 1,20 * 1
3    40,7 – 44,9 16,0 1,58 * 1,22 * 1,28 * 1 16,8 1,56 * 1,21 * 1,34 * 1

Työpaikkojen määrän kasvu
1993/941997/98 (%)  (p=0,001)  (p=0,008)  (p=0,004)  (p=0,103)  (p=0,362)  (p=0,690)
1    10,0 – 20,7 10,9 1,00 1,00 1,00 2, 3 13,1 1,00 1,00 1,00 
2    5,0 – 9,9 14,4 1,23 * 1,16 * 1,14 * 1 15,9 1,21 1,11 1,07 
3    1,7 – 4,9 16,0 1,36 * 1,20 * 1,21 * 1 16,0 1,23 1,09 1,07 

Teollisuuden osuus työpaikkojen
vähenemästä 19901993  (p=0,712)  (p=0,770)  (p=0,673)  (p=0,475)  (p=0,375)  (p=0,364)
1    13,1 – 24,9 10,8 1,00 1,00 1,00  14,0 1,00 1,00 1,00 
2    25,0 – 34,9 13,6 1,05 0,95 0,95  14,6 0,94 0,94 0,93 
3    35,0 – 51,9 14,7 1,09 0,96 0,96  13,9 0,86 0,89 0,88 

Kaupungistuneisuusaste  (p=0,992)  (p=0,519)  (p=0,058)  (p=0,978)  (p=0,787)  (p=0,357)
1    Kaupungistunein 11,7 1,00 1,00 1,00 3 13,8 1,00 1,00 1,00 
2    Keskimääräinen 14,0 1,01 0,96 0,91  14,6 0,98 0,95 0,90 
3    Vähiten kaupungistunut 14,2 1,01 0,91 0,85 * 1 15,9 1,00 0,95 0,88 

Äänestysaktiivisuus
kunnallisvaaleissa 1992/1996  (p=0,355)  (p=0,031)  (p=0,012)  (p=0,094)  (p=0,121)  (p=0,270)
1    68,0 – 75,4 13,7 1,00 1,00 1,00  14,0 1,00 1,00 1,00 
2    64,0 – 67,9 13,5 1,10 1,03 0,94 3 14,5 1,16 1,01 0,92 
3    60,0 – 63,9 11,4 1,16 1,19 * 1,13 2 14,1 1,28 * 1,16 1,06 

Satunnaisvaikutukset Tyhjä
malli e

Tyhjä
malli e

Aluevarianssi (seutukuntavaihtelu) 0,060 0,024 0,008 0,080 0,031 0,025
Parvo aluevarianssille  (p<0,001)  (p=0,002)  (p=0,049)  (p<0,001)  (p=0,001)  (p=0,008)

Ero tyhjään malliin (%) . 60,2 87,2 . 61,4 69,1
Ero yksilövakioituun malliin (%) . . 67,7 . . 20,1

a Kukin muuttuja mallissa yksin ilman muita muuttujia. b Yksittäinen seutumuuttuja ja kaikki yksilömuuttujat vakioitu.
c Kaikki yksilö ja seutumuuttujat vakioitu. d Numerot osoittavat, mistä saman muuttujan luokista kyseinen luokka poikkeaa
tilastollisesti merkitsevästi kaikki yksilö ja seutumuuttujat sisältävässä mallissa. e Malli jossa ei ole yhtään selittävää muuttujaa.
f Kaikki yksilötason muuttujat vakioitu. * = 95 prosentin luottamusväli ei sisällä 1,00:aa.
Parvot suluissa osoittavat yksittäisen muuttujan merkitsevyyden kussakin mallissa.

Vain
yksilö
muutt. f

Kaikki
muuttu
jat c

Kaikki
muuttu
jat c

Vain
yksilö
muutt. f

 NAISET  n=69191  MIEHET   n=65553

Muuttuja
yksin a

Muuttuja
+ yksilö
muutt. b

Muuttuja
yksin a

Muuttuja
+ yksilö
muutt. b

Kaikki
muuttu
jat c

Kaikki
muuttu
jat c

muuttujan yhteys selitettävään tekijään voi itse asiassa kertoa jonkin muun seutu
kuntamuuttujan  yhteyksistä  sekä  selittävään että  selitettävään muuttujaan,  joten
seutukuntamuuttujat voivat myös  toimia sekoittavina muuttujina. Siksi niiden vai
kutuksia  tutkitaan  kolmannen  tyypin  malleissa  myös  siten  että  kaikki  muuttujat
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ovat mallissa yhtä aikaa. Lisäksi  tulokset vastaavista malleista,  joissa seutukun
tamuuttujia on käytetty  jatkuvina, esitetään liitetaulukossa 11. Jatkuvia muuttujia
käytettäessä ei nähdä mahdollisia epälineaarisuuksia  ja kynnysvaikutuksia,  joita
luokitellut muuttujat saattavat paljastaa.

Kaupunkiseutujen  tarjoamilla  työllistymismahdollisuuksilla  eli  työikäiseen
väestöön suhteutetulla työpaikkamäärällä oli odotetusti vahva yhteys yksilön työ
markkinoilta  syrjäytymisen  riskiin  jaksolla  19971998,  ja  muuttujan  yhteys  säilyi
merkitsevänä myös silloin, kun kaikki yksilö ja seutukuntamuuttujat vakioitiin. Kun
muita  tekijöitä  ei  otettu  huomioon,  seutukunnissa  joissa  työpaikkoja  oli  vähiten
suhteessa 1574vuotiaaseen väestöön, sekä naisten että miesten pitkäaikaistyöt
tömyyden  vedonlyöntisuhde  oli  noin  60  prosenttia  suurempi  ja  keskimääräisen
työpaikkamäärän seuduilla noin 40 prosenttia suurempi kuin seuduilla joissa työ
paikkoja oli eniten  suhteessa  työikäiseen väestöön. Yksilötekijöiden vakioiminen
pienensi  kertoimia  siten,  että  suhteessa  parhaan  työpaikkatilanteen  seutuihin
muissa  seutuluokissa  pitkäaikaistyöttömyyden  vedonlyöntisuhde  oli  enää  noin
viidenneksen suurempi  (tosin  tässä mallissa muuttuja ei miesten  ryhmässä ollut
kokonaisuudessaan  merkitsevä).  Alun  perin  havaittu  yhteys  johtui  siis  suureksi
osaksi siitä, että vähäisen työpaikkamäärän seuduilla asuvilla yksilöillä oli  työllis
tymisen kannalta epäedullisia ominaisuuksia. Nämä ominaisuudet saattoivat vai
kuttaa sekä siihen, että yksilöt olivat pitkäaikaistyöttöminä, että siihen, ettei seu
dulle ollut muodostunut paljon  työpaikkoja kenties  juuri väestörakenteen ominai
suuksien  takia.  Kun  analyysin  kaikki  muuttujat  olivat  yhtä  aikaa  mallissa,  erot
luokkien välillä taas jonkin verran kasvoivat, mikä johtui seutukuntamuuttujien vä
lisistä keskinäisistä yhteyksistä (tästä lisää alempana). Täydessä mallissa vähäi
sen  työpaikkatarjonnan  seuduilla  pitkäaikaistyöttömyyden  vedonlyöntisuhde  oli
naisilla 28 prosenttia ja miehillä 34 prosenttia suurempi kuin suuren työpaikkatar
jonnan  seuduilla.  Myös  keskiryhmä  erottui  tilastollisesti  merkitsevästi  parhaan
työpaikkatilanteen seuduista. Jatkuvana muuttujana työpaikkojen määrällä ei tosin
ollut yhteyttä pitkäaikaistyöttömyysriskiin miehillä, kun muita muuttujia oli vakioitu,
eikä naisilla kolmannessa mallissa (liitetaulukko 11).

Myös  työpaikkojen määrän kasvuvauhti seutukunnassa  laman jälkeisellä
jaksolla  oli  yhteydessä  yksilön  pitkäaikaistyöttömyysriskiin  nousukaudella,  joskin
tämä oli selvää vain naisten joukossa. Seutukunnissa, joissa työpaikkojen määrän
laman jälkeinen lisääntyminen oli vaatimatonta tai joissa työpaikat jopa vähenivät,
pitkäaikaistyöttömyyden  vedonlyöntisuhde  oli  naisilla  kolmasosan  suurempi  kuin
seuduilla, joissa työpaikkojen määrä kasvoi eniten. Työpaikkojen määrän kasvulle
jäi  itsenäinen  vaikutus  senkin  jälkeen,  kun  yksilötekijät  otettiin  huomioon:  hei
koimmin työpaikkojen määrän kasvattamisessa pärjänneillä seuduilla naisten pit
käaikaistyöttömyys  oli  vakiointienkin  jälkeen  20  prosenttia  suurempaa  kuin  par
hailla seuduilla. Muiden seutukuntia kuvaavien muuttujien lisääminen ei poistanut
yhteyttä. Miehillä  yhteydet olivat  samansuuntaisia  mutta heikompia eivätkä saa
vuttaneet tilastollista merkitsevyyttä.
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Seutukunnan lamaa edeltävällä toimialarakenteella oletettiin olevan yhte
ys  pitkäaikaistyöttömyysriskeihin  siten,  että  voimakas  teollisuussektorin  do
minoivuus  laman  aikaisissa  työpaikkavähennyksissä  merkitsisi  seutukunnassa
heikompia työllisyysnäkymiä laman jälkeen tuotantorakenteen suuren muutoksen
myötä. Tätä kuvataan  analyysissa  muuttujalla,  joka  kertoo,  kuinka  suuren  osan
teollisuus muodosti vuosien 1990 ja 1993 välisestä  työpaikkojen kokonaisvähen
nyksestä  seutukunnassa.  Muuttuja  ei  kuitenkaan  kerro  siitä,  toipuiko  teollisuus
vastaavasti nousukaudella, joten se kuvaa pikemminkin toimialarakennetta. Tulos
ten mukaan  teollisuuden  osuudella  laman  työpaikkavähennyksistä  ei kuitenkaan
ollut minkäänlaista  yhteyttä  pitkäaikaistyöttömyyden  riskiin  lamanjälkeisellä nou
sukaudella.  Miesten  joukossa  tulokset  osoittavat  pikemminkin  siihen  suuntaan,
että  mitä  suurempi  oli  teollisuuden  työpaikkavähennysten  osuus  lamassa,  sitä
pienempi oli vedonlyöntisuhde olla nousukaudella pitkäaikaistyötön, mutta muuttu
jan  yhteys  ei  ollut  tilastollisesti  merkitsevä.  Muuttujalla ei  ollut  vaikutusta  myös
kään  jatkuvana.  On  mahdollista,  että  toimialarakenteen  vaikutus  ei  näy  työttö
myysriskeissä esimerkiksi siitä syystä, että toimialojen välillä on eroja siinä, onko
työstä poistuttaessa päädytty työttömyyteen vai työvoiman ulkopuolelle  (vrt. Hytti
1998). Jos  teollisuusvaltaisilla seuduilla on muita seutuja enemmän jääty  työttö
myyden  sijaan  esimerkiksi  työkyvyttömyyseläkkeille,  myös  pitkäaikaistyöttömiksi
luokittuvien määrä jää näillä seuduilla vastaavasti pienemmäksi. Hytin (1998, 125)
tulokset  kuitenkin  osoittavat,  että  nimenomaan  työvoimavaltaisilla  teollisuu
denaloilla työn jättäminen laman aikana ainakin ikääntyneillä tapahtui pääasiassa
työttömyyden kautta, kun  julkisissa palveluissa  eläkkeelle siirtyminen  työttömyy
den sijaan oli keskimääräistä yleisempää. Nousukaudella suunta on saattanut olla
erilainen. Tällaisia tekijöitä ei kuitenkaan tämän tutkimuksen puitteissa voida tar
kemmin selvittää.

Seutukunnan  kaupungistuneisuusaste  ei  näyttänyt  olevan  yhteydessä
pitkäaikaistyöttömyyden  riskiin  eikä  yksiöiden  ominaisuuksien  huomioon  ottami
nen käytännössä vaikuttanut kertoimiin. Kun kaikki muutkin muuttujat oli vakioitu,
paljastui kuitenkin yhteys,  jonka mukaan vähäisen kaupungistuneisuuden seutu
kunnissa asuminen pienensi pitkäaikaistyöttömyyden vedonlyöntisuhdetta naisilla
noin  15  prosentilla  suhteessa  kaupungistuneimpiin  seutuihin.  Miesten  joukossa
suunta oli samankaltainen, vaikka yhteys ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

Seutukuntamuuttujat  korreloivat keskenään, minkä  takia niiden vaikutuk
sia  koskevat  vedonlyöntisuhteet  ovat  usein  erilaisia  mallissa,  jossa  on  vakioitu
vain yksilömuuttujat verrattuna malliin, jossa on myös muut seutukuntamuuttujat.
Muuttujien keskinäissuhteiden selvittämiseksi  tehtiin myös hierarkkista analyysia,
jossa seutukuntamuuttujia lisättiin malliin yksi kerrallaan erilaisissa järjestyksissä.
Hierarkkisten analyysien perusteella  selvisi,  että  kaupungistuneisuuden vaikutus
tuli  esiin  nimenomaan  silloin,  kun  mallissa  olivat  myös  työpaikkojen  määrää  ja
työpaikkojen kasvuvauhtia kuvaavat muuttujat. Vastaavasti  työpaikkojen määrää
kuvaavan muuttujan luokkien väliset erot kasvoivat erityisesti silloin, kun kaupun
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gistuneisuus  lisättiin malliin. Muutosten  tulkintaan  löytyy  avain muuttujien välisiä
yhteyksiä  tarkastelemalla. Korrelaatioiden  perusteella  tiedetään,  että  kaupungis
tuneisuusasteen kasvaessa sekä työpaikkojen suhteellinen määrä että työpaikko
jen  lisääntymisprosentti kasvavat  (korrelaatiot  liitetaulukossa 8). Kaupungistunei
suuden mukaisten seutukuntaluokkien erot näyttivät pieniltä silloin, kun ei otettu
huomioon sitä,  että vähiten  kaupungistuneilla seuduilla  myös  työpaikkoja oli vä
hän – kun nämä erot  työpaikkojen määrässä oli otettu huomioon, vähäinen kau
pungistuneisuus näyttikin suojaavan pitkäaikaistyöttömyydeltä.

Kansalaisosallistuminen  tai  kansalaisyhteiskunnan  kiinteys,  jota  mitattiin
kunnallisvaalien  äänestysaktiivisuudella,  oli  jossain  määrin  yhteydessä  pitkäai
kaistyöttömyysriskiin,  mutta  yhteys  näkyi  selvemmin  muuttujan  ollessa  mallissa
jatkuvana (liitetaulukko 11). Pääpiirteissään äänestysaktiivisuuden pieneneminen
kasvatti työmarkkinoilta syrjäytymisen vedonlyöntisuhdetta. Kun muuttuja oli mal
lissa luokiteltuna, työmarkkinoilta syrjäytymisen vedonlyöntisuhde oli naisten  jou
kossa 16 prosenttia ja miesten joukossa 28 prosenttia korkeampi kuin suurimman
aktiivisuuden seutukunnissa; naisilla  tosin korkeimman osallistumisasteen seutu
ryhmä ei ensimmäisessä mallissa eronnut  tilastollisesti merkitsevästi vertailuryh
mästä. Kun väestörakenteen vaikutus oli vakioitu, naisilla yhteys hieman vahvistui
ja miehillä merkitsevä vaikutus katosi. Muiden seutukuntamuuttujien vakioiminen
muutti luokkien välistä järjestystä niin, että matalimman aktiivisuuden luokka erot
tui naisilla tilastollisesti merkitsevästi keskimmäisestä luokasta. Miesten joukossa
äänestysaktiivisuudella ei ollut yhteyttä työttömyysriskiin muiden muuttujien vaki
ointien jälkeen. Kun muuttuja oli mallissa jatkuvana, sillä tosin oli väestörakenteen
vakioinnin jälkeen yhteys työttömyysriskeihin myös miesten ryhmässä.

Prosenttilukujen  ja monitasomallista saatujen ristitulosuhteiden (OR) ver
tailu voi joissain tapauksissa antaa yllättäviä tuloksia: luokkien väliset erot saatta
vatkin  näyttää erisuuntaisilta  sen mukaan,  katsotaanko  niitä prosenttilukujen vai
ORestimaattien kautta. Normaalisti mallissa, jossa ei ole lainkaan selittäviä muut
tujia,  luokkaestimaattien  pitäisi  suurin  piirtein  vastata  prosenttilukujen  antamaa
informaatiota  ristitulosuhteiksi  käännettynä.  Monitasomallin  käytöstä  kuitenkin
aiheutuu muun muassa sellainen toistaiseksi selittämättömäksi jäävä epäjohdon
mukaisuus,  että  taulukossa  5.4  esimerkiksi  kaupungistuneisuusaste  naisten  ja
miesten ryhmissä näyttää prosenttien mukaan olevan yhteydessä pitkäaikaistyöt
tömyyden  riskiin  siten,  että  vähiten  kaupungistuneilla  alueilla  pitkäaikaistyöttö
myys on yleisempää kuin kaupungistuneimmilla, mutta  tyhjästä monitasomallista
saatujen ristitulosuhteiden mukaan luokkien välillä ei kuitenkaan ole minkäänlaisia
eroja. Vastaavan kaltainen tulos saatiin äänestysaktiivisuuden suhteen.

Menetelmäkirjallisuudesta ilmiölle ei löydy suoranaista selitystä, mutta se
liittynee muun muassa siihen, että monitasomalli käyttää tietoa aineiston hierark
kisesta rakenteesta, sekä Bayeskorjaukseen, jossa estimaatteja painotetaan nii
den  laskennan  pohjana  olevan  aineiston koolla  (ks.  luku  4.3  ja  menetelmäliite).
Ristiriitaisilta näyttävissä  tapauksissa  mallitetut  ristitulosuhteet  eivät  yleensä kui
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tenkaan ole tilastollisesti merkitseviä (poikkeuksena kuitenkin äänestysaktiivisuus
miehillä), jolloin niiden pohjalta ei tule tehtyä ainakaan vääriä positiivisia päätelmiä
muuttujien vaikutuksista. Vastaavia malleja  tehtiin myös käyttämällä  yksitasoista
logistista regressioanalyysia, joka ei siis kuitenkaan ota huomioon aineiston aset
tumista  kahdelle  hierarkkiselle  tasolle  ja  johtaa  vääränsuuruisiin  keskivirheisiin
aluemuuttujia koskevien estimaattien laskennassa (ks. luku 4.3). Näistä malleista
ilmeni, että tyhjissä malleissa ristitulosuhteet olivat prosenttilukujen mukaisia, mut
ta  täysissä malleissa yksitasoisten  ja monitasoisten mallien estimaatit vastasivat
toisiaan. Näistä ongelmista huolimatta  tässä pitäydytään  kuitenkin valitussa me
netelmässä,  ja  tulokset  raportoidaan  nimenomaan  monitasomallien  tuottamina
estimaatteina.

Naisten joukossa siis sekä seudun lamaaikaisella  työpaikkojen määrällä
että työpaikkojen määrän kasvulla  laman jälkeen oli selvä yhteys pitkäaikaistyöt
tömyysriskiin, kun väestörakenne oli vakioitu, sekä silloin, kun muutkin mallin seu
tukuntamuuttujat oli vakioitu. Lisäksi kaupungistuneisuudella ja seutukunnan osal
listumisasteella oli muista  tekijöistä  riippumaton  yhteys naisten pitkäaikaistyöttö
myyteen. Miesten  joukossa  sen sijaan näistä  muuttujista vain  seutukunnan  työ
paikkojen suhteellisella määrällä oli vaikutus pitkäaikaistyöttömyyden riskiin yksi
lömuuttujien  huomioonottamisen  jälkeen.  Lisäksi  osallistumisasteella  havaittiin
olevan jonkinlainen yhteys pitkäaikaistyöttömyyteen myös miesten  joukossa, kun
muuttujaa käsiteltiin  jatkuvana. Teollisuuden osuutta laman aikaisesta  työpaikko
jen vähenemästä kuvaavalla muuttujalla ei ollut minkäänlaista yhteyttä pitkäaikais
työttömyysriskiin, mikä voi osittain  johtua siitä, että valittu mittari kuvaa huonosti
seudun toimialarakennetta. Toimialarakenne täytyisikin ottaa huomioon monipuo
lisemmin  kuin  yhden  alan  osuutta  kuvaavalla  muuttujalla.  Toisaalta  analyysissa
kokeiltiin myös julkisen sektorin osuutta työpaikoista toimialarakennetta kuvaava
na muuttujana, mutta silläkään ei ollut yhteyttä työmarkkinoilta syrjäytymisen ris
kiin.  Kaiken  kaikkiaan  voidaan  sanoa,  että  aluemuuttujista  odotetustikin  selvin
yhteys työmarkkinoilta syrjäytymiseen oli työpaikkojen määrällä eli työn kysynnän
tasolla. Naisten ja miesten väliset erot voivat johtua muun muassa siitä, että näillä
ryhmillä on erilaiset mahdollisuudet käyttää työvoiman ulkopuolella oloa yleiseen
työmarkkinatilanteeseen reagoimisessa. On kuitenkin vaikeaa arvioida, miten  tä
mä vaikuttaa saatuihin tuloksiin.

Seutukuntavaihtelua kuvaavat  varianssiestimaatit  eri  malleista  on  koottu
taulukon  5.4  alaosaan. Kuten  edellä  selostettiin,  yksilömuuttujat  selittivät  seutu
kuntavaihtelusta noin 60 prosenttia naisilla ja miehillä. Seutukuntamuuttujien mu
kaanotto  pienensi  aluevarianssia  edelleen  naisilla  68  prosenttia  mutta  miehillä
vain  20  prosenttia.  Tämä  on  linjassa  edellä  esitettyjen  tulosten  kanssa:  tässä
huomioiduilla  seutukuntamuuttujilla oli vahvempi  yhteys  työmarkkinoilta syrjäyty
miseen naisten kuin miesten  joukossa. Kun kaikki yksilö  ja seutukuntamuuttujat
olivat yhtä aikaa mallissa, naisten alkuperäisestä seutukuntavaihtelusta onnistut
tiin selittämään 87 prosenttia ja miesten vaihtelusta 69 prosenttia. Näitä voi pitää
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melko korkeina alueellisen vaihtelun selitysosuuksina. Täyden mallin aluevarians
si oli  tilastollisesti merkitsevä molemmissa  ryhmissä,  ja erityisesti miesten mutta
myös naisten osalta jäi kuitenkin vielä selittämätöntä aluevaihtelua. Joitakin sellai
sia yksilö tai seutukuntatason muuttujia, joilla on yhteys alueeroihin, jäi siis tässä
analyysissa ottamatta huomioon.

Lisäksi  katsottiin,  vaikuttivatko  kaupungistuneisuuden  ja  äänestysaktiivi
suuden mukaanotto aluevarianssin pienenemiseen, vai olisivatko yksilöitä  ja työ
markkinoita kuvaavat tekijät riittäneet aluevarianssin selitysosuuksien saavuttami
sessa.  Yksilö  ja  työmarkkinamuuttujat  yhdessä selittivät  aluevaihtelusta  naisilla
73 prosenttia  ja miehillä 66 prosenttia. Kaupungistuneisuuden  ja äänestysaktiivi
suuden lisääminen malliin pienensi jäljelle jäänyttä varianssia naisilla 52 prosent
tia  ja miehillä 10  prosenttia.  Tämänkin perusteella  voidaan  siis  sanoa,  että  työ
markkinarakenteen  lisäksi erityisesti naisten  joukossa seudun sosiaalinen ympä
ristö oli yhteydessä yksilön työmarkkinoilta syrjäytymiseen ja sen alueeroihin.

Kuviossa 5.1 havainnollistetaan aluevarianssien vertailuista saatuja tulok
sia. Kuviossa esitetään seutukunnittain vedonlyöntisuhteiden suhteina  (OR) alu
eittaisten poikkeamien estimaatit eri malleista. Vedonlyöntisuhteiden suhteet tar
koittavat nyt pitkäaikaistyöttömyyden vedonlyöntisuhdetta kussakin seutukunnas
sa  verrattuna  koko  aineiston  keskiarvoon,  joka  on  merkitty  1,00:lla.  Luvut  ovat
tyhjistä  malleista,  yksilömuuttujat  sisältävistä  malleista,  yksilö  ja  työmarkkina
muuttujat sisältävästä malleista sekä malleista, joissa on vakioitu kaikki yksilö ja
seutukuntamuuttujat. Seutukunnat on järjestetty pienimmästä vedonlyöntisuhtees
ta  korkeimpaan  tyhjän  mallin  mukaan.  Bayesestimointiin  perustuvassa  moni
tasomallinnuksessa  kunkin alueen  omien  tietojen painoarvo  laskennassa  on  eri
lainen  niiden  koosta  riippuen.  Alueilla,  joilla  on  vähän  havaintoja,  on  pienempi
itsenäinen paino,  jolloin niiden estimaattien  laskentaan vaikuttaa paljon alueiden
keskimääräinen  taso:  alueiden  omia  tietoja  on  jonkin verran  ikään kuin  vedetty
kohti keskiarvoa. Suurilla alueilla on vastaavasti suuri itsenäinen paino (Snijders &
Bosker 1999). Tästä erosta  johtuu  se, että  aiemmin  luvussa 5.1.2  esitetyt  alue
erot eivät näyttäydy aivan samanlaisina, kun niitä katsotaan monitasomenetelmäl
lä laskettujen estimaattien kautta.

Naisilla pitkäaikaistyöttömyyden vedonlyöntisuhde oli Porvoossa tyhjässä
mallissa  yli  40  prosenttia  keskitasoa  pienempi,  ja  Porvoon  asema  jakaumassa
vastaa  luvun  5.1.2  tulosta.  Toisessa  ääripäässä  naisten  ryhmässä  on  Kemi
Tornio, jossa työmarkkinoilta syrjäytymisen vedonlyöntisuhde oli puolestaan mal
lin mukaan 40 prosenttia keskitasoa suurempi. Pieksämäellä oli mallin perusteella
vasta  toiseksi suurin  työmarkkinoilta syrjäytymisen vedonlyöntisuhde, vaikka ha
vaittuja osuuksia tarkastelemalla tilanne näytti siellä heikoimmalta. Seudun pienen
väestömäärän  takia sen estimaatti on siis mallissa vetäytynyt hieman kohti kes
kiarvoa, mutta KemiTornio, joka oli jakauman perusteella viimeisenä, on säilyttä
nyt laskennassa suuremman itsenäisen painon. Miesten joukossa prosenttilukujen
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Kuvio 5.1. Pitkäaikaistyöttömyyden 19971998 seutukuntavaihtelu eri monitasomalleissa
esitettynä seutukunnittaisina ristitulosuhteina (OR). 1,00=aineiston keskitaso.

a. Naiset

0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80

192 KemiTornio
105 Pieksämäki

114 Varkaus
093 Imatra

043 Pori
134 Jämsä

041 Rauma
111 Iisalmi

182 Kajaani
072 Heinola

191 Rovaniemi
122 Joensuu

101 Mikkeli
174 Raahe

091 Lappeenranta
103 Savonlinna

071 Lahti
082 KotkaHamina
024 Uusikaupunki

081 Kouvola
053 Forssa

063 Valkeakoski
131 Jyväskylä
064 Tampere
052 Riihimäki

135 Äänekoski
066 Mänttä
202 Loviisa

162 Kokkola
112 Kuopio

051 Hämeenlinna
142 Seinäjoki

025 Loimaa
171 Oulu

154 Pietarsaari
013 Tammisaari

012 Lohja
152 Vaasa

153 Kaskinen
023 Turku

022 Salo
011 Helsinki

201 Porvoo

OR

Tyhjä malli
Yksilömuuttujat
Yksilö ja työmarkkinamuuttujat
Kaikki muuttujat

b. Miehet

0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80

103 Savonlinna
191 Rovaniemi

111 Iisalmi
122 Joensuu

192 KemiTornio
182 Kajaani

135 Äänekoski
101 Mikkeli

043 Pori
114 Varkaus
072 Heinola
053 Forssa

091 Lappeenranta
071 Lahti

202 Loviisa
066 Mänttä
093 Imatra

131 Jyväskylä
105 Pieksämäki

064 Tampere
112 Kuopio

171 Oulu
162 Kokkola

051 Hämeenlinna
024 Uusikaupunki

134 Jämsä
041 Rauma

063 Valkeakoski
052 Riihimäki

023 Turku
082 KotkaHamina

081 Kouvola
011 Helsinki
025 Loimaa

022 Salo
174 Raahe

142 Seinäjoki
012 Lohja

152 Vaasa
201 Porvoo

013 Tammisaari
153 Kaskinen

154 Pietarsaari

OR

Tyhjä malli
Yksilömuuttujat
Yksilö ja työmarkkinamuuttujat
Kaikki muuttujat
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mukaan heikoin seutu, Savonlinna,  on  myös  tässä vertailussa viimeisenä  yli  70
prosenttia  keskitasoa  korkeammalla  työmarkkinoilta  syrjäytymisen  vedonlyön
tisuhteellaan. Paras tilanne oli Pietarsaaressa, jossa vedonlyöntisuhde oli 40 pro
senttia keskiarvoa pienempi.

Eri  malleista  saatavilla  aluepoikkeamilla  voidaan  havainnollistaa  edellä
saatua tulosta aluevarianssin muutoksista, kun erilaisia muuttujia  lisätään mallei
hin.  Yksilömuuttujien  vakioimisen  myötä  sekä  naisten  että  miesten  osalta  poik
keamia kuvaavat palkit pienenevät selvästi kohti keskitasoa. Seutukuntamuuttuji
en  lisääminen  yksilömuuttujia  sisältävään  malliin  pienensi  poikkeamia  naisten
ryhmässä, mutta miesten ryhmässä sillä ei ollut vastaavaa vaikutusta. Seutukun
tamuuttujien lisääminen kahdessa osassa osoittaa, kuinka seutukunnan sosiaalis
ta  ympäristöä  kuvaavien  muuttujien  lisääminen  viimeisessä  vaiheessa  pienensi
vielä poikkeamia naisten, mutta ei miesten joukossa. Kaiken kaikkiaan jäljelle jää
neet poikkeamat ovat  lähtötasoon verrattuna varsin pieniä mutta pääpiirteissään
samansuuntaisia kuin tyhjässä mallissa.

Monitasomallista  saatuihin  alueittaisten  poikkeamien  estimaatteihin  ja
etenkin niiden keskinäiseen järjestykseen täytyy kuitenkin suhtautua varauksella –
kyse ei ole todellisista alueiden välisistä eroista vaan mallin antamista ennusteista
tilanteessa, jossa erilaisten tekijöiden vaikutus on tasattu. Kuvioihin ei ole merkitty
tilastollisia merkitsevyyksiä, mutta on huomattava, että vain osa alueista poikkesi
tilastollisesti merkitsevästi keskitasosta. Tyhjässä mallissa sekä naisilla että mie
hillä noin kymmenen sekä alku että loppupäässä olevaa seutua poikkesi merkit
sevästi  keskitasosta,  mutta  vain  harvat  poikkeamat  olivat  merkitseviä  yksilö  ja
seutukuntamuuttujien vakioimisen  jälkeen. Kaikki muuttujat sisältävässä mallissa
vain Porvoolle jäi naisten  joukossa tilastollisesti merkitsevä ero keskitasoon näh
den:  työmarkkinoilta  syrjäytymisen  vedonlyöntisuhde  oli  seudulla  edelleen  noin
neljäsosan keskimääräistä pienempi senkin jälkeen, kun kaikki analyysin muuttu
jat otettiin huomioon. Miesten  joukossa täydessä mallissa ei enää ollut merkitse
viä poikkeamia keskitasoon nähden.

Yksittäisten seutukuntien tilanteen tarkastelu vaatisi tarkempaa seutukun
nittaisiin olosuhteisiin perehtymistä, eikä sitä  tämän tutkimuksen puitteissa voida
edellä esitettyä tarkemmin tehdä.

5.3.2  Seutukuntien sosiaalisten ominaisuuksien vaikutukset lama
ajan työmarkkinaaseman mukaan

Lopuksi  tutkittiin  interaktiotarkastelun  avulla  sitä,  oliko  seutukunnan  sosiaalisten
ominaisuuksien  yhteys  jakson  19971998  työmarkkinoilta  syrjäytymisen  riskiin
erilainen yksilön lamaajan työmarkkinaaseman mukaan. Kyse on tasojen välisis
tä  interaktioista  (crosslevel  interactions)  eli siitä,  että  kontekstitason  muuttujalla
voi  olla  erilainen  yhteys  selitettävään  muuttujaan  jonkin  yksilötason  muuttujan
mukaan  (tai  kääntäen  yksilötason  muuttujalla  erilainen  yhteys  kontekstitason
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muuttujan arvon mukaan). Tässä yksilötason  interaktiomuuttujana käytetään siis
henkilön  lamaajan työmarkkinaasemaa,  joka erottelee, oliko henkilö  lamavuosi
en 19931994 aikana pitkäaikais tai toistuvaistyötön (eli lamatyötön) vai oliko hän
missä  tahansa  muussa  työmarkkinaasemassa.  Interaktiotarkastelut  keskittyvät
tässä ja muissa tulosluvuissa nimenomaan seutukuntien sosiaalisiin ominaisuuk
siin,  joita  tässä  olivat  kaupungistuneisuusaste  ja  äänestysaktiivisuudella  mitattu
kansalaisosallistuminen. Vaikka edellä saatiin tuloksia, joiden mukaan esimerkiksi
miehillä useimpien seutukuntamuuttujien yhteydet työmarkkinoilta syrjäytymiseen
näyttivät  olemattomilta  kaikkien  muuttujien  vakioimisen  jälkeen,  on  mahdollista,
että  alueelliset  tekijät  kuitenkin  vaikuttivat  eri  tavalla  aiemman  työmarkkina
aseman mukaisissa ryhmissä.

Interaktioita tutkittiin malleilla, joissa oli kaikki yksilömuuttujat ja kukin seu
tukuntamuuttuja  kerrallaan  sekä  kyseisen  seutukuntamuuttujan  ja  yksilön  lama
ajan työmarkkinaaseman interaktio. Interaktiomallit tehtiin myös siten, että kaikki
muutkin  seutukuntamuuttujat  olivat  mukana,  mutta  tulokset  eivät  olennaisesti
muuttuneet  tilastollisten  merkitsevyyksien  tai  vaikutusten  suunnan  suhteen.  Tu
lokset raportoidaan seuraavassa malleista, joissa ei ollut muita seutukuntamuuttu
jia.

Lamaajan  työmarkkinaasemalla  oli  naisilla  tilastollisesti  merkitsevä  in
teraktio  sekä  kaupungistuneisuuden  että  äänestysaktiivisuuden  kanssa  (interak
tiotermien parvot malleissa olivat pienempiä kuin 0,05). Miehillä sen sijaan inter
aktiovaikutuksia ei ollut, eli yhteydet olivat sekä lamatyöttömillä että muilla  taulu
kossa 5.4 esitettyjen yhteyksien mukaisia. Kuvioissa 5.2 a  ja b esitetään graafi
sesti interaktiot naisten osalta. Kuvioissa xakselilla on luokiteltu seutukuntamuut
tuja ja yakselilla odds  ratio eli pitkäaikaistyöttömyyden  ristitulosuhde. Käyrät on
piirretty erikseen lamaajan pitkäaikais ja toistuvaistyöttömille ja muille kuin lama
ajan pitkäaikais tai toistuvaistyöttömille. Kuvioissa kuvataan siten yhtä aikaa sekä
lamaajan  työmarkkinaaseman että seutukuntamuuttujan vaikutus. Kaikki  ristitu
losuhteet on  laskettu suhteessa seutukuntamuuttujan  referenssiryhmään muiden
kuin lamatyöttömien joukossa,  joka saa arvon 1,00. Lisäksi kuvioihin on  laskettu
OR:n  95  prosentin  luottamusvälit,  jotka  puolestaan  on  laskettu  kunkin  ryhmän
(lamatyöttömien  tai  muiden)  sisällä  suhteessa  muuttujan  referenssiryhmään  eli
seutumuuttujan vertailuryhmään joko lamatyöttömien tai muiden kuin  lamatyöttö
mien joukossa. Jos luokan luottamusväli ei sisällä referenssiluokan ristitulosuhdet
ta,  luokan  voidaan  katsoa  poikkeavan  referenssiluokasta  tilastollisesti  merkitse
västi  viiden  prosentin  merkitsevyystasolla.  Muiden  kuin  lamatyöttömien  osalta
luottamusvälit ovat kuvioissa niin lyhyet, että ne eivät käytännössä lainkaan erotu.
Lamatyöttömien  osalta  luottamusvälit  ovat  pidemmät  ryhmän  pienemmän  koon
vuoksi.

Kuvioista nähdään ensinnäkin  lamatyöttömien  ja muiden täysin erilainen
taso  jakson  19971998  työmarkkinoilta  syrjäytymisen  suhteen,  joka  havaittiin  jo
edellä. Vaikka kaupungistuneisuusasteella ei ollut naisilla koko tutkimuskohortissa
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Kuvio 5.2. Seutukuntamuuttujien yhteydet jakson 19971998 pitkäaikaistyöttömyyteen yksilön
lamaajan työmarkkinaaseman mukaan (tilastollisesti merkitsevät interaktiot). OR + 95 %:n
luottamusvälit.*

* 95 %:n luottamusvälit on laskettu erikseen kunkin ryhmän (lamatyöttömät tai muut) sisällä
suhteessa seutumuuttujan referenssiluokkaan. Malleissa on vakioitu kaikki yksilömuuttujat.
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naiset (p=0,014).
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itsenäistä yhteyttä työmarkkinoilta syrjäytymiseen, kun yksilötekijät vakioitiin (tau
lukko 5.4, keskimmäinen sarake), interaktiotarkasteluissa ilmeni, että selvä yhteys
oli olemassa lamatyöttömien mutta ei muiden joukossa (kuvio 5.2 a). Suhteessa
kaupungistuneimpiin  seutukuntiin  vähiten  kaupungistuneilla  seuduilla  asuneilla
lamatyöttömillä oli noin neljäsosan pienempi työmarkkinoilta syrjäytymisen vedon
lyöntisuhde.  Vastaavasti  seutukunnan  äänestysaktiivisuudella  oli  naisilla  selvä
yhteys työmarkkinoilta syrjäytymiseen vain lamatyöttömien joukossa (kuvio 5.2 b).
Vastaava tulos päti myös silloin, kun muutkin seutukuntamuuttujat vakioitiin inter
aktion  yhteydessä.  Niissä  seutukunnissa,  jossa  äänestysaktiivisuus  oli  matalin,
lamatyöttömillä  oli  noin  kolmasosan  suurempi  työmarkkinoilta  syrjäytymisen  ve
donlyöntisuhde  verrattuna  korkeimman  äänestysaktiivisuuden  seuduilla  asuviin.
Muiden kuin lamatyöttömien  joukossa seutukuntaluokkien välillä ei ollut  tilastolli
sesti merkitseviä eroja.

Tarkastelun valossa näyttää siis siltä, että seutukuntien sosiaalisilla omi
naisuuksilla  oli  yhteys  erityisesti  niiden  naisten  myöhempään  pitkäaikaistyöttö
myyteen,  jotka olivat kokeneet  lamatyöttömyyttä. Vähän kaupungistuneiden seu
tukuntien  mahdollisesti  vahvempi  sosiaalinen  integraatio  ja  korkeaan  osallistu
misasteeseen  liittyvä  koheesio  auttoivat  siis  lamaajan  työttömiä  naisia  nouse
maan  takaisin  työelämään  tai  etsimään  vaihtoehtoisia  elämäntapoja  työvoiman
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ulkopuolelta ainakin siinä määrin, että he eivät luokittuneet pitkäaikaistyöttömiksi
laman jälkeisellä kaudella.

Interaktioita sisältävien mallien voidaan siis päätellä naisten osalta selittä
vän  paremmin  työmarkkinoilta  syrjäytymisen  vaihtelua  jaksolla  19971998  kuin
mallin,  joka sisältää vain päävaikutuksia;  tässä mielessä interaktiomalli kuvaa  ti
lannetta paremmin kuin päävaikutusmalli. Toisaalta myös muiden yksilömuuttujien
ja seutukuntamuuttujien välillä voi esiintyä  interaktioita, mutta näitä kaikkia ei ole
mahdollista  tutkia  yhden  tutkimuksen  puitteissa.  Monitasoisen  logistisen  regres
sioanalyysin käyttämän estimointitavan takia malleille ei myöskään voida luotetta
vasti laskea mallien sopivuuden testejä (ks. menetelmäliite). Tämän takia niin täs
sä  kuin  seuraavissakin  luvuissa  tyydytään  esittämään  ensin  päävaikutusmallit,
joiden  jälkeen  testataan erikseen  joitakin  lamaajan  työmarkkinaaseman  ja seu
tumuuttujien interaktioita sisältäviä malleja.

5.4  Yhteenveto

Laman aikana vuosina 19931994 tutkimuskohortin naisista 14 prosenttia ja mie
histä 20 prosenttia kärsi pitkäaikais  tai  toistuvaistyöttömyydestä  ja  laman jälkei
sellä kaudella vuosina 19971998 vastaavasti 12 prosenttia naisista ja 14 prosent
tia miehistä. Laman aikaisesta pitkäaikais tai toistuvaistyöttömyydestä kärsineistä
kuitenkin noin puolet oli vastaavassa tilanteessa vielä jaksolla 19971998. Logisti
sen regressioanalyysin tulosten perusteella  lamatyöttömien myöhemmän pitkäai
kaistyöttömyyden  vedonlyöntisuhde  oli  naisilla  10kertainen  ja  miehillä  12
kertainen muihin kuin lamatyöttömiin verrattuna, kun yksilön taustaan liittyviä so
siodemografisia  tekijöitä  oli  vakioitu.  Lamatyöttömyyden  vaikutus  myöhempään
työttömyyteen oli siis varsin huomattava. Kaupunkiseutukuntien väliset erot olivat
selvät, ja niistä voitiin monitasomallituksen tulosten perusteella selittää sekä nais
ten että miesten ryhmissä noin 60 prosenttia alueiden väestörakenteiden eroilla eli
sillä, että seutukunnat poikkesivat toisistaan väestön iän, äidinkielen, koulutuksen,
sosioekonomisen  aseman,  perhetyypin,  muuttamisen  sekä  lamaa  edeltävän  ja
laman aikaisen työmarkkinaaseman suhteen. Näillä yksilömuuttujilla olikin vahva
yhteys pitkäaikais ja toistuvaistyöttömyyteen.

Seutukuntia kuvaavista muuttujista  työpaikkojen määrällä  ja naisten  jou
kossa myös työpaikkamäärän nousukauden aikaisella kasvuprosentilla oli vahva
yhteys pitkäaikaistyöttömyyden  riskiin myös silloin, kun yksilömuuttujien vaikutus
oli vakioitu sekä silloin, kun muut seutukuntamuuttujat oli otettu huomioon. Myös
seutukuntien sosiaalista ympäristöä kuvaavilla muuttujilla (kaupungistuneisuusas
teella  ja  osallistumisasteella)  oli  yhteys  pitkäaikaistyöttömyyden  riskiin  etenkin
naisten joukossa. Erityisesti korkea kaupungistuneisuusaste, jonka voidaan ajatel
la kuvaavan matalaa sosiaalisen integraation tasoa, sekä matala äänestysaktiivi
suus, joka kuvaa matalaa osallistumisastetta, kansalaisyhteiskunnan kiinteyttä  ja
samalla  sosiaalista  koheesiota,  olivat  yhteydessä  kasvaneeseen  pitkäaikais  tai
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toistuvaistyöttömyyden  riskiin  jaksolla 19971998.  Interaktiotarkasteluissa paljas
tui, että havaitut kaupungistuneisuuden ja äänestysaktiivisuuden vaikutukset kui
tenkin  näkyivät  vain  lamaajan  pitkäaikaistyöttömien  naisten  ryhmässä;  muiden
kuin lamatyöttömien joukossa seutukuntaominaisuuksilla ei käytännössä ollut vai
kutusta. Tässä esitettyjen tulosten merkitystä pohditaan laajemmin luvussa 10.
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6 Perheettömyys ja parisuhteen purkautuminen

Tässä  luvussa  tarkastellaan  tutkimuskohortin  eli  vuoden  1993  määritysten  mu
kaisten 3054vuotiaiden kaupunkiseutukunnissa asuneiden palkansaajien perhe
tilannetta 1990luvulla erityisesti perheettömyyden ja parisuhteen purkautumisen
mittareiden kautta. Erityistä huomiota saa  tässäkin luvussa lamaajan työmarkki
naaseman yhteys perhetilanteeseen. Perheettömyyttä ja parisuhteesta eroamista
tutkitaan  huonoosaisuuden  sosiaalisena  ulottuvuutena,  mutta  tutkimuksessa  ei
kuitenkaan oleteta, että perheettömyys tai eroaminen sinänsä olisivat yksiselittei
sen negatiivisia asioita. Joka  tapauksessa perheettömyys merkitsee eräänlaisen
sosiaalisen tuen puutetta, joka voi vaikuttaa yksilön fyysiseen ja psyykkiseen hy
vinvointiin. Olettaen, että perheen perustaminen on tärkeä elämäntavoite työiässä
ja  perhe  keskeinen  yksilöä  yhteiskuntaan  sitova  instituutio,  perheettömyyttä  ja
parisuhteen purkautumista voidaan pitää ainakin huonoosaisuuden riskitekijöinä.
Perheettömyys  voi  etenkin  työttömälle  olla  riski,  koska  yksilö  ei  työttömyyden
kohdatessa  voi  turvautua  muilta  perheenjäseniltä  saatavaan  tukeen  (Gallie  &
Paugam 2000b). Aikaisemman  tutkimuksen perusteella  tiedetään, että  työttömät
ovat muita useammin perheettömiä ja asuvat keskimääräistä enemmän yksin,  ja
myös  heidän  eronneisuutensa  etenkin  miesten  joukossa  on  työssäkäyviä  suu
rempaa (Mannila 1993; Kortteinen & Tuomikoski 1998; Paugam & Russell 2000;
Gallie & Paugam 2000b).

Luvussa tutkitaan aluksi, miten yleistä oli perheettömyys vuonna 1997 ja
eroaminen vuosien 1993  ja  1997 välillä,  ja millaisia olivat  seutukunnittaiset  erot
Suomessa 1990luvulla (luku 6.1). Analyysin selittävän osion pääkysymyksiä on,
mitkä yksilöitä (luku 6.2)  ja asuinseutukuntia (luku 6.3) kuvaavat tekijät olivat yh
teydessä  perheettömyyteen  ja  parisuhteesta  eroamiseen.  Luvussa  selvitetään
samalla myös sitä, missä määrin sosiodemografiset väestörakenteet ja seutukun
tia kuvaavat muut tekijät selittivät seutukuntien välisiä eroja. Lisäksi tutkitaan, oli
vatko  seutukuntien  sosiaalisen  ympäristön  ominaisuuksien  yhteydet  perheettö
myyteen  ja  eroamiseen  erilaisia  lamatyöttömien  ja  muiden  kuin  lamatyöttömien
joukossa.

6.1  Perheettömyys ja parisuhteesta eroaminen 1990luvulla

6.1.1  Perhetyyppi ja perheettömyys

Aluksi tarkastellaan tutkimuskohortin perhetyyppiä vuosina 1990, 1993 ja 1997 eli
suurin  piirtein  samoilta  ajankohdilta kuin  työmarkkinaasemaa  edellisessä  luvus
sa. Tässä mittauskohtana on kunkin vuoden lopun tilanne. Muuttujan muodostus
ja perheen määrittelyt rekistereissä on kuvattu luvussa 4.2.3. Taulukossa 6.1 esi
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Taulukko 6.1. Perhetyyppi vuosina 1990, 1993 ja 1997 (%): koko tutkimuskohortti, lamaajan
pitkäaikaistyöttömät ja muut. Vuonna 1993 kaupunkiseutukunnissa asuneet 3054vuotiaat
palkansaajat.

NAISET

 Muut kuin lamatyöttömät
1990 1993 1997 1990 1993 1997 1990 1993 1997

Pari ja lapsia 60,7 57,5 48,8 55,8 49,6 40,9 61,4 58,7 50,1
Pari, ei lapsia 15,2 17,3 23,1 16,4 18,7 23,2 15,0 17,1 23,0
   Pari yhteensä 75,9 74,7 71,9 72,2 68,3 64,1 76,5 75,7 73,1
Yksinhuoltaja 9,7 10,8 10,8 12,7 14,2 13,7 9,2 10,2 10,3
Vanhemp. kanssa 1,5 1,1 0,8 2,1 1,7 1,3 1,5 1,0 0,7
Perheetön tai tunt. 12,6 13,4 15,9 12,3 15,7 19,9 12,6 13,1 15,2
Ei aineistossa 0,3 . 0,6 0,7 . 1,0 0,2 . 0,5
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 69794 69794 69794 9558 9558 9558 60236 60236 60236

MIEHET

 Muut kuin lamatyöttömät
1990 1993 1997 1990 1993 1997 1990 1993 1997

Pari ja lapsia 57,7 57,1 50,7 40,4 37,5 31,7 62,0 61,9 55,3
Pari, ei lapsia 16,4 17,2 21,4 16,2 16,9 18,6 16,5 17,2 22,1
   Pari yhteensä 74,2 74,3 72,1 56,6 54,4 50,3 78,5 79,1 77,4
Yksinhuoltaja 1,5 1,8 2,1 1,6 2,0 2,2 1,5 1,8 2,1
Vanhemp. kanssa 5,8 4,7 3,6 10,8 9,9 7,6 4,6 3,5 2,6
Perheetön tai tunt. 18,1 19,2 20,8 29,9 33,8 37,1 15,1 15,6 16,8
Ei aineistossa 0,4 . 1,4 1,0 . 2,9 0,2 . 1,0
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 66810 66810 66810 13179 13179 13179 53631 53631 53631

 Kaikki  Lamatyöttömät

 Kaikki  Lamatyöttömät

tetään  tutkimuskohortin  perhetyypin  jakaumat  eri  vuosina  kaikkien  naisten  ja
miesten sekä erikseen  lamaajan pitkäaikaistyöttömien  ja  muiden  joukossa. Pa
risuhteessa  (avio  tai  avoliitossa)  oli  vuosina  1990  ja  1993  noin  kolme  neljästä
tutkimuskohortin naisesta  ja miehestä, mutta vuoteen 1997 mennessä osuus oli
molemmissa  ryhmissä  jonkin verran  laskenut. Perheettömien  (niiden,  jotka eivät
asuneet  puolison,  lasten  tai  vanhempiensa  kanssa)  osuus  oli  naisten  joukossa
vuosina 1990  ja  1993 noin 13  prosenttia,  mutta vuoteen 1997  mennessä se  oli
noussut  16  prosenttiin.  Miesten  joukossa  perheettömiä  oli  jonkin  verran  enem
män: osuus kasvoi 1990luvun alun 18 prosentista seurannan lopun 21 prosent
tiin. Perusjoukkoon  (tutkimuskohorttia vastaavaan  ryhmään  koko  Suomen väes
tössä)  korotettuna  perheettömien  osuudet  vastaavat  määrällisesti  noin  101 000
naista ja 126 000 miestä. Parisuhteessa olevien määrän väheneminen ja perheet
tömyyden lisääntyminen liittyy osittain kohortin ikääntymiseen ja elämänvaihesiir
tymiin:  seitsemän  vuoden  seurannan  aikana  osa  tutkimuskohortista  on  ehtinyt
esimerkiksi leskeytyä tai erota. Yksinhuoltajia oli naisista kymmenisen prosenttia;
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miesten  ryhmässä  puolestaan  näkyy  korkeahko  vanhempiensa  kanssa  asuvien
osuus.

Lamaajan pitkäaikaistyöttömät naiset olivat muita naisia harvemmin pa
risuhteessa  kaikkina  tarkasteltavina  vuosina,  ja  ero  ryhmien  välillä  kasvoi  noin
neljästä  prosenttiyksiköstä  lähelle  kymmentä  prosenttiyksikköä  vuosien  1990  ja
1997 välillä. Lamatyöttömät naiset olivat vastaavasti muita useammin perheettö
miä  tai  yksinhuoltajia. Perheettömien osuuksien ero oli  lähes viisi prosenttiyksik
köä vuonna 1997, jolloin lamatyöttömistä naisista perheettömiä oli 20 prosenttia ja
muista 15 prosenttia.

Miesten  ryhmässä  ero  lamatyöttömien  ja  muiden  välillä  parisuhteessa
olevien ja perheettömien osuuksissa oli vielä korostuneempi kuin naisilla. Lama
työttömien miesten  joukossa parisuhteessa oleminen oli jo ennen lamaa selvästi
harvinaisempaa kuin muilla: alle 60 prosenttia oli parisuhteessa vuonna 1990, kun
muista  miehistä  osuus  oli  lähes  80  prosenttia.  Näistäkin  osuuksista,  kuten  eri
työmarkkinaasemissa olevien osuuksista luvussa 5, näkyy laman aikana pitkäai
kaistyöttömyyttä  kokeneiden  miesten  marginaalisempi  asema  jo  ennen  lamaa.
Vuoteen 1997 mennessä ero lamatyöttömien ja muiden välillä parisuhteessa ole
vien osuuksissa kasvoi edelleen jonkin verran. Vastaavasti perheettömien osuus
kasvoi  lamatyöttömien  miesten  joukossa  30  prosentista  37  prosenttiin  vuosien
1990 ja 1997 välillä. Muiden kuin  lamatyöttömien joukossa perheettömien osuus
vuonna 1997 oli vain 17 prosenttia. Erityisen huomiota herättävää on lamatyöttö
mien  miesten  suuri  vanhempiensa  kanssa  asuvien  osuus:  vuonna  1993  jopa
kymmenen prosenttia  tutkimuskohortin 3054vuotiaista  lamatyöttömistä miehistä
oli perheessä itse lapsen asemassa.

Esitetyistä  jakaumista heijastuu miesten heikompi asema,  jos perheettö
myyttä  pidetään  syrjäytymisen  riskitekijänä.  Parisuhteessa  olevien  osuudessa
koko  tutkimuskohortissa  ei  luonnollisesti  ollut  juurikaan  eroa  naisten  ja  miesten
välillä, mutta  ilman  kumppania asuvista naisista suurella osalla on  huoltovastuu
lapsista. Miehet sen sijaan ovat useammin  täysin yksin. Miesten  perheettömyys
korostuu erityisesti työttömien keskuudessa.

Taulukossa 6.2 tarkastellaan vielä vuoden 1997 perhetyypin mukaan sitä,
millainen henkilön  tilanne oli neljä vuotta aiemmin. Vuosien 1993  ja 1997 välillä
henkilön  perhetyyppi  muuttui  vain  vähemmistössä  tapauksia.  Erityisesti  vuoden
1997  perheettömien  tilanne  on  jatkoanalyysien  kannalta  mielenkiintoinen:  lähes
70 prosenttia vuoden 1997 perheettömistä oli perheettömiä jo vuonna 1993. Muu
ten perheettömiksi tultiin naisten joukossa etenkin yksinhuoltajien joukosta ja pa
risuhteista, joissa ei ollut lapsia. Miesten joukossa perheettömiksi sen sijaan tultiin
ensisijaisesti  parisuhteista,  joissa  oli  lapsia.  Luvuista  heijastuu se,  että  parisuh
teen  purkautuessa  lapset  jäävät  useimmiten  äidille  isän  jäädessä  samalla  per
heettömäksi.

Jatkoanalyyseissa keskitytään erityisesti perheettömien ryhmään. Ajatuk
sena on, että täysin perheettömiltä puuttuvat ne sosiaaliset resurssit, tuki ja moti
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vaatio,  joita  samassa  asuntokunnassa  asuva  kumppani,  lapset  tai  vanhemmat
tuovat yksilön elämään. Henkilö ei siis määritelmän mukaan kuulu perheettömiin,
jos  hän  on  lasten  huoltaja  tai  asuu vanhempiensa kanssa. Perheettömyyden  eli
omasta perheestä koostuvan sosiaalisen tuen puutteen lisäksi  tutkimus voitaisiin
kohdistaa myös yksinasumiseen. Tällöin ajatellaan yksinasumisen olevan se teki
jä,  joka  voi  aiheuttaa  syrjäytymisen  sosiaalisista  suhteista,  eikä  samassa  talou
dessa asuvien kumppanuus, sukulaisuus tai muilla suhteilla sinänsä olisi merki
tystä  (vrt.  Gallie  &  Paugam  2000b).  Yksinasuvista  kaikki  ovat  määritelmällisesti
perheettömiä,  mutta  perheettömistä  kaikki  eivät  ole  yksinasuvia.  Yksinasuvien
osuudet olivat tutkimuskohortissa 1997 jonkin verran pienempiä kuin perheettömi
en osuudet. Erityisesti perheettömillä miehillä oli usein asuinkumppaneita:  lama
työttömistä  perheettömistä miehistä  jopa  28  prosentilla  ja muista  perheettömistä
miehistä 20 prosentilla oli asuinkumppaneita samassa asuntokunnassa, kun nai
silla vastaavat osuudet olivat 15 ja 12 prosenttia. Lamatyöttömät perheettömät siis
asuivat  muita  harvemmin  yksin.  Todennäköisesti  pitkäaikaistyöttömät  joutuivat
muita  useammin  jakamaan  asunnon  muiden kanssa  tai  asumaan  enemmän  tai

Taulukko 6.2. Perhetyyppi vuonna 1993 vuoden 1997 perhetyypin mukaan (%). Vuonna
1993 kaupunkiseutukunnissa asuneet 3054vuotiaat palkansaajat.

NAISET

Perhetyyppi 1997

Perhetyyppi 1993

Pari ja lapsia 92,2 32,5 33,6 1,1 7,0 34,0 57,5
Pari, ei lapsia 3,6 58,9 1,1 4,0 10,4 23,5 17,3
Yksinhuoltaja 2,9 2,0 61,7 3,3 13,1 14,5 10,8
Vanhemp. kanssa 0,0 0,3 0,2 81,9 1,7 2,6 1,1
Perheetön tai tuntematon 1,3 6,3 3,4 9,6 67,8 25,4 13,4
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100
N 34077 16097 7544 570 11085 421 69794

MIEHET

Perhetyyppi 1997

Perhetyyppi 1993

Pari ja lapsia 90,2 31,2 46,3 5,4 14,8 34,9 57,1
Pari, ei lapsia 5,2 57,7 1,0 2,5 8,8 16,4 17,2
Yksinhuoltaja 0,6 0,5 42,3 0,4 2,3 2,5 1,8
Vanhemp. kanssa 0,5 1,4 0,9 82,6 5,0 6,8 4,7
Perheetön tai tuntematon 3,5 9,2 9,5 9,1 69,1 39,4 19,2
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100
N 33844 14314 1412 2424 13907 909 66810
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vähemmän väliaikaisesti  tuttavien  luona. Yksinasumista huonoosaisuuden  riski
tekijänä ei tässä tutkimuksessa kuitenkaan tarkastella erikseen.

6.1.2  Parisuhteesta eroaminen 19931997

Tietyn  poikkileikkaustilanteen  perhetyypin  lisäksi  perheelämästä  syrjäytymisen
indikaattorina  voidaan  tarkastella  parisuhteen  purkautumista  eli  parisuhteesta
eroamista. Tässä parisuhde määritellään nimenomaan asuinkumppanuuden kaut
ta,  koska  rekisteriaineistosta  ei  saada  muunlaista  tietoa  henkilöiden  suhteista.
Toisin  kuin  poikkileikkaustilanteen  perheettömyydessä,  eroamisen  mittarissa  on
mukana syrjäytymisen dynaaminen luonne. Voidaan toisaalta ajatella, että henki
löt,  jotka  ylipäätään  asuivat  parisuhteessa,  olivat  lähtötilanteessa  keskimäärin
vähäisemmässä huonoosaisuusriskissä kuin ne jotka eivät asuneet parisuhtees
sa.  Parisuhteen  purkautumisen  analyysilla  voidaan  kuitenkin  tarkemmin  tutkia
esimerkiksi  henkilön  työmarkkinatilanteen  vaikutuksia  perhetyyppiin,  koska  työt
tömyyteen  liittyviä valikoitumistekijöitä  saadaan  jonkin verran vakioitua  ottamalla
mukaan vain lähtötilanteessa parisuhteessa olleet.

Parisuhteesta eronneiksi luokiteltiin ne, jotka olivat edellä käsitellyn perhe
tyyppimuuttujan  mukaan  parisuhteessa vuonna  1993  mutta  eivät  enää  vuonna
1997  (muuttujan  kuvaus  tarkemmin  luvussa  4.2.3).  Parisuhteesta  eronneiden
osuudet tutkimuskohortissa vuosien 1993 ja 1997 välillä ovat taulukossa 6.3. Noin
kahdeksan prosenttia parisuhteessa vuoden 1993 lopussa olleista naisista ja mie
histä oli vuoden 1997 loppuun mennessä siirtynyt parisuhteen ulkopuolelle. Lama
työttömät erosivat selvästi useammin kuin muut. Noin seitsemän prosenttia muista
kuin lamatyöttömistä naisista ja miehistä erosi, kun lamatyöttömistä naisista osuus
oli 11 prosenttia ja miehistä 16 prosenttia.

Taulukko 6.3. Parisuhteesta eroaminen vuosien 1993 ja 1997 välillä: koko tutkimuskohortti,
lamaajan pitkäaikaistyöttömät ja muut. Vuonna 1993 kaupunkiseutukunnissa asuneet 3054
vuotiaat palkansaajat.

NAISET MIEHET

Eronneita 19931997 (%) 1 7,8 11,3 7,3 8,0 15,8 6,7
Ei eronneita tai poistuneet aineistosta 92,2 88,7 92,7 92,0 84,2 93,3
Yhteensä 100 100 100 100 100 100
N (parisuhteessa olleet 1993) 52159 6532 45627 49617 7169 42448

Vuonna 1993 parisuhteessa olleiden
osuus koko tutkimuskohortista (%)

1 Eronneita: ne, jotka vuoden 1993 perhetyypin mukaan olivat parisuhteessa ja vuoden 1997 perhetyypin
   mukaan eivät olleet parisuhteessa, mutta jotka eivät kuitenkaan olleet 19931997 välillä leskeytyneitä.

54,4 79,174,7 68,3 75,7 74,3
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6.1.3  Kaupunkiseutukuntien väliset erot

Vuonna 1997 perheettömien osuuden seutukunnittainen vaihtelu naisten ja mies
ten ryhmissä näkyy kartoista 6.1 a ja b ja vuosien 1993 ja 1997 välisen eronnei
suuden  vaihtelu  kartoista  6.2  a  ja  b  tutkimuskohortin  vuoden  1993  asuinpaikan
mukaan.  Kaupunkiseutukunnat  on  jaoteltu  neljään  luokkaan  siten,  että  keskim
mäisenä katkaisupisteenä on käytetty perheettömyyden tai eronneisuuden keski
määräistä osuutta naisten tai miesten aineistossa, ja sen ympärille sijoittuvat seu
tukunnat on jaettu edelleen kahteen luokkaan siten, että seutukuntien lukumäärä
luokissa  on  suurin piirtein sama. Naisten perheettömyyden alueellista  jakaumaa
esittävä kartta  6.1  a  poikkeaa  kuitenkin muista  sikäli,  että  seutukunnat  on  siinä
jaettu  vain  kolmeen  luokkaan  keskimääräisen  osuuden  ylittävien  seutukuntien
vähäisen  määrän  takia.  Tarkat  seutukunnittaiset  perheettömien  ja  eronneiden
osuudet  95 prosentin  luottamusväleineen  on  koottu  liitetaulukkoon 10. Karttojen
alle  on  merkitty  seutukunnittaisen vaihtelun  tunnuslukuina absoluuttinen  ja  suh
teellinen keskipoikkeama, joiden laskukaavat on esitetty edellä luvussa 5.1.2.

Prosenttiosuuksien vaihteluvälillä mitattuna kaupunkiseutukuntien välinen
alueellinen  vaihtelu  sekä  perheettömyydessä  että  eronneisuudessa  oli  varsin
suurta.  Perheettömien  osuus  vaihteli  naisilla  Pietarsaaren  kuudesta  prosentista
Helsingin 21 prosenttiin, miehillä Kaskisten 11 prosentista Loviisan 24 prosenttiin.
Naisten  ja  miesten  seutukunnittaisten  osuuksien  korrelaatiokerroin  oli  0,79  eli
melko  vahva  (ks.  liitetaulukko  9).  Perheettömien  osuuksien  hajonta  oli  naisten
ryhmässä suurempaa kuin miesten  ryhmässä sekä absoluuttisesti että suhteelli
sesti.  Eronneiden osuus vaihteli naisilla Kaskisten kahdesta prosentista Tammi
saaren kymmeneen prosenttiin, miehillä Kaskisten kahdesta prosentista Riihimä
en 11 prosenttiin. Eronneiden osuuksien absoluuttinen ja suhteellinen vaihtelu oli
naisilla ja miehillä keskenään samantapaista, ja seutukunnittainen korrelaatioker
roin  on  0,75.  Tämä  ei  ole  yllättävää, sillä  yhtä  eronnutta  naistasi  vastaa  suurin
piirtein yksi eronnut mies olettaen että uuden suhteen solmimisen todennäköisyy
det ovat suurin piirtein samat naisilla ja miehillä ja että paljon vaihtelua ei ole siinä,
solmittiinko  mahdollinen  uusi  parisuhde  nimenomaan  kyseisen  tutkimuskohortin
sisällä. Naisten ryhmässä eronneisuuden suhteellinen vaihtelu oli pienempää kuin
perheettömyyden vaihtelu, miesten ryhmässä sen sijaan eronneisuuden suhteelli
nen vaihtelu oli jonkin verran suurempaa kuin perheettömyyden.

Miesten  perheettömyys  keskittyi  erityisen  selvästi  pääkaupunkiseudulta
Mikkelin seudulle ulottuvalle sektorille. Naisten  joukossa alueellinen kuva on sa
mantapainen  mutta  hajanaisempi.  Eroaminen  oli  yleisintä  VarsinaisSuomesta
Uudenmaan kautta Mikkeliin ulottuvalla alueella sekä pohjoisen kaupunkiseuduil
la.  Verrattuna  luvussa  5  esitettyihin  pitkäaikaistyöttömyyden  seutukunnittaisia
osuuksia kuvaaviin karttoihin huomataan, että jokseenkin eri alueet sijoittuvat per
heettömyyden  kuin  työttömyyden  mukaan  jakauman  alimpaan  kolmannekseen.
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Kartta 6.1. Perheettömyys tutkimuskohortissa vuonna 1997 vuoden 1993 asuinseutukunnan
mukaan.

Perheettömiä (%)

5,8  12,3  (20)
12,3  15,9  (18)
15,9  20,9   (5)

Perheettömiä (%)

11,2  18,3  (14)
18,3  20,8  (14)
20,8  22,0   (7)
22,0  24,3   (8)

a. Naiset b. Miehet

Absoluuttinen keskipoikkeama: 3,3 %yks.
Suhteellinen keskipoikkeama: 21,0 %

Absoluuttinen keskipoikkeama: 2,1 %yks.
Suhteellinen keskipoikkeama: 10,0 %

Kartta 6.2. Parisuhteesta eroaminen tutkimuskohortissa vuosien 1993 ja 1997 välillä vuoden
1993 asuinseutukunnan mukaan.

Eronneita (%)

1,8  6,2  (14)
6,2  7,8  (14)
7,8  8,4   (8)
8,4  9,9   (7)

Eronneita (%)

1,7  7,0  (14)
7,0  8,0  (13)
8,0  9,0   (8)
9,0  10,6   (8)

a. Naiset b. Miehet

Absoluuttinen keskipoikkeama: 1,1 %yks.
Suhteellinen keskipoikkeama: 14,7 %

Absoluuttinen keskipoikkeama: 1,1 %yks.
Suhteellinen keskipoikkeama: 13,5 %
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Ainoastaan  Mikkelin  –  Heinolan  alue  näyttäytyy  molemmissa  kartoissa  huono
osaisimpana etenkin miesten joukossa. Pohjanlahden rannikolla perheettömyys ja
eronneisuus olivat pääsääntöisesti matalalla tasolla. Etenkin miehillä eri seutukun
tien  asema  näyttää  pääpiirteissään  samanlaiselta  perheettömyyden  ja  eronnei
suuden suhteen. Liitetaulukon 10 osuuksia ja luottamusvälejä vertailemalla havai
taan,  että  useimmat  sellaiset  alueet,  joilla  oli  vähiten  perheettömiä,  poikkesivat
ainakin keskitasosta tilastollisesti merkitsevästi. Alueluokissa,  joissa perheettömi
en tai eronneiden osuus on suurin, sen sijaan vain Helsinki poikkesi merkitsevästi
keskitasosta. Eronneisuutta koskevat luvut ovat tässä suhteessa samantapaisia.

Koko  tutkimuskohortin  ja  lamatyöttömien seutukunnittaisten perheettömi
en  osuuksien  painottamaton  korrelaatiokerroin  oli  naisilla  0,78  ja  miehillä  0,67;
eronneisuuden suhteen vastaavat kertoimet olivat 0,71 ja 0,58. Alueittainen vaih
telu  oli  siis  samansuuntaista  lamatyöttömillä  ja  muilla  vaikka  poikkeuksiakin  oli.
Perheettömyys  vaihteli  lamatyöttömillä  naisilla alueittain  seitsemästä prosentista
29 prosenttiin, lamatyöttömillä miehillä 23 prosentista 46 prosenttiin. Miesten jou
kossa siis perheettömyyden taso oli  lamatyöttömillä keskimääräistä korkeammal
la, mutta naisten  ryhmässä muihin nähden ei  juuri ollut eroa. Eronneiden osuus
vaihteli lamatyöttömillä naisilla kolmesta prosentista 21 prosenttiin, lamatyöttömillä
miehillä neljästä prosentista 24 prosenttiin.

6.2  Yksilötekijöiden yhteydet perheelämästä syrjäytymiseen
ja sen alueeroihin

Seuraavaksi tarkastellaan, miten yksilöitä kuvaavat sosiodemografiset ominaisuu
det  olivat  yhteydessä  perheettömyyteen  vuonna  1997  ja  parisuhteesta  eroami
seen vuosien 19931997 välillä sekä sitä, kuinka suuren osan väestörakenneteki
jät selittivät alueellisista eroista. Analyysimenetelmänä on monitasoinen logistinen
regressioanalyysi, ja esitys seuraa luvun 5 mallia.

6.2.1  Yksilöiden ominaisuuksien yhteydet perheettömyyteen ja
parisuhteesta eroamiseen

Perheettömyys  ja  eroaminen  on  määritelty  logistisen  regressioanalyysin  vaste
muuttujiksi  sopiviksi  kaksiluokkaisiksi  muuttujiksi.  Perheettömyyttä  selitettäessä
yksilötason selittävät muuttujat ovat pääosin samoja kuin työttömyysanalyysissa:
muuttujina ovat ikä, äidinkieli, koulutus ja sosioekonominen asema, jotka on kaikki
mitattu vuodelta  1993  (paitsi  sosioekonomisessa asemassa  tieto on  tarvittaessa
haettu  takautuvana),  jakson  19891990  työmarkkinaasema  sekä  jakson  1993
1994  työmarkkinaasema,  jota  käytetään kaksiluokkaisena myöhempien  interak
tiotarkasteluiden  takia. Vuoden 1993 perhetyyppiä ei vakioida vuoden 1997 per
hetilannetta selittävissä analyyseissa, koska muuttujat ovat hyvin lähellä toisiaan
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ja  siten  pitkälti  saman  asian  indikaattoreita. Eronneisuusanalyyseissa  käytetään
selittäjinä lisäksi henkilön vuoden 1993 siviilisäätyä, koska etenkin se, oliko naimi
sissa vai avoliitossa, kertoo parisuhteen sitoutuneisuuden asteesta ja vaikuttanee
myös  eron  todennäköisyyteen.  Selittävistä  analyyseista  on  poistettu  ne  yksilöt,
jotka  eivät  olleet  aineistossa  vastemuuttujan  mittaushetkellä,  joten  henkilöiden
kokonaismäärät analyyseissa ovat hieman pienemmät kuin edellä olevissa taulu
koissa esitetyt. Yksilömuuttujien  jakaumat  tutkimuskohortissa  naisten  ja miesten
ryhmissä näkyvät liitetaulukoista 3 ja 4. Perheettömyyden analyysissa käytettyjen
aineistojen  jakaumat  vastaavat  koko  tutkimuskohortin  jakaumia.  Eronneisuuden
analyysiin käytettävien osaaineistojen osalta jakaumat on esitetty erikseen, koska
eroanalyysi koskee vain parisuhteessa olleita.

Yksilöominaisuuksien yhteydet perheettömyyteen

Tulokset perheettömyyttä selittävien yksilömuuttujien vaikutuksista esitetään  tau
lukossa  6.4.  Tulokset  jakaantuvat  niin  sanottuun  kiinteään  osaan  ja  satun
naisosaan,  kuten  luvussa 5  on  selostettu. Ensimmäisessä sarakkeessa  on  per
heettömien  prosenttiosuus  kussakin  selittävän  muuttujan  luokassa.  Seuraavissa
sarakkeissa esitetään tulokset kahdentyyppisistä malleista,  joista ensimmäisessä
on vakioitu kukin muuttuja kerrallaan ja toisessa kaikki muuttujat yhtä aikaa. Refe
renssiluokkana,  johon kunkin  selittävän  muuttujan  luokan  vaikutuksia  verrataan,
on  kunkin  muuttujan  ensimmäinen  luokka.  Lisäksi  viimeisen  mallin  osalta  esite
tään  kontrastianalyyseilla  saadut  tiedot  siitä,  mistä  kyseisen  muuttujan  luokista
kukin  luokka  poikkeaa  tilastollisesti  merkitsevästi.  Jokaisen  mallin  kohdalla  on
myös esitetty muuttujan merkitsevyys mallissa (parvo), ja kunkin ristitulosuhteen
kohdalle on merkitty tähti (*), mikäli luokka poikkeaa vertailuryhmästä tilastollisesti
merkitsevästi.

Kaikilla analyysiin valituilla yksilöä kuvaavilla muuttujilla oli erittäin vahva
yhteys  perheettömyyteen.  Luokkien  väliset  erot  eri  muuttujien  sisällä  kuitenkin
pienenivät selvästi muiden tekijöiden vakioimisen myötä etenkin sosioekonomis
ten muuttujien osalta, mikä johtuu suureksi osaksi siitä, että eri sosioekonomisten
muuttujien  vaikutukset  kulkevat  osittain  toistensa  kautta.  Tulokset  raportoidaan
seuraavassa pääasiassa mallista, jossa kaikki muuttujat on vakioitu yhtä aikaa.

Iän yhteys perheettömyyteen oli naisilla ja miehillä erisuuntainen: naisilla
ikä kasvatti perheettömyyden vedonlyöntisuhdetta, miehillä pienensi (kaikilla nai
silla  vanhimman  ikäryhmän  vedonlyöntisuhde  olla  perheetön  oli  2,52kertainen
verrattuna  nuorimpiin,  kun  muut  yksilötason  tekijät  oli  vakioitu,  miehillä  0,83
kertainen).  Ero  johtuu  osittain  miesten  varhaisemmasta  kuolemasta  sekä  siitä,
että miehet ovat usein parisuhteessa  itseään hieman nuorempien kanssa. Ruot
sinkieliset olivat harvemmin perheettömiä kuin suomenkieliset: ruotsi äidinkielenä
merkitsi viidenneksen pienempää perheettömyyden vedonlyöntisuhdetta suomen
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Taulukko 6.4. Vuonna 1997 perheettömien osuudet ja perheettömyyden ristitulosuhteet
(odds ratio) monitasoisista logistisista regressiomalleista yksilötason muuttujien mukaan.
Vuonna 1993 kaupunkiseutukunnissa asuneet 3054vuotiaat palkansaajat.

Kiinteät vaikutukset Eroaa
luokis
ta c

Eroaa
luokis
ta c

% OR OR % OR OR

Ikä 1993  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)
1    3034 12,2 1,00 1,00 3, 4, 5 23,7 1,00 1,00 Kaikki
2    3539 11,7 0,97 0,96 3, 4, 5 21,2 0,87 * 0,90 * 1, 4, 5
3    4044 14,0 1,19 * 1,18 * Kaikki 20,6 0,84 * 0,88 * 1, 4
4    4549 19,2 1,73 * 1,71 * Kaikki 19,1 0,76 * 0,81 * 1, 2, 3
5    5054 25,9 2,57 * 2,52 * Kaikki 19,5 0,78 * 0,83 * 1, 2

Äidinkieli  (p=0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)
1    Suomi 16,1 1,00 1,00 2 21,3 1,00 1,00 2
2    Ruotsi 12,9 0,83 * 0,82 * 1 15,5 0,68 * 0,78 * 1

Koulutus 1993  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p=0,014)
1    Perusaste 17,4 1,00 1,00 Kaikki 24,8 1,00 1,00 3
2    Keskiaste 15,1 0,86 * 1,09 * 1 21,3 0,82 * 0,98 3
3    Korkeaaste 15,8 0,84 * 1,14 * 1 14,1 0,47 * 0,88 * 1, 2

Sosioekonominen asema  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)
1    Erikoistumaton työntekijä tai ei tietoa erik. 17,8 1,00 1,00 Kaikki 30,6 1,00 1,00 Kaikki
2    Erikoistunut työntekijä 16,1 0,86 * 0,92 * 1, 3 22,9 0,68 * 0,74 * 1, 4, 5
3    Alempi toimihlö, epäitsenäinen työ 14,2 0,72 * 0,79 * Kaikki 22,2 0,63 * 0,76 * 1, 4, 5
4    Alempi toimihlö, itsenäinen työ 16,7 0,83 * 0,88 * 1, 3 16,0 0,42 * 0,54 * Kaikki
5    Ylempi toimihenkilö 15,9 0,75 * 0,88 * 1, 3 14,3 0,35 * 0,48 * Kaikki

Työmarkkinaasema 19891990  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)
1    Pääasiassa tai koko jakson työssä 16,5 1,00 1,00 Kaikki 17,7 1,00 1,00 Kaikki
2    Jonkin verran työttömyyttä 18,8 1,33 * 1,22 * Kaikki 35,6 2,74 * 1,69 * Kaikki
3    Pitkäaikais tai toistuvaistyötön 24,3 1,94 * 1,51 * Kaikki 53,3 5,92 * 3,02 * Kaikki
4    Työvoiman ulkopuolella tai ei aineistossa 10,2 0,59 * 0,62 * Kaikki 34,6 2,43 * 2,07 * Kaikki

Työmarkkinaasema 19931994  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)
1    Muu kuin pitkäaikais tai toistuvaistyötön 15,3 1,00 1,00 2 16,9 1,00 1,00 2
2    Pitkäaikais tai toistuvaistyötön 20,0 1,48 * 1,45 * 1 37,9 3,06 * 2,05 * 1

Kaikki (perheettömien osuus) 15,9 21,0

Satunnaisvaikutukset Tyhjä
malli d

Tyhjä
malli d

Aluevarianssi (seutukuntavaihtelu) 0,044 0,044 0,026 0,038
Parvo aluevarianssille  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)

Ero tyhjään malliin (%) . +1,2 . +44,5

a Kukin muuttuja mallissa yksin ilman muita muuttujia. b Kaikki yksilömuuttujat vakioitu. c Numerot osoittavat, mistä saman
muuttujan luokista kyseinen luokka poikkeaa tilastollisesti merkitsevästi  kaikki yksilömuuttujat sisältävässä mallissa.
d Malli jossa ei ole yhtään selittävää muuttujaa. * = 95 prosentin luottamusväli ei sisällä 1,00:aa.
Parvot suluissa osoittavat yksittäisen muuttujan merkitsevyyden kussakin mallissa.

Kaikki
muuttu
jat b

Kaikki
muuttu
jat b

 NAISET  n=69191  MIEHET n=65553

Muuttuja
yksin a

Kaikki
muuttu
jat b

Muuttuja
yksin a

Kaikki
muuttu
jat b
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kielisiin verrattuna, kun muiden muuttujien vaikutus oli otettu huomioon.
Koulutus  ja  sosioekonominen  asema  kuvaavat  yksilön  asemaa  sosiaali

sella asteikolla, ja esimerkiksi sosioekonomisten ryhmien väliset erot johtuvat osit
tain eroista ryhmien koulutustasoissa. Koulutuksen vaikutukset perheettömyyteen
olivat naisilla  ja miehillä erilaisia. Kun  koulutus oli mallissa  yksin, korkeaasteen
koulutuksen saaneilla vedonlyöntisuhde olla perheetön oli naisilla 16 prosenttia ja
miehillä  yli  50  prosenttia  pienempi  kuin  peruskoulutuksen  saaneilla:  lisääntyvä
koulutus näytti siis pienentävän perheettömyysriskiä. Muiden muuttujien vakioimi
nen kuitenkin toi esiin erilaisen koulutuksen ja perheettömyyden välisen yhteyden.
Naisilla koulutuksen vaikutus kääntyi päinvastaiseksi: mitä korkeampi oli koulutus,
sitä todennäköisemmin nainen oli perheetön. Miehillä muiden yksilötekijöiden va
kioiminen  pienensi  koulutuksen  vaikutusta,  mutta  vakioinnin  jälkeen  korkea
asteen koulutetuilla oli edelleen noin viidenneksen perusasteen koulutuksen saa
neita pienempi perheettömyyden vedonlyöntisuhde. Koulutuksen yhteys perheet
tömyyteen muuttui vakiointien myötä, koska koulutus on yhteydessä mm. sosio
ekonomiseen  asemaan  ja  työmarkkinaasemaan.  Erityisesti  sosioekonomisen
aseman vakioiminen vaikuttikin koulutuksen kertoimien muuttumiseen.

Toimihenkilöasemassa  olevilla  perheettömyys  oli  harvinaisempaa  kuin
työntekijöillä. Naisten  joukossa  epäitsenäisessä asemassa olleet  alemmat  toimi
henkilöt  erottuivat  jonkin  verran  muista  sosioekonomisista  ryhmistä,  kun  muut
yksilömuuttujat oli vakioitu: heillä oli yli viidenneksen pienempi vedonlyöntisuhde
olla  perheetön  verrattuna  erikoistumattomiin  työntekijöihin.  Muissa  ryhmissä  ve
donlyöntisuhde oli noin kymmenesosan pienempi kuin vertailuryhmässä. Miesten
joukossa  ylemmät  toimihenkilöt  ja  itsenäisessä  asemassa  olleet alemmat  toimi
henkilöt  erottuivat  yhdeksi  ryhmäksi  ja  epäitsenäisessä  työssä  olevat  alemmat
toimihenkilöt  ja erikoistuneet työntekijät  toiseksi ryhmäksi, kun ryhmiä vertaillaan
erikoistumattomiin työntekijöihin. Kahdessa ylimmässä asemassa olevilla oli mies
ten  ryhmässä noin puolet vertailuryhmää pienempi perheettömyyden vedonlyön
tisuhde  ja  lopuissa  kahdessa  ryhmässä noin neljänneksen  pienempi,  kun kaikki
yksilömuuttujat oli vakioitu.

Lamaa  edeltävä  ja  lamanaikainen  työmarkkinaasema  olivat  vahvassa
yhteydessä  perheettömyyteen.  Naisilla  jakson  19891990  pitkäaikaistyöttömillä
perheettömyyden vedonlyöntisuhde oli puolitoistakertainen  ja miehillä kolminker
tainen verrattuna pääasiassa työssä olleisiin. Pääasiassa työvoiman ulkopuolella
oleminen tarkoittaa naisille ja miehille eri asioita, ja sillä oli myös erilainen yhteys
perheettömyyteen  eri  sukupuolilla:  jaksolla  19891990  työvoiman  ulkopuolella
olleet naiset olivat harvemmin perheettömiä vuonna 1997 kuin pääasiassa työssä
olleet. Tämä  johtuu osittain siitä, että naisten  joukossa perhevapailla  tai muuten
kotiäiteinä  olevat  muodostavat  merkittävän  osan  työvoiman ulkopuolella olleista.
Miesten joukossa sen sijaan pääasiassa työvoiman ulkopuolella olo merkitsi työs
säkäyntiin verrattuna useammin perheettömyyttä.
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Laman aikana koetulla pitkäaikaistyöttömyydellä oli selvä yhteys perheet
tömyyteen vuonna 1997, eikä lamatyöttömien suurempi perheettömyys verrattuna
muihin  selittynyt  analyysissa  mukana  olevilla  yksilötason  taustamuuttujilla.  Kun
muiden sosiodemografisten tekijöiden vaikutus oli otettu huomioon, lamatyöttömi
en vedonlyöntisuhde olla perheetön oli naisilla puolitoistakertainen ja miehillä kak
sinkertainen verrattuna muihin kuin lamatyöttömiin. Voidaan siis arvioida, että osa
perheettömäksi  jäämisestä  todella  liittyi  laman  aikaiseen  työttömyyskokemuk
seen – mahdollista valikoitumista sekä työttömäksi että perheettömäksi on otettu
analyysissa huomioon muiden henkilön taustaan liittyvien tekijöiden, kuten koulu
tuksen ja aiemman työmarkkinaaseman mittaamisella. On kuitenkin mahdollista,
että jotkin analyysin ulkopuolelle jääneet valikoitumistekijät vaikuttavat havaittuun
työttömyyden ja perheettömyyden väliseen yhteyteen.

Kaiken kaikkiaan siis henkilön asema sosiaalisella asteikolla sekä eri kau
sina  koettu  työttömyys  vaikuttivat  suuresti  perheettömyyden  todennäköisyyteen
vuonna 1997. Lamaajan pitkäaikaistyöttömillä perheettömyyden vedonlyöntisuh
de oli suurempi kuin muilla silloinkin, kun myös aiempi työttömyys ja henkilön mui
ta  taustatekijöitä  oli  otettu  huomioon.  Taulukon  6.4  alareunan  satunnaisosaan
palataan myöhemmin luvussa 6.2.2.

Yksilöominaisuuksien yhteydet eronneisuuteen

Taulukossa 6.5 esitetään vastaavasti yksilötason analyysin tulokset vuosien 1993
ja 1997 välisestä eroamista selittävistä tekijöistä. Eronneisuutta selittämään käyte
tään samoja yksilötason muuttujia kuin perheettömyyden analyysissa sekä lisäksi
henkilön siviilisäätyä.

Yksilömuuttujien  yhteydet  eronneisuuteen  olivat  naisilla  ja  miehillä  huo
mattavan  samankaltaiset;  eroja  löytyy  lähinnä  työmarkkinaasemaa  kuvaavissa
muuttujissa. Iän yhteys eronneisuuteen oli naisilla ja miehillä samanlainen, koska
parisuhteessa olevat  ja siten  myös  toisistaan myöhemmin  eroavat  ovat yleensä
keskenään  suurin  piirtein  saman  ikäisiä.  Kun  muutkin  yksilömuuttujat  oli  otettu
huomioon, vanhimmassa ikäryhmässä eroamisen vedonlyöntisuhde oli noin puo
let pienempi kuin nuorimmassa ikäryhmässä sekä naisilla että miehillä. Ikä vähen
tää  eroriskiä,  koska  suuri  osa  eroista  tapahtuu  nuorena  liiton  alkuvaiheessa,  ja
vanhemmissa  kohorteissa  mahdolliset erot ovat  kenties ehtineet  tapahtua  jo ai
emmin (ks. Nieminen 1999).

Äidinkielen yhteys eronneisuuteen oli käytännössä samanlainen kuin per
heettömyyteen:  ruotsinkieliset  erosivat  suomenkielisiä  vähemmän  (vrt.  Finnäs
1997).  Naisten  joukossa  yhteys  kuitenkin  hävisi  muiden  tekijöiden  vaikutusten
huomioonottamisen myötä.  Korkeaasteen koulutuksen  saaneet  poikkesivat  sel
vimmin muista koulutusryhmistä: tässä ryhmässä eronneisuuden vedonlyöntisuh
de oli lähes neljänneksen pienempi perusasteen koulutuksen saaneisiin verrattu
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Taulukko 6.5. Vuosien 1993 ja 1997 välillä eronneiden osuudet ja eronneisuuden ristitulosuh
teet (odds ratio) monitasoisista logistisista regressiomalleista yksilötason muuttujien mukaan.
Vuonna 1993 kaupunkiseutukunnissa asuneet 3054vuotiaat palkansaajat.

Kiinteät vaikutukset Eroaa
luokis
ta c

Eroaa
luokis
ta c

% OR OR % OR OR

Ikä 1993  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)
1    3034 10,4 1,00 1,00 3, 4, 5 10,9 1,00 1,00 3, 4, 5
2    3539 9,8 0,95 0,99 3, 4, 5 9,7 0,88 * 0,98 3, 4, 5
3    4044 7,7 0,72 * 0,77 * Kaikki 7,9 0,71 * 0,83 * Kaikki
4    4549 5,7 0,52 * 0,57 * Kaikki 6,2 0,53 * 0,65 * Kaikki
5    5054 4,3 0,39 * 0,43 * Kaikki 4,5 0,38 * 0,47 * Kaikki

Äidinkieli  (p=0,035)  (p=0,338)  (p<0,001)  (p=0,002)
1    Suomi 7,9 1,00 1,00  8,2 1,00 1,00 2
2    Ruotsi 6,5 0,84 * 0,92  5,1 0,61 * 0,72 * 1

Koulutus 1993  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)
1    Perusaste 8,1 1,00 1,00 3 9,3 1,00 1,00 Kaikki
2    Keskiaste 8,1 1,01 0,95 3 8,4 0,90 * 0,91 * Kaikki
3    Korkeaaste 6,5 0,77 * 0,78 * 1, 2 5,5 0,54 * 0,77 * Kaikki

Sosioekonominen asema  (p<0,001)  (p=0,195)  (p<0,001)  (p<0,001)
1    Erikoistumaton työntekijä tai ei tietoa erik. 8,7 1,00 1,00  11,1 1,00 1,00 2, 4, 5
2    Erikoistunut työntekijä 8,9 1,01 1,02  8,8 0,77 * 0,83 * 1
3    Alempi toimihlö, epäitsenäinen työ 7,4 0,81 * 0,95 5 9,0 0,77 * 0,94 5
4    Alempi toimihlö, itsenäinen työ 7,6 0,82 * 0,97  7,1 0,60 * 0,80 * 1
5    Ylempi toimihenkilö 7,3 0,77 * 1,09 3 5,9 0,47 * 0,76 * 1, 3

Siviilisääty 1993  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)
1    Naimisissa 5,8 1,00 1,00 Kaikki 5,7 1,00 1,00 Kaikki
2    Naimaton 15,9 2,99 * 2,41 * Kaikki 17,6 3,55 * 2,54 * Kaikki
3    Eronnut tai leski 23,9 5,08 * 4,86 * Kaikki 22,8 4,89 * 4,05 * Kaikki

Työmarkkinaasema 19891990  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)
1    Pääasiassa tai koko jakson työssä 7,4 1,00 1,00 2, 3 7,0 1,00 1,00 Kaikki
2    Jonkin verran työttömyyttä 11,8 1,83 * 1,38 * 1, 4 15,0 2,45 * 1,39 * 1, 4
3    Pitkäaikais tai toistuvaistyötön 14,0 2,31 * 1,40 * 1, 4 20,6 3,72 * 1,71 * 1
4    Työvoiman ulkopuolella tai ei aineistossa 7,9 1,11 * 1,07 2, 3 15,3 2,39 * 1,88 * 1, 2

Työmarkkinaasema 19931994  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)
1    Muu kuin pitkäaikais tai toistuvaistyötön 7,3 1,00 1,00 2 6,7 1,00 1,00 2
2    Pitkäaikais tai toistuvaistyötön 11,4 1,69 * 1,37 * 1 16,0 2,67 * 1,78 * 1

Kaikki (eronneiden osuus) 7,8 8,0

Satunnaisvaikutukset Tyhjä
malli d

Tyhjä
malli d

Aluevarianssi (seutukuntavaihtelu) 0,027 0,027 0,027 0,021
Parvo aluevarianssille  (p=0,007)  (p=0,006)  (p=0,008)  (p=0,008)

Ero tyhjään malliin (%) . +0,2 . 22,4

a Kukin muuttuja mallissa yksin ilman muita muuttujia. b Kaikki yksilömuuttujat vakioitu. c Numerot osoittavat, mistä saman
muuttujan luokista kyseinen luokka poikkeaa tilastollisesti merkitsevästi  kaikki yksilömuuttujat sisältävässä mallissa.
d Malli jossa ei ole yhtään selittävää muuttujaa. * = 95 prosentin luottamusväli ei sisällä 1,00:aa.
Parvot suluissa osoittavat yksittäisen muuttujan merkitsevyyden kussakin mallissa.

Kaikki
muuttu
jat b

Kaikki
muuttu
jat b

Muuttuja
yksin a

Kaikki
muuttu
jat b

 NAISET n=51809  MIEHET  n=48951

Muuttuja
yksin a

Kaikki
muuttu
jat b
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na sekä naisilla  että miehillä, kun muut  muuttujat  oli vakioitu. Sosioekonominen
asema oli heikommin yhteydessä eroamiseen kuin perheettömyyteen. Kun muut
tuja oli mallissa yksin, sen yhteydet eronneisuuteen olivat samansuuntaisia kuin
perheettömyyteen, mutta kun muut muuttujat vakioitiin, ryhmien kertoimet läheni
vät huomattavasti vertailuryhmää. Naisilla vain ylemmät toimihenkilöt ja alemmat
toimihenkilöt,  joilla oli  epäitsenäinen  työ,  poikkesivat  toisistaan,  mutta  näidenkin
ryhmien välinen  ero  oli melko pieni. Miesten  joukossa  luokat  poikkesivat enem
män  toisistaan;  pienin  eroriski  oli  ylemmillä  toimihenkilöillä.  Sosioekonomisen
aseman suhteen on naisilla viitteitä samasta ilmiöstä kuin perheettömyyttä selittä
vässä mallissa koulutuksen suhteen: hyvässä sosiaalisessa asemassa oleminen
lisäsi perheettömyyttä ja eroriskiä, kun muiden tekijöiden vaikutus otettiin huomi
oon  –  vaikutus  tuli  vain  näkyviin  eri  analyyseissa  eri  muuttujan  kautta.  Miehillä
yhteys oli päinvastainen, ja perheettömyys ja eroaminen liittyivät selvästi heikom
paan sosiaaliseen asemaan.

Vuoden  1993  tiedoista  eli  ajalta,  jolloin parisuhde oli vielä voimassa, on
mukana myös siviilisääty, joka mittaa parisuhteen sitoutuneisuutta. Tulokset ovat
kin  selviä  ja  odotettuja:  jos  pari  oli  naimisissa  eroseurannan  alkaessa  vuonna
1993,  parisuhde  purkautui  harvemmin  kuin  avoliitoissa  olleilla.  Parisuhteessa
asuneilla  naimattomilla  eroamisen  vedonlyöntisuhde  oli  naisilla  2,4  ja  miehillä
2,5kertainen, kun muut  yksilön  taustatekijät  oli otettu  huomioon. Jos siviilisääty
vuonna 1993 oli eronnut tai  leski, eroamisen vedonlyöntisuhde oli yli nelinkertai
nen sekä naisilla että miehillä. Parisuhteessa asuneiden siviilisäädyltään eronnei
den ja  leskien  ryhmässä käytännössä kaikki kuuluivat eronneisiin:  leskien osuus
vuonna  1993  parisuhteessa  olleista  tutkimuskohortissa  oli  hyvin  pieni  (0,5  pro
senttia naisista ja 0,1 prosenttia miehistä). Lähtötilanteessa siviilisäädyltään eron
neita olleet erosivat siis useasti uudelleenkin.

Henkilön  työttömyys  jaksolla  19891990  vaikutti  eroamiseen  pitkälti  sa
mansuuntaisesti kuin perheettömyyteen: työttömyyden kokeminen lisäsi eroriskiä
verrattuna  pääasiassa  työssä olleisiin.  Miesten  joukossa  lisäksi  työvoiman  ulko
puolella  olo oli  epäedullista parisuhteen koossa pysymisen  kannalta vastaavasti
kuin perheettömyyden analyyseissa. Naisten joukossa  jakson 19891990  työvoi
man ulkopuolella olo näytti jonkin verran kasvattavan eroriskiä, kun muita muuttu
jia ei otettu huomioon, mutta yhteys katosi vakiointien jälkeen.

Lamaajan  työttömyys  vaikutti  eroamiseenkin  enemmän  miesten  kuin
naisten joukossa: lamatyöttömillä naisilla oli 1,7kertainen ja miehillä 2,7kertainen
eronneisuuden  vedonlyöntisuhde  verrattuna  muihin.  Osittain  lamatyöttömyyden
yhteys eroamiseen johtui kuitenkin muista yksilöä kuvaavista sosiodemografisista
tekijöistä,  ja kun nämä vakioitiin,  lamatyöttömien ero  muihin kaventui.  Tällöinkin
eroamisen vedonlyöntisuhde  lamatyöttömillä  jäi muita  korkeammaksi:  naisilla  se
oli noin 1,4, miehillä 1,8. Voidaan siis jälleen arvioida, että työttömyyden vaikutus
eroamiseen  todella  oli  kausaalinen  eikä  johtunut  valikoitumistekijöistä  ainakaan
siinä määrin kuin niitä tässä analyysissa voitiin ottaa huomioon.
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6.2.2  Johtuivatko alueerot väestörakenteesta?

Perheettömyyden  ja  eronneisuuden  alueerojen  kannalta  voi  olla  olennaista  se,
millaista  väestöä  alueilla  asuu:  esimerkiksi  suuri  perheettömien  osuus  joillakin
alueilla voi johtua ainakin osittain siitä, että näillä alueilla asuu enemmän sellaisia
yksilöitä,  joiden omista ominaisuuksista  johtuva perheettömyysriski on suurempi.
Kysymyksenä tässä luvussa on se, selittyivätkö luvussa 6.1.3 esille tuodut seutu
kuntien väliset erot perheettömyyden ja eronneisuuden yleisyydessä seutukuntien
erilaisilla väestörakenteilla eli sillä, että eri seutukunnissa asuu iältään, sosioeko
nomiselta asemaltaan, työmarkkinaasemaltaan ja muilta ominaisuuksiltaan erilai
sia ihmisiä, joilla on erilainen riski olla perheettömänä tai purkaa parisuhteensa.

Tulokset  raportoidaan  monitasomalleista  estimoituina  aluevariansseina,
joita vertaillaan eri mallien välillä sen selvittämiseksi, kuinka suuri osa kontekstien
välisestä  vaihtelusta  selittyy  mallissa  olevilla  muuttujilla.  Varianssiestimaatit  on
esitetty taulukoiden 6.4 ja 6.5 satunnaisosissa taulukoiden alareunoissa.

Sekä perheettömyyden että eronneisuuden osalta  tulokset ovat  jokseen
kin yllättäviä. Alueiden välinen vaihtelu tyhjässä mallissa oli tilastollisesti merkitse
vää (parvo oli pienempi kuin 0,05) kaikissa tapauksissa. Perheettömyyttä selittä
vissä malleissa yksilömuuttujien lisääminen malliin ei kuitenkaan pienentänytkään
aluevarianssia: naisten ryhmässä varianssi ei muuttunut käytännössä lainkaan, ja
miesten  ryhmässä  se  kasvoi  45  prosenttia.  Eronneisuutta  selittävissä  malleissa
naisten osalta varianssi ei myöskään muuttunut, mutta miesten osalta siitä selittyi
viidennes.

Perheettömyyden osalta voidaan siis sanoa, että alueiden välillä oli eten
kin miesten ryhmässä eroja, jotka tulivat esiin vasta silloin, kun yksilömuuttujat oli
vakioitu (vrt. Karvonen ym. 2001). Ylipäätään onkin mahdollista, että vaikka kuvai
levien  tarkastelujen  perusteella  näyttäisi  siltä,  ettei  aluevaihtelua alun perin  ole,
merkittäväkin osa  aluetasolta  peräisin  olevasta vaihtelusta saattaa  jäädä  havait
sematta, jos yksilötasolla on sekoittavia tekijöitä, jotka tasoittavat aluetasolla ilme
nevää vaihtelua (Keskimäki ym. 2001; Karvonen & Rimpelä 2002). Toisaalta voi
käydä niin, että aluetason varianssiestimaatti kasvaa, jos malliin lisätään yksilöta
son muuttuja, joka ei vaihtele alueellisesti (teknisistä yksityiskohdista ks. Snijders
& Bosker 1999; Kauppinen 2004). Selittävissä yksilömuuttujissa oli tässä analyy
sissa kuitenkin selvää  alueellista vaihtelua,  joten varianssien kasvaminen  tuskin
johtuu tästä.

Erilaisten  yksilöiden  epätasainen  jakaantuminen eri seuduille  tasoitti  siis
etenkin miesten perheettömyydessä havaittavia alueiden välisiä eroja, jotka näyt
täisivät  suuremmilta,  jos  väestörakenne  alueiden  välillä  olisi  tasaisempi.  Tulos
näyttäisi  suurelta  osin  johtuvan  ihmisten  erilaisesta  alueellisesta  jakautumisesta
eri  työmarkkinaasemiin.  Useilla  sellaisilla  seuduilla,  joilla  oli  keskimääräistä  vä
hemmän perheettömiä, oli keskimääräistä enemmän ihmisiä työttöminä (ks. myös
korrelaatiot  liitetaulukosta  9).  Toisaalta  tiedetään,  että  työttömillä  oli  muita  suu
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rempi  todennäköisyys  olla perheettömiä. Voidaan siis  sanoa, että  tällaisilla seu
duilla oli vähän perheettömyyttä siitä huolimatta, että niillä asui paljon  työttömiä.
Jotkin alueelliset tekijät ilmeisesti vaikuttivat siihen, että suuri työttömien osuus ei
näkynyt korkeana perheettömyysriskinä – alueiden välillä voi olla eroja myös sii
nä, miten työttömyys vaikuttaa perhetilanteeseen.

Perheettömyyttä  ja  eronneisuutta  selittävissä  malleissa,  jotka  sisältävät
kaikki  yksilömuuttujat,  varianssit  poikkeavat  tilastollisesti  merkitsevästi  nollasta
(p<0,05), joten jäljelle jäänyttä aluevaihtelua kannattaa yrittää selittää seutukuntia
kuvaavilla muuttujilla. Alueerot perheettömyydessä ja eronneisuudessa eivät siis
selittyneet  alueiden  erilaisilla  väestörakenteilla,  vaan  vaikuttaa  siltä,  että  pikem
minkin jotkin aluetason tekijät vaikuttavat perhetyypin alueellisiin eroihin – toisaal
ta on myös mahdollista, että relevantteja alueellisesti vaihtelevia yksilötekijöitä on
jäänyt  ottamatta  huomioon. Seuraavaksi  siirrytäänkin  tarkastelemaan  perheettö
myyteen  ja  eronneisuuteen  mahdollisesti  yhteydessä  olevia  kaupunkiseutujen
ominaisuuksia.

6.3  Kaupunkiseutukuntien ominaisuudet perheettömyyden ja
eronneisuuden riskitekijöinä

Seutukuntien  ominaisuuksista  erityisesti  sosiaaliseen  ympäristöön  liittyvien  teki
jöiden  oletetaan  vaikuttavan  perheettömyyden  ja  eroamisen  todennäköisyyteen.
Kaupunkiseutujen ominaisuuksien vaikutuksia koskevassa analyysissa käytetään
neljää sosiaalista ympäristöä kuvaavaa muuttujaa. Ensimmäinen on seudun dep
rivaatioaste,  jota mitataan vuosien 1993  ja 1997 keskimääräisellä  työttömyysas
teella.  Toinen  muuttuja  on  kaupungistuneisuusaste,  joka  on  muodostettu  taaja
missa asuvien osuuden ja muissa kuin maa, metsä ja kalatalouden ammateissa
toimivien osuuden yhdistelmänä. Kaupungistuneisuusasteen voi ajatella osaltaan
kuvastavan kaupunkimaiseen elämäntapaan  kuuluvaa  yksityisyyden  ja  irrallisuu
den  ilmapiiriä  eli  toisin  sanoen seudun  sosiaalisen  integraation  astetta,  jolla  to
dennäköisesti  on  yhteys  yksilöiden  perhetilanteisiin.  Kolmantena  muuttujana  on
äänestysaktiivisuudella mitattu kansalaisosallistuminen,  jonka voi  ajatella kuvaa
van myös sosiaalisen koheesion astetta. Neljäs muuttuja on perhekoheesion taso,
jota  mitataan  yhden  henkilön  asuntokunnassa  asuvien  osuuden,  yksinhuoltaja
perheiden osuuden ja eronneiden osuuden yhdistävällä summamuuttujalla. Muut
tuja mittaa yleisesti seutukunnassa vallitsevia perhearvoja ja perhekeskeisyyttä ja
kuvaa seutukunnan normiilmastoa epätraditionaalisten perhemuotojen hyväksyt
tävyyden suhteen. Perheettömyys ja eroaminen liittynevät kiinteästi siihen, miten
yleisiä ja hyväksyttyjä ne ovat yhteisössä. Lisäksi rakenteellisena muuttujana käy
tetään sukupuolijakaumaa, joka kertoo, kuin monta naista seudulla oli sataa mies
tä kohden. Muuttujien muodostus on kuvattu tarkemmin luvussa 4.2.5. Jakaumat
tutkimuskohortissa näkyvät liitetaulukoista 6 ja 7.
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Seuraavassa  tarkastellaan aluksi seutukuntien ominaisuuksien yhteyksiä
perheettömyyteen ja eronneisuuteen tutkimuskohortin kaikkien naisten ja miesten
ryhmissä.  Myöhemmin  luvussa  6.3.3  tutkitaan,  olivatko  yhteydet  erilaisia  lama
ajan pitkäaikaistyöttömien ryhmässä kuin muiden joukossa.

6.3.1  Seutukunnan sosiaalisen ympäristön yhteys perheettömyyteen

Seutukuntamuuttujien osalta on  jälleen tehty kolmenlaiset mallit: mallit,  joissa on
kunkin aluemuuttujan vaikutus, kun muita yksilö tai seutumuuttujia ei ole vakioitu,
mallit, joissa on kukin aluemuuttuja ja kaikki edeltävässä yksilöanalyysissa käyte
tyt  yksilömuuttujat,  sekä  viimeisenä  mallit,  joissa  on  kaikki  analyysin  yksilö  ja
aluemuuttujat. Tulokset perheettömyyden analyyseista ovat  taulukossa 6.6. Tau
lukkoon  on  merkitty  perheettömien  prosenttiosuudet  ja  perheettömyyden  ristitu
losuhteet kussakin luokassa sekä kunkin muuttujan parvo eli muuttujan tilastolli
nen merkitsevyys kyseisessä mallissa. Viimeisen mallin osalta on lisäksi tieto sii
tä,  mistä  kyseisen  muuttujan  muista  luokista  kukin  luokka  poikkesi  tilastollisesti
merkitsevästi. Vastaavat  tulokset käytettäessä  jatkuvia seutukuntamuuttujia ovat
liitetaulukossa 12. Yksilömuuttujien  yhteydet perheettömyyteen  eivät muuttuneet
käytännössä  lainkaan,  kun  seutukuntamuuttujat  lisättiin  malliin,  joten  niihin  ei
enää palata.

Seutukunnan  työttömyysasteen  osalta  tulokset  ovat  jokseenkin  odotta
mattomia.  Ensinnäkin  ensimmäisissä  malleissa,  joissa  työttömyysaste  on  ainoa
muuttuja,  vaikutuksen  suunta  näyttää  vedonlyöntisuhteiden  estimaattien  perus
teella  erilaiselta  kuin  prosenttiosuuksien  perusteella.  Ilmiö  liittyy  monitasomallin
käyttöön, eikä sille pystytä tässä yhteydessä esittämään selitystä (vrt. luku 5.3.1,
jossa havaittiin samanlainen ilmiö). Toisaalta vedonlyöntisuhteet eivät ensimmäi
sessä mallissa poikkea toisistaan tilastollisesti merkitsevästi. On mahdollista, että
prosenttilukujen mukaiset  erot  saattavat  johtua  sattumasta,  jonka  vaikutusta  tu
loksiin monitasomalli puolestaan pyrkii minimoimaan.

Toinen mielenkiintoinen tulos on se, että työttömyysasteen vaikutus tulee
esiin vasta eri muuttujien vakiointien myötä. Kun muita muuttujia ei otettu huomi
oon  sekä  kun  yksilöitä  kuvaavat  muuttujat  oli  vakioitu,  näytti  siltä,  ettei  työttö
myysasteella  ollut  tilastollisesti  merkitsevää  yhteyttä  perheettömyyteen.  Osittain
muuttujan  luokkien  välisten  erojen  tasoittuminen  johtuu  yksilöiden  työmarkkina
asemien korrelaatiosta seutukunnan työttömyysasteen kanssa. Muiden seutukun
tamuuttujien  huomioon  ottamisen  jälkeen seutukuntatasolla  työttömyyden  vaiku
tus olikin käänteinen verrattuna  yksilötason  työttömyyden vaikutukseen  (miehillä
tämä näkyy  jo mallissa 2): seutukunnissa,  joissa työttömyysaste oli korkein, per
heettömyyden vedonlyöntisuhde oli naisilla 14 prosenttia ja miehillä 21 prosenttia
pienempi kuin matalimman työttömyysasteen seutukunnissa. Seudun työttömyys
asteen vaikutus  perheettömyyteen siis  paljastui mallissa varsinaisesti vasta kun
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Taulukko 6.6. Vuonna 1997 perheettömien osuudet ja perheettömyyden ristitulosuhteet
(odds ratio) monitasoisista logistisista regressiomalleista seutukuntamuuttujien mukaan.
Vuonna 1993 kaupunkiseutukunnissa asuneet 3054vuotiaat palkansaajat.

Kiinteät vaikutukset Eroaa
luokis
ta d

Eroaa
luokis
ta d

% OR OR OR % OR OR OR

Seudun keskimääräinen
työttömyysaste 1993/1997 (%)  (p=0,499)  (p=0,947)  (p=0,068)  (p=0,398)  (p=0,097)  (p=0,006)
1    14,2 – 17,9 18,7 1,00 1,00 1,00 2, 3 22,3 1,00 1,00 1,00 3
2    18,0 – 21,9 14,4 1,10 1,03 0,87 * 1 20,3 1,11 0,97 0,89 
3    22,0 – 25,7 13,8 1,12 1,03 0,86 * 1 20,1 1,09 0,85 0,79 * 1

Kaupungistuneisuusaste  (p<0,001)  (p=0,001)  (p=0,129)  (p=0,343)  (p=0,235)  (p=0,806)
1    Kaupungistunein 17,7 1,00 1,00 1,00 3 21,8 1,00 1,00 1,00 
2    Keskimääräinen 12,5 0,80 * 0,81 * 0,94  19,1 0,91 0,89 0,98 
3    Vähiten kaupungistunut 11,9 0,75 * 0,76 * 0,87 * 1 19,8 0,93 0,89 0,96 

Äänestysaktiivisuus
kunnallisvaaleissa 1992/1996  (p<0,001)  (p<0,001)  (p=0,016)  (p=0,229)  (p=0,824)  (p=0,980)
1    68,0 – 75,4 11,8 1,00 1,00 1,00 2, 3 18,7 1,00 1,00 1,00 
2    64,0 – 67,9 14,5 1,18 * 1,17 * 1,16 * 1 20,6 1,09 1,01 1,00 
3    60,0 – 63,9 18,3 1,38 * 1,38 * 1,20 * 1 22,1 1,12 1,05 1,01 

Perhekoheesion taso  (p<0,001)  (p<0,001)  (p=0,011)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)
1    Korkea 11,1 1,00 1,00 1,00 3 16,9 1,00 1,00 1,00 2, 3
2    Keskimääräinen 12,9 1,21 * 1,19 * 1,10  19,3 1,22 * 1,17 * 1,21 * 1, 3
3    Matala 17,8 1,44 * 1,43 * 1,23 * 1 22,3 1,36 * 1,38 * 1,42 * 1, 2

Naisia sataa miestä kohden 1993  (p<0,001)  (p<0,001)  (p=0,010)  (p=0,138)  (p=0,137)  (p=0,626)
1    105 – 111 17,1 1,00 1,00 1,00 2 21,5 1,00 1,00 1,00 
2    97 – 104 11,7 0,77 * 0,77 * 0,86 * 1 19,1 0,92 0,91 1,03 

Satunnaisvaikutukset Tyhjä
malli e

Tyhjä
malli e

Aluevarianssi (seutukuntavaihtelu) 0,044 0,044 0,013 0,026 0,038 0,017
Parvo aluevarianssille  (p<0,001)  (p<0,001)  (p=0,008)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p=0,006)

Ero tyhjään malliin (%) . +1,2 70,6 . +44,5 34,9
Ero yksilövakioituun malliin (%) . . 71,0 . . 55,0

a Kukin muuttuja mallissa yksin ilman muita muuttujia. b Yksittäinen seutumuuttuja ja kaikki yksilömuuttujat vakioitu.
c Kaikki yksilö ja seutumuuttujat vakioitu. d Numerot osoittavat, mistä saman muuttujan luokista kyseinen luokka poikkeaa
tilastollisesti merkitsevästi kaikki yksilö ja seutumuuttujat sisältävässä mallissa. e Malli jossa ei ole yhtään selittävää muuttujaa.
f Kaikki yksilötason muuttujat vakioitu. * = 95 prosentin luottamusväli ei sisällä 1,00:aa.
Parvot suluissa osoittavat yksittäisen muuttujan merkitsevyyden kussakin mallissa.

Vain
yksilö
muutt. f

Kaikki
muuttu
jat c

Kaikki
muuttu
jat c

Vain
yksilö
muutt. f

Kaikki
muuttu
jat c

 NAISET n=69191  MIEHET n=65553

Muuttuja
yksin a

Muuttuja
+ yksilö
muutt. b

Kaikki
muuttu
jat c

Muuttuja
yksin a

Muuttuja
+ yksilö
muutt. b

muita aluemuuttujia oli vakioitu. Esitettyjen mallien lisäksi tehtiin myös hierarkkisia
seutumuuttujamalleja  sen  selvittämiseksi,  minkä  muuttujien  vakioiminen  nimen
omaan  oli  yhteydessä  työttömyysasteen  ja  perheettömyyden  yhteyden  paljastu
miseen.  Tulosten  mukaan  mikään  yksittäinen  seutukuntamuuttuja  erityisesti  ei
vaikuttanut  työttömyyden yhteyden esiin  tulemiseen, vaan kunkin muuttujan mu
kaan ottaminen vaikutti hieman lisää havaittua yhteyttä vahvistavasti, kun muuttu
jia lisättiin samassa järjestyksessä kuin ne on esitetty taulukossa 6.6. Seutukun
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nan  työttömyysasteen  yhteys perheettömyyteen  oli merkitsevä myös  silloin,  kun
muuttujaa käytettiin  jatkuvana naisilla kolmannen  tyypin  ja miehillä  toisen ja kol
mannen tyypin malleissa (liitetaulukko 12).

Myös  kaupungistuneisuusasteella  oli  yhteys  perheettömyyteen,  mutta
vain naisilla. Mitä vähemmän kaupungistunut seutukunta oli, sitä pienempi oli per
heettömyyden vedonlyöntisuhde. Yksilöiden ominaisuuksien huomioon ottaminen
ei  vaikuttanut  kertoimiin.  Kaupungistuneisuusaste  oli  yhteydessä  muihin  seutu
kuntamuuttujiin,  ja  näiden  vakioiminen  pienensi  muuttujan  luokkien  eroja.  Kun
kaikki muuttujat oli vakioitu, naisilla vähiten kaupungistuneilla seuduilla vedonlyön
tisuhde  oli  13  prosenttia  pienempi  kuin  kaupungistuneimmilla  seuduilla,  vaikka
muuttuja ei kokonaisuudessaan selittänyt perheettömyyttä  tilastollisesti merkitse
västi. Kaupungistuneisuusaste ei sen sijaan ollut yhteydessä miesten perheettö
myyteen. Vastaavia tuloksia saatiin, kun kaupungistuneisuus oli mallissa jatkuva
na, joskaan täydessä mallissa yhteys ei ollut naisillakaan merkitsevä.

Myös  seutukunnan  äänestysaktiivisuudella  oli  itsenäinen  yhteys  naisten
perheettömyysriskiin. Miesten ryhmässä seutujen äänestysaktiivisuudella oli tilas
tollisesti merkitsevä yhteys perheettömyyteen vain silloin, kun muuttujaa käytettiin
jatkuvana  ja kun muita  tekijöitä ei vakioitu. Tulos äänestysaktiivisuuden suhteen
on  siis  samansuuntainen  kuin  työmarkkinoilta  syrjäytymisen  analyysissa,  jonka
tulosten mukaan seudun äänestysaktiivisuus oli yhteydessä naisten työmarkkinoil
ta syrjäytymiseen mutta ei miesten. Kun muita muuttujia ei ollut mallissa, keski
määräisen äänestysaktiivisuuden seutukunnissa naisten perheettömyyden vedon
lyöntisuhde oli noin 20 prosenttia suurempi ja matalan äänestysaktiivisuuden seu
tukunnissa noin 40 prosenttia suurempi korkeimman aktiivisuuden seutuihin ver
rattuna. Erityisesti muiden seutukuntamuuttujien vakioimisen  myötä matalimman
aktiivisuuden  luokan  ero  vertailuryhmään  pieneni  20  prosenttiin.  Tähän  vaikutti
selvimmin perhekoheesiomuuttujan lisääminen malliin.

Seudun perhekoheesion tason yhteys sekä naisten että miesten perheet
tömyysriskiin oli odotetunlainen – muuttuja kuvaa perherakenteen perinteisyyteen
liittyvää normiilmastoa. Naisten ryhmässä perhekoheesion yhteys perheettömyy
teen oli samankaltainen ja yhtä vahva kuin äänestysaktiivisuuden kaikissa malli
tyypeissä. Seutukuntaluokkien väliset erot pienenivät  jonkin verran erityisesti ää
nestysaktiivisuuden ja sukupuolijakaumamuuttujan vakioimisen myötä. Erityisesti
matalimman koheesion luokka poikkesi naisten ryhmässä korkeimman koheesion
luokasta, kun muut muuttujat oli vakioitu: matalimman perhekoheesion seuduilla
asuminen kasvatti perheettömyyden vedonlyöntisuhdetta noin neljänneksellä ver
rattuna korkean koheesion seutuihin. Miesten joukossa vaikutus oli vielä suurem
pi:  kaikki  perhekoheesion  mukaiset  seutukuntaryhmät  erottuivat  toisistaan myös
viimeisessä mallissa, ja matalimman perhekoheesion ryhmässä perheettömyyden
vedonlyöntisuhde  oli  40  prosenttia suurempi  kuin vertailuryhmän seuduilla. Mui
den  muuttujien  vakioiminen  ei  käytännössä  vaikuttanut  perhekoheesion  kertoi
miin. Muuttuja oli merkitsevä myös silloin, kun se lisättiin malliin jatkuvana.
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Rakennemuuttujana  käytetyllä  seutukunnan  sukupuolirakenteella,  jonka
mukaan  seutukunnat  jaettiin  kahteen  yhtä  suureen  ryhmään,  oli  yhteys  naisten
mutta  ei  miesten  perheettömyysriskiin.  Kun  naisia  miestä  kohden  oli  keskimää
räistä vähemmän, naisilla vedonlyöntisuhde olla perheetön oli neljänneksen pie
nempi kuin päinvastaisessa tilanteessa, ja 14 prosenttia pienempi myös mallissa,
jossa kaikki muuttujat oli vakioitu. Tämä onkin odotettua, sillä kun naisia miestä
kohden  on  vähemmän,  potentiaalisten  kumppaneiden  tarjonta  on  naisen  näkö
kulmasta suurempaa. Miesten  ryhmässä sen sijaan sukupuolirakenteella ei ollut
merkitystä, vaikka saman yhtälön  tulisi koskea kääntäen myös miehiä. Toisaalta
kun muuttuja on mallissa jatkuvana, sen vaikutus perheettömyysriskiin on tilastol
lisesti merkitsevä myös miehillä mallissa, jossa yksilömuuttujat on vakioitu. Osal
taan tulokseen saattaa vaikuttaa se, että naisten ja miesten lukumäärän suhde on
muuttujassa laskettu seutukunnittain koko väestöstä eikä esimerkiksi tutkimusko
hortista  eli  samanikäisten  ryhmästä.  Lisäksi  sukupuolirakenne  kertoo  kenties
enemmän  jostain  kaupungistuneisuuteen  liittyvästä  tekijästä,  jota  tutkimuksen
kaupungistuneisuusmuuttujalla  ei  ole saatu katettua,  kuin  varsinaisesti  kumppa
neiden  kysynnästä  ja  tarjonnasta.  On  myös  muistettava,  että  perheettömyys  ei
merkinnyt  tässä vain avio  tai avopuolison puuttumista vaan ylipäätään elämistä
ilman samassa taloudessa asuvan puolison,  lasten tai omien vanhempien tukea.
On mahdollista, että alueilla, joilla on vähän naisia, miehet asuvat useammin van
hempiensa kanssa eivätkä siten luokitu perheettömiksi. Tämä saattaisi kompen
soida vähäisen naisten määrän aiheuttamaa perheettömyysriskiä miesten joukos
sa.

Seutukunnan  työttömyysaste vaikutti  siis  sekä  naisten  että miesten  per
heettömyysriskeihin,  mutta  kaupungistuneisuusaste  vain  naisten  perheettömyy
teen.  Osallistumisasteen  ja  perhekoheesion  yhteydet  perheettömyysriskiin  olivat
naisilla keskenään  samankaltaiset; miehillä vaikutusta  oli vain perhekoheesiolla.
Lisäksi naisilla sukupuolirakenne oli yhteydessä perheettömyyden riskiin. Ylipää
tään miesten ryhmässä seutumuuttujaluokkien väliset erot prosenttiosuuksissakin
olivat melko  pienet;  näyttää  siis  siltä,  että miehet  olivat  yhtä  lailla  perheettömiä
pitkälti  riippumatta alueellisista olosuhteista. Vastaavasti edellä esitettyjen kartto
jen  yhteydessä huomattiin,  että  miehillä  alueellinen  vaihtelu  oli  pienempää  kuin
naisilla. Kuten edellä huomautettiin, tämä saattaa liittyä osittain perheettömyyden
määrittelyyn ja siihen, että miehet kompensoivat perheettömyyttä esimerkiksi van
hempien kanssa asumisella sellaisilla alueilla, joilla he muuten olisivat perheettö
miä. Tämän selville saamiseksi pitäisikin tutkia erikseen parisuhteen ulkopuolella
olon tai vanhempien luona asumisen yleisyyttä.

Taulukon  6.6  alareunan  satunnaisosaan  on  koottu  aluevarianssin  esti
maatit eri malleista. Edellä havaittiin, että yksilömuuttujien vakioiminen ei selittänyt
aluevaihtelua  vaan  kasvatti  sitä  erityisesti  miehillä.  Kun  kaikki  aluemuuttujatkin
lisättiin  yksilömuuttujat  sisältävään malliin, varianssi pieneni  naisilla  yksilömalliin
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verrattuna  71  prosenttia  ja  miehillä  55  prosenttia,  ja  yhteensä  alkuperäisestä
aluevaihtelusta selittyi naisilla 71 prosenttia ja miehillä 35 prosenttia. Osittain ero
selitysosuuksissa  johtuu  siitä,  että  yksilömuuttujat  kasvattivat  miehillä  alueva
rianssia, eikä aluemuuttujien lisäys  riittänyt pienentämään varianssia vastaavasti
kuin naisten  ryhmässä. Sama näkyy  myös siinä, että  seutukuntamuuttujat olivat
selkeämmin  yhteydessä  naisten  kuin  miesten  perheettömyyteen.  Jäljelle  jäänyt
aluevaihtelu oli pientä joskin tilastollisesti merkitsevää, joten joitakin alueiden väli
siin eroihin yhteydessä olevia  tekijöitä on  jäänyt ottamatta huomioon tässä ana
lyysissa.

Alueerojen selittymistä monitasomallilla havainnollistetaan kuviossa  6.1,
jossa esitetään seutukunnittain vedonlyöntisuhteiden suhteina (OR) seutukuntien
alueittaiset poikkeamat. OR tarkoittaa tässä perheettömyyden vedonlyöntisuhdet
ta kussakin seutukunnassa verrattuna koko aineiston keskiarvoon, joka on merkit
ty 1,00:lla. Poikkeamat ovat tyhjistä malleista, joissa ei ole yhtään selittäviä muut
tujia, yksilömuuttujat sisältävistä malleista sekä täysistä malleista, joissa on vakioi
tu  kaikki  yksilö  ja seutukuntamuuttujat. Seutukunnat  on  järjestetty pienimmästä
vedonlyöntisuhteesta  korkeimpaan  tyhjän  mallin  mukaan.  Monitasomallilla  poik
keamia estimoitaessa alueet saavat erisuuruisia painoja havaintomäärästään riip
puen (ks.  luku 4.3), mistä syystä vaihtelu mallin antamien tulosten kautta tarkas
teltuna ei  tuota samaa tulosta kuin edellä tehty tutkittavan muuttujan alueellisten
prosenttiosuuksien vertailu.

Perheettömyysriski  oli  monitasomallin  mukaan  pienin  Pietarsaaressa,
jossa vedonlyöntisuhde oli naisilla 40 prosenttia ja miehillä 30 prosenttia keskiar
voa pienempi. Toisessa ääripäässä oli molemmissa ryhmissä Helsinki, jossa nais
ten  perheettömyyden  vedonlyöntisuhde  oli  80  prosenttia  keskitasoa  korkeampi
mutta  miehillä vain neljänneksen  korkeampi. Verrattuna  luvussa  6.1.3  tarkastel
tuihin alueittaisiin prosenttiosuuksiin miesten ryhmässä siis ääripäissä ovat tässä
eri seutukunnat. Kuvioista nähdään, miten analyysin yksilö ja seutukuntamuuttu
jien  vakiointi  muutti  yksittäisten  seutukuntien  alkuperäisiä  poikkeamia:  miesten
ryhmässä poikkeamat kasvoivat yksilömuuttujien lisäämisen myötä mutta naisilla
muutokset olivat  vähäisiä. Tämä vastaa  aiemmin esitettyä havaintoa,  jonka mu
kaan  yksilömuuttujien  vakioiminen  ei  vaikuttanut  naisten  aluevarianssiin,  mutta
kasvatti  sitä  huomattavasti  miesten  ryhmässä.  Yksilötekijöiden  huomioonottami
nen saa miesten ryhmässä esimerkiksi Savonlinnan suhteellisen poikkeaman siir
tymään  20  prosenttia  keskitason  alapuolelle  ja  kasvattaa  Helsingin  poikkeaman
kaksinkertaiseksi  (kuvio  6.1 b).  Toisaalta seutukuntamuuttujia vakioitaessa poik
keamat  lähenevät  jälleen keskitasoa. Jonkin verran selittämätöntä vaihtelua kui
tenkin jää.

Suurin  osa  poikkeamista  ei  kuitenkaan  eroa  keskitasosta  tilastollisesti
merkitsevästi (keskitaso eli 1,00 sisältyy monessa tapauksessa 95 prosentin luot
tamusväliin),  joten seutukuntien  järjestykseen kuvioissa on suhtauduttava  tietyllä
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Kuvio 6.1. Perheettömyyden 1997 seutukuntavaihtelu eri monitasomalleissa esitettynä seu
tukunnittaisina ristitulosuhteina (OR). 1,00=aineiston keskitaso.

a. Naiset

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

011 Helsinki
023 Turku

064 Tampere
071 Lahti

101 Mikkeli
072 Heinola

091 Lappeenranta
131 Jyväskylä

082 KotkaHamina
112 Kuopio

171 Oulu
191 Rovaniemi

114 Varkaus
051 Hämeenlinna

043 Pori
122 Joensuu

053 Forssa
081 Kouvola

063 Valkeakoski
182 Kajaani

103 Savonlinna
105 Pieksämäki

134 Jämsä
041 Rauma

012 Lohja
152 Vaasa

052 Riihimäki
202 Loviisa

142 Seinäjoki
022 Salo

201 Porvoo
025 Loimaa
093 Imatra

013 Tammisaari
192 KemiTornio

024 Uusikaupunki
111 Iisalmi

135 Äänekoski
162 Kokkola

153 Kaskinen
174 Raahe
066 Mänttä

154 Pietarsaari

OR

Tyhjä malli
Yksilömuuttujat
Kaikki muuttujat

b. Miehet

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

011 Helsinki
071 Lahti

202 Loviisa
072 Heinola
053 Forssa

114 Varkaus
101 Mikkeli

091 Lappeenranta
052 Riihimäki

023 Turku
081 Kouvola

064 Tampere
093 Imatra

022 Salo
013 Tammisaari

024 Uusikaupunki
192 KemiTornio

191 Rovaniemi
082 KotkaHamina

066 Mänttä
112 Kuopio
111 Iisalmi

025 Loimaa
041 Rauma

051 Hämeenlinna
012 Lohja

131 Jyväskylä
134 Jämsä

103 Savonlinna
201 Porvoo

043 Pori
105 Pieksämäki
063 Valkeakoski

182 Kajaani
122 Joensuu

171 Oulu
174 Raahe
152 Vaasa

162 Kokkola
135 Äänekoski
153 Kaskinen
142 Seinäjoki

154 Pietarsaari

OR

Tyhjä malli
Yksilömuuttujat
Kaikki muuttujat
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varovaisuudella.  Naisten  ryhmässä  viisi  alimpana  olevaa  seutukuntaa  poikkesi
tyhjässä ja yksilömuuttujat vakioivassa mallissa  tilastollisesti merkitsevästi keski
tasosta.  Lisäksi  pienimmän  perheettömyysriskin  seuduista  Pietarsaari  ja  Mänttä
poikkesivat tyhjässä mallissa ja yksilömuuttujamallissa merkitsevästi keskitasosta
sekä  toisessa mallissa  lisäksi Raahe. Täydessä mallissa naisilla poikkesi keski
tasosta  enää  Helsinki.  Miesten  ryhmässä  suuri  joukko  seutukunnista  poikkesi
keskimääräisestä  sekä  suuren  että  pienen  perheettömyysriskin  päässä,  mutta
viimeisessä mallissa enää Rauman seutukunta, jonka poikkeama kasvoi jokaises
sa  vakioinnin  vaiheessa.  Yksittäisten  seutukuntien  tilanteeseen  ja  poikkeamien
muutoksiin ei tässä kuitenkaan tarkemmin paneuduta.

6.3.2  Seutukunnan sosiaalisen ympäristön yhteys eroamiseen

Samoja seutukuntamuuttujia kuin perheettömyyden analyyseissa käytettiin myös
eronneisuuden  selittämisessä.  Tulokset  esitetään  taulukossa  6.7,  ja  vastaavat
tulokset  jatkuvien  muuttujien  suhteen  liitetaulukossa  13.  Edellä  huomattiin,  että
naisten  ja  miesten  eronneisuuden  seutukuntavaihtelu  oli  hyvin  samantapaista,
joten ryhmät olisi periaatteessa voitu käsitellä myös yhdessä. Analyysien yhden
mukaisuuden vuoksi naiset ja miehet kuitenkin pidetään tässäkin erillään. Yksilö
muuttujien  yhteydet  eroriskeihin  eivät  tässäkään  analyysissa  käytännössä  lain
kaan muuttuneet, kun seutukuntamuuttujat lisättiin malliin. Pääpiirteissään seutu
kuntamuuttujien  yhteydet  eronneisuuteen  olivat  samanlaisia  kuin  perheettömyy
teen;  joissakin  tapauksissa  yhteydet  eivät  ylittäneet  tilastollisen  merkitsevyyden
kynnystä osittain eronneisuusaineiston pienemmän koon takia. Tulokset käydään
seuraavassa suhteellisen lyhyesti läpi.

Korkean työttömyysasteen seuduilla eroamisen vedonlyöntisuhde oli nai
silla ja miehillä lähes viidenneksen pienempi kuin matalan työttömyysasteen seu
duilla,  kun  muiden  muuttujien  vaikutus  oli  otettu  huomioon.  Tulos  on  vastaava
kuin perheettömyyden analyysissa, ja myös tässä yhteys tuli vähitellen esiin mui
den tekijöiden vakioimisen myötä. Jos tiukkaa tilastollisen merkitsevyyden kritee
riä hieman lievennetään, kaupungistuneisuudella näytti (etenkin jatkuvana muuttu
jana)  olevan  ensimmäisen  ja  toisen  tyypin malleissa  yhteys  eroriskiin siten, että
eroaminen oli  yleisintä  kaupungistuneimmissa seutukunnissa.  Muiden seutukun
tamuuttujien, erityisesti perhekoheesion tason, huomioon ottaminen sai kuitenkin
yhteyden kokonaan katoamaan.

Vastaavasti  äänestysaktiivisuudella  mitatulla  osallistumisasteella  näytti
olevan  yhteys  eronneisuuteen  siten,  että  matalan  osallistumisasteen  seuduilla
asuminen kasvatti eroamisen vedonlyöntisuhdetta  (muuttujan  tilastollisen merkit
sevyyden raja ylittyi vain jatkuvia muuttujia sisältävissä malleissa). Yhteys kuiten
kin hävisi mallissa,  jossa oli muitakin aluemuuttujia, ja erityisesti perhekoheesion
lisääminen malliin aiheutti sen, että äänestysaktiivisuudella ei ollut yhteyttä eron
neisuuteen täydessä mallissa.
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Taulukko 6.7. Vuosien 1993 ja 1997 välillä eronneiden osuudet ja eronneisuuden ristitulosuh
teet (odds ratio) monitasoisista logistisista regressiomalleista seutukuntamuuttujien mukaan.
Vuonna 1993 kaupunkiseutukunnissa asuneet 3054vuotiaat palkansaajat.

Kiinteät vaikutukset Eroaa
luokis
ta d

Eroaa
luokis
ta d

% OR OR OR % OR OR OR

Seudun keskimääräinen
työttömyysaste 1993/1997 (%)  (p=0,938)  (p=0,488)  (p=0,015)  (p=0,713)  (p=0,470)  (p=0,027)
1    14,2 – 17,9 8,6 1,00 1,00 1,00 2, 3 8,6 1,00 1,00 1,00 3
2    18,0 – 21,9 7,3 0,97 0,91 0,81 * 1 7,7 1,04 0,94 0,88 
3    22,0 – 25,7 7,3 0,99 0,90 0,83 * 1 7,8 1,08 0,90 0,82 * 1

Kaupungistuneisuusaste  (p=0,137)  (p=0,219)  (p=0,361)  (p=0,336)  (p=0,210)  (p=0,899)
1    Kaupungistunein 8,2 1,00 1,00 1,00  8,4 1,00 1,00 1,00 
2    Keskimääräinen 7,2 0,94 0,93 1,05  7,3 0,90 0,90 1,00 
3    Vähiten kaupungistunut 6,5 0,84 * 0,85 0,94  7,3 0,90 0,89 0,97 

Äänestysaktiivisuus
kunnallisvaaleissa 1992/1996  (p=0,102)  (p=0,232)  (p=0,528)  (p=0,016)  (p=0,153)  (p=0,482)
1    68,0 – 75,4 6,6 1,00 1,00 1,00  6,7 1,00 1,00 1,00 
2    64,0 – 67,9 7,6 1,15 1,11 1,09  7,9 1,17 * 1,09 1,05 
3    60,0 – 63,9 8,4 1,17 1,15 1,04  8,7 1,24 * 1,16 1,10 

Perhekoheesion taso  (p<0,001)  (p<0,001)  (p=0,012)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)
1    Korkea 6,0 1,00 1,00 1,00 3 5,7 1,00 1,00 1,00 2, 3
2    Keskimääräinen 7,1 1,18 * 1,14 1,14  7,9 1,42 * 1,31 * 1,32 * 1
3    Matala 8,4 1,37 * 1,32 * 1,28 * 1 8,6 1,49 * 1,41 * 1,40 * 1

Naisia sataa miestä kohden 1993  (p=0,031)  (p=0,011)  (p=0,075)  (p=0,116)  (p=0,171)  (p=0,657)
1    105 – 111 8,1 1,00 1,00 1,00  8,3 1,00 1,00 1,00 
2    97 – 104 6,7 0,87 * 0,85 * 0,88  7,2 0,90 0,91 1,03 

Satunnaisvaikutukset Tyhjä
malli e

Tyhjä
malli e

Aluevarianssi (seutukuntavaihtelu) 0,027 0,027 0,011 0,027 0,021 0,007
Parvo aluevarianssille  (p=0,007)  (p=0,006)  (p=0,080)  (p=0,008)  (p=0,008)  (p=0,102)

Ero tyhjään malliin (%) . +0,2 59,1 . 22,4 72,6
Ero yksilövakioituun malliin (%) . . 59,2 . . 64,6

a Kukin muuttuja mallissa yksin ilman muita muuttujia. b Yksittäinen seutumuuttuja ja kaikki yksilömuuttujat vakioitu.
c Kaikki yksilö ja seutumuuttujat vakioitu. d Numerot osoittavat, mistä saman muuttujan luokista kyseinen luokka poikkeaa
tilastollisesti merkitsevästi kaikki yksilö ja seutumuuttujat sisältävässä mallissa. e Malli jossa ei ole yhtään selittävää muuttujaa.
f Kaikki yksilötason muuttujat vakioitu. * = 95 prosentin luottamusväli ei sisällä 1,00:aa.
Parvot suluissa osoittavat yksittäisen muuttujan merkitsevyyden kussakin mallissa.

Vain
yksilö
muutt. f

Vain
yksilö
muutt. f

Kaikki
muuttu
jat c

Kaikki
muuttu
jat c

 NAISET  n=51809  MIEHET n=48951

Muuttuja
yksin a

Muuttuja
+ yksilö
muutt. b

Kaikki
muuttu
jat c

Muuttuja
yksin a

Muuttuja
+ yksilö
muutt. b

Kaikki
muuttu
jat c

Selkeimmin eronneisuuteen oli yhteydessä seutukunnan perhekoheesion
aste.  Matala  perhekoheesio  merkitsi  selvästi  kasvanutta  eroamisen  vedonlyön
tisuhdetta riippumatta siitä, mitä muita tekijöitä oli otettu huomioon. Yhteyden vah
vuus  oli  samaa  luokkaa  kuin  perheettömyyden  analyysissa.  Matalan  perheko
heesion seutukunnissa eroamisen vedonlyöntisuhde oli  toisen  ja kolmannen tyy
pin malleissa naisilla noin 30 prosenttia, miehillä 40 prosenttia suurempi kuin kor
keimman koheesion seuduilla.
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Myös eronneisuuden analyysissa käytettiin seutukunnan sukupuoliraken
netta kuvaavaa muuttujaa. Aiemmassa kirjallisuudessa on esitetty hypoteesi, jon
ka mukaan nimenomaan naisten suuri suhteellinen määrä alueella lisäisi eronnei
suuden riskiä (ks. White 1990). Hypoteesi saakin tästä analyysista jossain määrin
tukea. Naisten määrällä suhteessa miesten määrään oli etenkin naisten joukossa
samankaltainen  yhteys  eronneisuuteen  kuin  perheettömyyteenkin:  jos  naisia
miestä kohden oli keskimääräistä vähemmän, naisten eroamisen vedonlyöntisuh
de oli pienempi. Kun muuttujaa käytettiin jatkuvana, yhteys oli tilastollisesti merkit
sevä myös miesten ryhmässä: mitä enemmän seudulla oli naisia miestä kohden,
sitä suurempi oli miesten eroamisen vedonlyöntisuhde. Kun kaikki muuttujat vaki
oitiin, yhteys miehillä kääntyi kuitenkin päinvastaiseksi: naisten suhteellisen mää
rän kasvaminen pienensi eroamisen vedonlyöntisuhdetta (liitetaulukko 13). Tämä
muutos seurasi erityisesti kaupungistuneisuus ja perhekoheesiomuuttujien huo
mioimisesta, jotka korreloivat vahvasti sukupuolijakauman kanssa (ks. liitetauluk
ko 8). Kun vastaavat alue  ja yksilömuuttujat sisältävät mallit  tehtiin  ilman suku
puolirakennetta, muiden seutukuntamuuttujien  yhteydet perheettömyyteen pysyi
vät  kuitenkin samanlaisina kuin edellä esitetyssä  täydessä mallissa.  Esimerkiksi
se,  että  kaupungistuneisuusaste ei  merkitsevästi  selittänyt  eronneisuutta,  ei  siis
johtunut siitä, että sen vaikutus olisi tässä kulkenut sukupuolirakennetta kuvaavan
muuttujan kautta.

Taulukon  6.7  satunnaisosan  aluevarianssiestimaateista  nähdään,  että
aluemuuttujien  lisääminen malliin riitti pienentämään varianssia niin, ettei se  täy
dessä  mallissa  ollut  enää  tilastollisesti  merkitsevää  kummassakaan  ryhmässä.
Toisaalta  eronneisuuden  aluevaihtelu ei alun perinkään ollut kovin  suurta. Alue
muuttujien lisääminen pienensi varianssia yksilömuuttujat sisältävään malliin ver
rattuna  molemmissa  ryhmissä  noin 60 prosenttia,  ja yksilö  ja aluemuuttujat  yh
teensä selittivät vaihtelusta naisilla 59 prosenttia, miehillä 73 prosenttia. Eronnei
suuden osalta kuviota 6.1 vastaavaa poikkeamakuviota ei esitetä, koska vaihtelu
oli  pientä  ja  vain  hyvin  harva  poikkeama  erosi  tilastollisesti  merkitsevästi  keski
tasosta.

6.3.3  Seutukuntien sosiaalisten ominaisuuksien vaikutukset lama
ajan työmarkkinaaseman mukaan

Yksilön jakson 19931994 työmarkkinaaseman sekä kunkin seutukunnan sosiaa
lista ympäristöä kuvaavan aluemuuttujan interaktioita  testattiin kuten  työttömyys
analyyseissa. Interaktiotarkastelun tarkoituksena oli siis selvittää, oliko seutukun
tien  sosiaalisen  ympäristön ominaisuuksilla  erilainen  vaikutus  perheettömyyteen
tai  eronneisuuteen  lamatyöttömien  kuin  muiden  kuin  lamatyöttömien  ryhmässä.
Interaktiomallit  tehtiin  sekä  siten,  että  mallissa oli  yksilömuuttujien  ja  interaktion
lisäksi mukana myös kaikki muut aluemuuttujat, että ilman muita seutukuntamuut
tujia. Näistä eri malleista saadut interaktioita koskevat tulokset poikkesivat toisis
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taan vain vähän: toisinaan luokkien väliset erot pienenivät muiden seutumuuttuji
en mukaanoton myötä  ja  joissain  tapauksissa myös kasvoivat, mutta  interaktioi
den suunta  ja merkitsevyys pysyivät samanlaisina. Seuraavassa esitetyt  tulokset
ovat malleista, jotka interaktiomuuttujien lisäksi sisältävät vain yksilömuuttujat.

Vuoden  1997  perheettömyyttä  selitettäessä kaikilla  seutukunnan sosiaa
lista ympäristöä kuvaavilla muuttujilla oli naisten ryhmässä tilastollisesti merkitse
vä  interaktio  yksilön  lamaajan  työmarkkinaaseman kanssa, mutta  miesten  ryh
mässä vain perhekoheesiolla. Interaktiot naisten ryhmässä esitetään kuvioissa 6.2
ad. Yleisesti ottaen seutukuntien sosiaalisilla ominaisuuksilla oli naisten joukossa
vahvempi yhteys perheettömyyteen lamatyöttömien kuin muiden joukossa. Tulos
on sen hypoteesin mukainen, että alueen ominaisuuksilla olisi suurempi vaikutus
heikompiosaisiin, mutta hyväosaiset olisivat vähemmän alttiitta alueen sosiaalisen
ilmaston  vaikutuksille.  Seutukunnan  työttömyysasteen  ja  yksilön  lamaajan  työ
markkinaaseman  interaktio  on  kuitenkin  jokseenkin  epäselvä.  Lamatyöttömillä
naisilla matalan  työttömyysasteen alueella asuminen näytti kasvattavan perheet
tömyysriskiä,  kun  muiden  joukossa  vaikutusta  ei  käytännössä  ollut.  Kuitenkaan
edes  lamatyöttömien  ryhmän  sisällä  seutuluokat  eivät  poikkea  vertailuluokasta
tilastollisesti merkitsevästi, vaikka kokonaisinteraktio on merkitsevä (kuvio 6.2 a).
Osittain siitä johtuen, että vaikutukset näyttivät tässä interaktiomallissa eri ryhmis
sä erilaisilta, taulukossa 6.6 yleinen vaikutus näytti olemattomalta. Kun muut seu
tukuntamuuttujat lisättiin interaktiomalliin, interaktiosta saatava kuva muuttui siten,
että  muillakin  kuin  lamatyöttömillä  työttömyysasteen  vaikutussuunta  kääntyi  sa
mansuuntaiseksi  kuin  lamatyöttömillä  (ja  samansuuntaiseksi  kuin  taulukon  6.6
kolmannen  tyypin  mallissa),  joskaan  seutukuntaluokat  eivät  muiden  ryhmässä
tarkalleen ottaen eronneet toisistaan. Miehillä vastaavaa yleisen työttömyystason
ja yksilön lamaajan työmarkkinaaseman interaktioita ei ollut, eli vaikutukset olivat
molemmissa ryhmissä taulukon 6.6 kertoimien mukaisia.

Lamatyöttömien  joukossa suurin kaupungistuneisuusaste  merkitsi  korke
ampaa perheettömyysriskiä kahteen muuhun  ryhmään verrattuna, mutta muiden
joukossa yhteys  näytti  enemmän  lineaariselta  (kuvio  6.2 b). Vastaava  interaktio
miehillä ei ollut tilastollisesti merkitsevä, vaikka viitteitä samantyyppisestä interak
tiosta  oli  havaittavissa.  Äänestysaktiivisuuden  interaktio  lamaajan  työmarkkina
aseman kanssa naisten ryhmässä ja perhekoheesion interaktio sekä naisten että
miesten ryhmässä olivat selviä: myös näiden muuttujien yhteys perheettömyysris
kiin  oli  vahvempi  lamatyöttömien  kuin  muiden  joukossa.  Tämä  merkitsi  samalla
sitä, että matalan osallistumisasteen ja perhekoheesion seuduilla lamatyöttömien
ja muiden välinen ero oli suurempi kuin korkean osallistumisasteen ja koheesion
seuduilla. Miehille perhekoheesioon liittyvää interaktiokuviota ei ole esitetty, mutta
se on samanlainen kuin naisilla.

Toisin  kuin perheettömyyden  analyyseissa,  eronneisuuden  analyyseissa
tilastollisesti merkitseviä interaktioita oli ainoastaan miesten ryhmässä (kuviot 6.3
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Kuvio 6.2. Seutukuntamuuttujien yhteydet perheettömyyteen 1997 yksilön lamaajan työ
markkinaaseman mukaan (tilastollisesti merkitsevät interaktiot). OR + 95 %:n luottamusvälit.*

* 95 %:n luottamusvälit on laskettu erikseen kunkin ryhmän (lamatyöttömät tai muut) sisällä
suhteessa seutumuuttujan referenssiluokkaan. Malleissa on vakioitu kaikki yksilömuuttujat.

a. Työttömyysaste,
naiset (p<0,001).

1,70

1,41 1,42

1,00 1,07 1,08

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

14,117,9 % 18,021,9 % 22,025,7 %

Seudun työttömyysaste

O
R

Lamatyöttömät
Muut kuin lamatyöttömät

b. Kaupungistuneisuusaste,
naiset (p=0,002).

1,10 1,00

1,53

0,77 0,85
1,00

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Vähiten Keskim. Eniten

Seudun kaupungistuneisuusaste

O
R

Lamatyöttömät
Muut kuin lamatyöttömät

d. Perhekoheesio,
naiset (p=0,005).

2,10

1,49
1,211,37

1,18
1,00

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Matalin Keskim. Korkein

Seudun perhekoheesion taso

O
R

Lamatyöttömät
Muut kuin lamatyöttömät

c. Äänestysprosentti,
naiset (p=0,009).

2,05

1,58
1,231,31

1,14 1,00

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

60,063,9 % 64,067,9 % 68,075,4 %

Seudun äänestysprosentti

O
R

Lamatyöttömät
Muut kuin lamatyöttömät

ad). Eronneisuuden interaktiot miehillä olivat kuitenkin käytännössä samanlaisia
kuin perheettömyyden interaktiot naisilla. Analyysista ei selviä se, miksi naisilla on
interaktioita  nimenomaan  perheettömyyttä  selitettäessä  mutta  miehillä  eronnei
suutta  selitettäessä.  Eronneisuusanalyysissa  kaupungistuneisuuden  ja  osallistu
misasteen yhteys miesten eroriskiin tuli selvemmin ilmi interaktioiden kautta, vaik
ka  taulukon  6.7  perusteella  yhteys  jäi  epävarmaksi.  Kaupungistuneisuusastee
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Kuvio 6.3. Seutukuntamuuttujien yhteydet eronneisuuteen 19931997 yksilön lamaajan työ
markkinaaseman mukaan (tilastollisesti merkitsevät interaktiot). OR + 95 %:n luottamusvälit.*

* 95 %:n luottamusvälit on laskettu erikseen kunkin ryhmän (lamatyöttömät tai muut) sisällä
suhteessa seutumuuttujan referenssiluokkaan. Malleissa on vakioitu kaikki yksilömuuttujat.

a. Työttömyysaste,
miehet (p=0,049).

2,01

1,60 1,58

1,00 0,99 0,94
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Seudun työttömyysaste

O
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b. Kaupungistuneisuusaste,
miehet (p=0,004).

1,67
1,35

1,91

0,89 0,98 1,00
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d. Perhekoheesio,
miehet (p=0,009).

2,57

1,92
1,59

1,34 1,35
1,00
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c. Äänestysprosentti,
miehet (p=0,026).

2,11
1,76

1,48
1,08 1,06 1,00

0,00
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seen  liittyvä  interaktio  (kuvio 6.3 b) on sikäli  erikoinen, että  lamatyöttömien  jou
kossa vain keskiryhmä poikkesi selvästi muista: eroriski oli pienin keskimääräises
ti kaupungistuneilla seuduilla. Naisilla vastaavaa yhteyttä ei ollut. Äänestysaktiivi
suuteen ja perhekoheesioon  liittyvät  interaktiot olivat samankaltaisia kuin naisilla
perheettömyyden  suhteen.  Lamatyöttömien  ryhmässä  yhteydet  olivat  voimak
kaampia,  ja  lamatyöttömillä  miehillä  tuli  erityisesti  esiin  seudun  matalan  äänes
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tysaktiivisuuden ja korkean eroriskin yhteys, mutta muilla kuin lamatyöttömillä tätä
yhteyttä ei ollut.

6.4  Yhteenveto

Perheettömiä eli  henkilöitä,  jotka eivät asuneet  puolison,  huollettavien  lasten  tai
vanhempiensa kanssa, oli tutkimuskohortin naisista vuonna 1997 16 prosenttia ja
miehistä  21  prosenttia.  Lamaajan  pitkäaikaistyöttömien  joukossa  vastaavat
osuudet olivat 20 ja 37 prosenttia. Vuosien 1993 ja 1997 välillä asuinkumppanuu
den kautta määritellystä parisuhteesta eronneita puolestaan oli koko kohortin nai
sista ja miehistä noin kahdeksan prosenttia, kun osuudet lamatyöttömillä olivat 11
prosenttia  naisista  ja  16  prosenttia  miehistä.  Monimuuttujaanalyysien  tulosten
mukaan perheettömyyden vedonlyöntisuhde lamatyöttömillä oli muihin verrattuna
naisilla puolitoistakertainen ja miehillä kaksinkertainen, kun yksilön sosiodemogra
fiseen taustaan liittyviä valikoitumistekijöitä oli otettu huomioon. Eroamisen vedon
lyöntisuhteet olivat suurin piirtein samaa tasoa. Voidaan siis arvioida, että  lama
aikana koetulla pitkäaikaistyöttömyydellä oli muista tekijöistä riippumaton kausaa
linen vaikutus perhetilanteisiin. Kaupunkiseutukuntien väliset suhteelliset erot per
heettömyydessä olivat naisten ryhmässä selvästi suuremmat kuin miesten; eron
neisuudessa aluevaihtelu oli molemmissa  ryhmissä samalla  tasolla. Sosiodemo
grafisten  väestörakenneerojen  vakioiminen  toi  miesten  perheettömyyden  alue
vaihtelua paremmin esiin. Eronneisuuden alueeroista väestörakenteen vakioimi
nen selitti miehillä viidenneksen. Naisten  ryhmässä sen sijaan väestörakenne ei
selittänyt alueeroja tai tuonut niitä esiin. Yksilöiden sosiodemografisella taustalla
oli kuitenkin sekä naisilla että miehillä vahva yhteys perheettömyys  ja eroriskei
hin.

Mitatuilla  kaupunkiseutujen  sosiaalisen  ympäristön  ominaisuuksilla  oli
pääpiirteissään  selviä  yhteyksiä  sekä  perheettömyyteen  että  eronneisuuteen.
Seutukunnan  deprivaatioastetta kuvaava  työttömyysaste  ei  näyttänyt olevan  eri
tyisesti  yhteydessä  kumpaankaan  vastemuuttujaan silloin,  kun  muita  tekijöitä  ei
otettu  huomioon,  mutta  yksilö  ja  seutumuuttujien  vakioimisen  jälkeen  paljastui
matalan  työttömyysasteen  seutukuntien  korkeampi  perheettömyyden  ja  eroami
sen  riski verrattuna korkean työttömyysasteen seutuihin. Kaupungistuneisuusas
teen kasvaminen näytti myös kasvattavan perheettömyys ja eroriskiä, mutta sel
vemmin naisten kuin miesten  ryhmässä. Äänestysaktiivisuudella mitatun  osallis
tumisasteen  ja  normiilmastosta  kertovan  perhekoheesion  yhteydet  perheettö
myyden ja eroamisen riskiin olivat samankaltaiset: matalan osallistumisasteen ja
matalan  koheesion  seutukunnissa  vedonlyöntisuhteet  olivat  muita  seuturyhmiä
suuremmat.  Lisäksi seutukunnan sukupuolijakaumalla oli vaikutusta etenkin  nai
siin: kun naisia oli enemmän suhteessa miehiin, perheettömyys ja eroriskit olivat
suurempia. Interaktiotarkasteluissa paljastui, että useissa tapauksissa seutukunta
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muuttujien vaikutukset olivat selvempiä lamaajan pitkäaikaistyöttömien kuin mui
den ryhmässä. Interaktioita oli erityisesti naisilla perheettömyyden analyysissa  ja
miehillä eronneisuuden analyysissa.

Eroaminen  on  asetelmallisesti  vahvempi  muuttuja  aluevaikutusten  tutki
miseen kuin perheettömyys, koska eroamisessa on kyseessä selkeä muutos tilas
ta  toiseen,  johon alueominaisuuksien voidaan  ajatella vaikuttavan  lyhyelläkin ai
kavälillä. Perheettömyys sen sijaan saattaa juontaa juurensa pidemmän ajan pro
sesseista. Tulokset näiden suhteen olivat kuitenkin samankaltaisia  ja muodosta
vat  siten  vahvemman  pohjan  niistä  tehtäville  päätelmille.  Voidaan  arvella,  että
koska  seutukuntamuuttujien  yhteydet  näkyvät  vastaavalla  tavalla  molemmilla
muuttujilla  ja koska yhteydet eivät kadonneet muiden muuttujien huomioon otta
misen  myötä,  mitatuilla  alueominaisuuksilla  oli  vaikutusta  perheettömyyden  ja
eroamisen todennäköisyyksiin. Tulosten merkitystä pohditaan laajemmin  luvussa
10  suhteuttaen  ne  muiden huonoosaisuusmuuttujien  analyyseissa  saatuihin  tu
loksiin.
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7 Tuloköyhyys ja omistusasunnosta luopuminen

Taloudellinen huonoosaisuus on useimmiten käsitetty yhdeksi tärkeimmistä huo
noosaisuuden  ja  syrjäytymisen  ulottuvuuksista  (esim.  Rauhala  1988;  Heikkilä
1990;  Gallie  &  Paugam  2000a;  Madanipour  2000).  Tutkimuksen  tässä  osassa
tarkastellaan  tutkimuskohorttiin  kuuluvien  taloudellista  huonoosaisuutta  yhtäältä
henkilön omien tulojen  ja  toisaalta asunnon hallintaperusteen muutoksen kautta.
Henkilön  valtionveronalaisten  tulojen  avulla  muodostetaan  suhteellisen  tulo
köyhyyden  eli  pienituloisuuden  mittari,  jonka  avulla  kuvataan  tutkimuskohortin
tilannetta  1990luvun  eri  vuosina.  Lisäksi  tarkastellaan  huonoosaistumisen  pro
sessin mittarina omistusasunnosta luopumista avulla laman jälkeisellä kaudella.

Asetelma  on  samanlainen  kuin  edeltävissä  luvuissa.  Tarkastelussa  on
erityinen  paino  lamatyöttömyyden  vaikutusten  arvioinnissa.  Aluksi  tarkastellaan
tuloköyhyyden  yleisyyttä  1990luvun  eri  vuosina  sekä  omistusasunnosta  luopu
mista  vuosien  1993  ja  1997  välillä  tutkimuskohortissa  eli  niiden  joukossa,  jotka
vuonna  1993  olivat  3054vuotiaita,  asuivat  Suomen  kaupunkiseuduilla  ja  olivat
palkansaajia  vuonna  1993  tai  ainakin  jonakin  sitä  aikaisempana  vuonna,  josta
aineistossa oli sosioekonomisen aseman tieto. Lisäksi tarkastellaan kaupunkiseu
tukuntien välisiä eroja  ilmiöiden  yleisyydessä  (luku 7.1). Seuraavaksi  katsotaan,
miten yksilöitä kuvaavat taustamuuttujat olivat yhteydessä tuloköyhyyden ja omis
tusasunnosta  luopumisen  riskiin  ja  selittikö  näiden  muuttujien  vakioiminen  kau
punkiseutukuntien välisiä eroja (luku 7.2). Lopuksi tutkitaan, olivatko seutukuntien
ominaisuudet  yhteydessä  tuloköyhyyteen  ja  omistusasunnosta  luopumiseen  ja
olivatko  yhteydet  erilaisia  lamaajan  pitkäaikaistyöttömien  ja  muiden  kuin  lama
ajan pitkäaikaistyöttömien  ryhmissä  (luku 7.3). Yksilöitä  ja seutukuntia  kuvaavat
muuttujat ovat pääosin samoja kuin edellisissä luvuissa, joskin mukana on myös
joitakin vain tässä osaanalyysissa mukana olevia muuttujia.

7.1  Tuloköyhyys ja omistusasunnosta luopuminen 1990
luvulla

7.1.1  Tuloköyhyyden yleisyys

Aluksi tarkastellaan tuloköyhyyttä tutkimuskohortissa vuosina 1990, 1993 ja 1997.
Käytetty mittari kuvaa suhteellista  tuloköyhyyttä, ja se on muodostettu yksilöiden
henkilökohtaisten valtionveronalaisten vuositulojen pohjalta käyttämällä rajana 50
prosenttia  tutkimuskohortin  naisten  ja  miesten  yhdistettyjen  tulojen  mediaanista
kunakin  vuonna  (ks.  tarkemmin  luku  4.2.3).  Suhteellisen  köyhyysrajan  käyttöä
perustellaan ajallisessa seurannassa yleensä sillä, että yleisen tulotason noustes
sa hinnat, elinkustannukset  ja  tavanomaisena pidettävä kulutustasokin nousevat
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(esim. Törmälehto & Sauli 2003). Tulotason yleinen nousu tai lasku vaikuttaa tulo
rajaan, mutta ei kuitenkaan suoraan suhteellisesti tuloköyhien osuuksiin. Esimer
kiksi mediaanitulon nousu nostaa myös tulorajaa, mutta pienituloisten suhteellinen
määrä ei lisäänny jos pienituloisten tulot nousevat yhtä paljon kuin muiden. Suh
teellisesti köyhien osuus muuttuu silloin, kun tuloerot jakauman ala ja keskiosas
sa  olevien  välillä  muuttuvat  (Tulonjakotilasto  1999).  Käytetystä  määrittelystä  ja
tutkimuskohortin  rajauksesta  johtuen  tässä  saatuja  tuloköyhien  osuuksia  ei  voi
verrata muunlaisia köyhyysrajoja ja määritelmiä käyttävissä tutkimuksissa saatui
hin osuuksiin. Tuloköyhyydessä onkin kyse pienituloisuudesta ja köyhyyden riskis
tä, ei varsinaisesta  toteutuneesta köyhyydestä.  Tuloköyhyyden  rinnalla  tässä  lu
vussa puhutaankin pienituloisuudesta.

Taulukossa 7.1 esitetään tuloköyhien osuudet eri vuosina koko tutkimus
kohortissa sekä erikseen  lamatyöttömien  ja  muiden ryhmissä.  Naisten  joukossa
kohortin  yleiseen  tulotasoon suhteutettuna  tuloköyhiä oli kautta  linjan enemmän
kuin  miesten  joukossa,  mikä  johtuu  naisten  alhaisemmasta  tulotasosta  ja  siitä,
että käytetty tuloraja oli naisille ja miehille sama. Osittain naisten tulojen pienuus
voi  johtua  siitä,  että  naiset olivat  miehiä  enemmän  perhevapailla,  jolloin  heidän

Taulukko 7.1. Tuloköyhyys vuosina 1990, 1993 ja 1997 (%): koko tutkimuskohortti, lamaajan
pitkäaikaistyöttömät ja muut. Vuonna 1993 kaupunkiseutukunnissa asuneet 3054vuotiaat
palkansaajat.

NAISET

 Muut kuin lamatyöttömät
1990 1993 1997 1990 1993 1997 1990 1993 1997

Köyhiä 1 13,9 14,4 17,4 33,2 45,5 54,3 10,8 9,4 11,5
Ei köyhiä 85,9 85,6 82,0 66,2 54,5 44,6 89,0 90,6 88,0
Ei aineistossa 0,3 . 0,6 0,7 . 1,0 0,2 . 0,5
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 69794 69794 69794 9558 9558 9558 60236 60236 60236

MIEHET

 Muut kuin lamatyöttömät
1990 1993 1997 1990 1993 1997 1990 1993 1997

Köyhiä 1 7,5 12,0 14,4 22,8 42,6 49,5 3,8 4,4 5,8
Ei köyhiä 92,0 88,0 84,3 76,2 57,4 47,6 95,9 95,6 93,3
Ei aineistossa 0,4 . 1,4 1,0 . 2,9 0,2 . 1,0
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 66810 66810 66810 13179 13179 13179 53631 53631 53631

1 Tulot mitattu henkilön omien valtionveronalaisten vuositulojen mukaan, köyhyysrajana 50 %
koko tutkimuskohortin (naiset ja miehet yhdistettynä) kunkin vuoden tulojen mediaanista.
Köyhyysraja 1990: 51000 mk, 1993: 52000 mk, 1997: 60 000 mk.

 Kaikki  Lamatyöttömät

 Kaikki  Lamatyöttömät
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tulonsa muodostuivat vanhempainetuuksista. On siis pidettävä mielessä, että käy
tetty  henkilökohtaisen  pienituloisuuden  mittari  piilottaa  taakseen  varsin  erilaisia
elämäntilanteita. Koko tutkimuskohortissa tuloköyhiä oli naisten joukossa vuonna
1990 14  prosenttia,  kun miesten  joukossa  tuloköyhien  osuus oli  tästä vain noin
puolet.  Vuoteen  1993  mennessä  osuus  naisten  joukossa  ei  muuttunut,  mutta
miesten joukossa osuus nousi lähelle naisten tasoa. Vuodesta 1993 vuoteen 1997
mennessä pienituloisten osuus kasvoi noin viidenneksellä sekä naisten että mies
ten ryhmissä. Pienituloisimmat jäivät siis jälkeen yhteiskunnan yleisestä tulotason
kehityksestä.  Tutkimuskohortissa  kehitys  heijastaa  siis  lamanjälkeistä  tuloerojen
yleistä kasvua  1990luvulla  (Uusitalo  2002). Perusjoukossa  eli  tutkimuskohorttia
vastaavassa  ryhmässä  väestötasolla  osuudet  vastaavat  määrällisesti  noin
110 000 tuloköyhää naista ja 87 000 miestä.

Ero lamatyöttömien ja muiden välillä oli selvä: tuloköyhyys kulki usein käsi
kädessä työttömyyden kanssa. Jaksolla 19931994 pitkäaikais tai  toistuvaistyöt
tömyyttä kokeneista naisista oli vuonna 1993 tuloköyhiä 46 prosenttia ja miehistä
43  prosenttia.  Lamatyöttömät  olivat  olleet  muita  selvästi  pienituloisempia  myös
vuonna 1990, jolloin näistä naisista kolmannes ja miehistä neljännes luokittui tulo
köyhiksi. Lamatyöttömien joukossa tapahtui selvästi myös suhteellista köyhtymis
tä vuosien 1993 ja 1997 välillä: vuonna 1997 tuloköyhien osuudet olivat 79 pro
senttiyksikköä suuremmat kuin vuonna 1993. Muiden kuin lamatyöttömien joukos
sa tuloköyhien osuus oli naisilla 1990luvun eri vuosina noin kymmenen prosentin
tuntumassa  ja miehillä neljän  – kuuden  prosentin  tuntumassa. Jos  toisaalta  tar
kastellaan  tuloköyhien  joukon  rakennetta  lamaajan  työmarkkinaaseman  mu
kaan, havaitaan,  että vuoden 1993  tuloköyhistä miehistä peräti  70  prosenttia oli
lamatyöttömiä  ja  naisistakin  43  prosenttia.  Osuudet olivat  suurin piirtein  samoja
vuonna 1997 (lukuja ei ole esitetty taulukossa).

Suhteellista  köyhtymistä  lienee  työttömien  joukossa  tapahtunut  osittain
siitä  syystä,  että  mahdollisesti  työttömyyden  alkaessa  saatu  ansiosidonnainen
päiväraha  on  työttömyyden  pitkittyessä vaihtunut korvaustasoltaan pienemmäksi
työmarkkinatueksi.  Vuoden  1994  työmarkkinatukiuudistuksen  myötä  siirryttiin  il
man enimmäiskestoa maksettavasta  etuudesta puolison  tulot huomioonottavaan
tarveharkintaiseen  työmarkkinatukeen  500  ansiosidonnaispäivän  tai  peruspäivä
rahapäivän jälkeen (esim. Parpo 2004, 61). Peruspäivärahan ja työmarkkinatuen
suuruus oli vuonna 1997 118 mk päivässä,  ja sitä maksettiin viideltä päivältä vii
kossa.  Siten  peruspäivärahasta  tai  työmarkkinatuesta  tulleiksi  työttömän  omiksi
veronalaisiksi  vuosituloiksi  saadaan  karkeasti  arvioituna  noin  30 000  markkaa.
Jos sen sijaan työttömällä oli puoliso, tulot saattoivat olla alemmat tai niitä ei ollut,
sillä  työmarkkinatuki  on  harkinnanvarainen  etuus.  Toisaalta  myöskään  työttö
myyskorvausten taso ei ole noussut samassa suhteessa kuin yhteiskunnan ylei
nen tulotaso (Parpo 2004, 62).

Taulukosta 7.2 käy  ilmi,  että niistä,  jotka vuonna 1997  olivat  tuloköyhiä,
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Taulukko 7.2. Tuloköyhyys vuonna 1993 vuoden 1997 tuloköyhyyden mukaan (%). Vuonna
1993 kaupunkiseutukunnissa asuneet 3054vuotiaat palkansaajat.

NAISET
Tuloköyhyys 1997

Tuloköyhyys 1993

Köyhä 53,1 6,0 31,1 14,4
Ei köyhä 46,9 94,0 68,9 85,6
Yhteensä 100 100 100 100
N 12121 57252 421 69794

MIEHET
Tuloköyhyys 1997

Tuloköyhyys 1993

Köyhä 57,1 3,9 33,4 12,0
Ei köyhä 42,9 96,1 66,6 88,0
Yhteensä 100 100 100 100
N 9609 56292 909 66810

Kaikki

Köyhä Ei köyhä Ei aineis
tossa

Kaikki

Köyhä Ei köyhä Ei aineis
tossa

naisten  joukossa  53  prosenttia  ja  miesten  joukossa  57  prosenttia  oli  ollut  tulo
köyhiä  myös  laman  aikana.  Osittain  siis  nousukauden  suhteellisessa  pienituloi
suudessa oli kyse pidemmältä ajalta juontavasta pienituloisuudesta, mutta toisaal
ta lähes puolella myös putoamisesta pienituloisten joukkoon. Toisin päin tarkastel
tuna niistä, jotka vuonna 1993 olivat  tuloköyhiä, 64 prosenttia naisista ja 69 pro
senttia miehistä oli samassa tilanteessa myös vuonna 1997 (lukuja ei ole esitetty
taulukossa). Toisaalta kymmenen prosenttia vuoden 1993 eituloköyhistä naisista
ja seitsemän prosenttia miehistä oli pudonnut tuloköyhien joukkoon vuoteen 1997
mennessä. Poikkileikkaustilanteiden tarkastelu antaa kuitenkin hyvin rajoittuneen
kuvan  köyhyyden  dynamiikasta,  ja  prosesseja  täytyisi  tarkastella  yksityiskohtai
sempien ajallisten siirtymien avulla (Goodin ym. 1999). Jatkoanalyyseissa kiinnos
tus kohdistuu vuoden 1997 tuloköyhyyden alueeroihin ja tuloköyhyyttä selittävien
tekijöiden tarkasteluun.

7.1.2  Omistusasunnosta luopuminen 19931997

Toisenlaisena  taloudellisen  huonoosaisuuden  mittarina  käytetään  omistusasun
nosta  luopumista vuosien 1993  ja 1997 välillä. Analyysi keskittyy  tältä osin vain
niihin,  jotka  asuivat  omistusasunnossa  vuonna  1993.  Omistusasunnosta  luopu
neiksi  määriteltiin  ne,  jotka  asuivat  asuntonsa  hallintaperusteen  mukaan  omis
tusasunnossa  vuonna  1993  mutta  eivät  enää  vuonna  1997.  Omistusasunnosta
luopumisen  ohella  tässä  tutkimuksessa  puhutaan  myös omistusasunnon menet
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tämisestä, koska omistusasumisen voi Suomessa katsoa olevan tavoitelluin asu
mismuoto (Ruonavaara 1988),  ja siten  jo saavutetusta omistusasunnosta luovut
taneen edelleen pikemminkin pakon edessä kuin vapaaehtoisesti (ks. muuttujasta
tarkemmin  luvusta 4.2.3). 1990luvun  aikana  omistusasumisen  yleisyys on  tosin
jonkin verran laskenut. Kun vuonna 1991 asuntokunnista 72 prosenttia asui omis
tusasunnossa (Suomen tilastollinen vuosikirja 1993, taulukko 168), osuus oli vuo
teen  1993  mennessä  laskenut  68  prosenttiin  (Suomen  tilastollinen  vuosikirja
1995, taulukko 181) ja vuoteen 1997 mennessä edelleen 66 prosenttiin (Suomen
tilastollinen vuosikirja  1999,  taulukko 181).  (Ks.  myös  Vihavainen  2004.) Vaikka
omistusasumisen yleisyys Suomessa on 1990luvun kuluessa vähentynyt, muutos
lienee  tapahtunut  enemmän  nimenomaan  asuntomarkkinoille  tulijoiden  keskuu
dessa: omistusasunnon hankkimisen sijaan onkin päätetty asua vuokralla. Vuok
ralla asuminen nuorten keskuudessa yleistyikin 1990luvulla (Niska 1996).

Taulukossa 7.3  esitetään omistusasunnossa asuneiden  osuudet vuonna
1993  sekä  omistusasunnosta vuosien 1993  ja 1997 välillä  luopuneiden osuudet
tutkimuskohortissa.  Omistusasuminen  oli  yleistä:  vuonna  1993  yli  kolme  neljän
nestä tutkimuskohortista asui omistusasunnoissa. Osuus on suurempi kuin edellä
esitetty  tilastoitu osuus vuonna 1993  osittain siksi, että  tässä osuus  on  laskettu
henkilöistä eikä asuntokunnista, ja osittain tutkimuskohortin rajausten vuoksi. Nai
sista  yhdeksän  ja  miehistä  kymmenen  prosenttia  luopui  omistusasunnosta  vuo
teen  1997  mennessä.  Laman  aikana  pitkäaikaistyöttömyyttä  kärsineet  joutuivat
selvästi muita useammin vaihtamaan asuntotyyppiä: lamatyöttömistä naisista näin
teki 14 prosenttia ja miehistä 17 prosenttia. Omistusasuminen oli jo vuonna 1993
lamatyöttömillä  muita  harvinaisempaa:  lamatyöttömistä  naisista  65  prosenttia  ja
miehistä 57 prosenttia asui omistusasunnossa, kun muilla osuus oli 81 prosenttia.

Taulukko 7.3. Omistusasunnosta luopuminen vuosien 1993 ja 1997 välillä: koko tutkimusko
hortti, lamaajan pitkäaikaistyöttömät ja muut. Vuonna 1993 kaupunkiseutukunnissa asuneet
3054vuotiaat palkansaajat.

NAISET MIEHET

Omistusasunnosta luopuneita 19931997 1 8,9 13,7 8,3 9,9 17,2 8,6
Ei omistusasunnosta luopuneita
tai poistuneet aineistosta
Yhteensä 100 100 100 100 100 100
N (omistusasunnossa asuneet 1993) 54786 6229 48557 50775 7532 43243

Vuonna 1993 omistusasunnossa asuneiden
osuus koko tutkimuskohortista (%)

1 Omistusasunnosta luopuneita: ne, jotka vuonna 1993 asuivat omistusasunnossa mutta eivät vuonna 1997.

57,2 80,6

91,1 86,3 91,7 90,1 82,8 91,4

78,5 65,2 80,6 76,0

Kaikki Lama
työttömät

Muut kuin
lamatyött.

Kaikki Lama
työttömät

Muut kuin
lamatyött.
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Osuuksien ero voi osittain johtua siitä, että työttömyyden myötä asuntotyyppiä oli
jouduttu  jo aiemmin vaihtamaan, mutta myös siitä, että omistusasujiin oli valikoi
tunut parempiosaista väestöä, joilla myös riski joutua työttömäksi oli alempi.

7.1.3  Kaupunkiseutukuntien väliset erot

Kaikille  alueille  yhteistä  tulorajaa käytettäessä  tuloköyhyyden  yleisyyden vertailu
alueittain  on  ongelmallista,  koska  keskimääräinen  tulotaso  vaihtelee  alueittain
suuresti  johtuen  muun  muassa  alueiden  tuotantorakenteesta  ja  kalleusluokasta.
Suhteellinen tuloköyhyys alueittain pitäisi siis oikeastaan mitata suhteessa kunkin
alueen  omaan  tulotasoon.  Köyhyyden  alueeroja  kartoittavissa  tutkimuksissa  ei
tuloja kuitenkaan ole  tapana suhteuttaa kunkin alueen keskituloihin vaan samaa
tulorajaa käytetään kaikilla alueilla (esim. Riihelä & Sullström 2001; Moisio 2004 –
poikkeuksena  esim.  Valtioneuvoston  kanslia  2001).  Pienituloisuus  merkitsee  li
säksi eri alueilla erilaista elämäntilannetta, koska ostovoimaan vaikuttavat elin ja
asuinkustannukset  ovat  alueilla  erilaisia  (Ritakallio  1991;  Kouvonen  &  Katainen
2004).

Tässäkin  tuloköyhyyden rajana käytetään koko maan kaupunkiseutukun
tia koskevasta aineistosta  laskettua  tulorajaa. Jos seutukunnan  tulotaso on kau
punkiseutukuntien keskimääräistä tulotasoa matalampi, alueen omien asukkaiden
joukosta laskettu tuloköyhyyden raja olisi matalammalla kuin yleinen raja. Tällöin
yhtenäistä tulorajaa käytettäessä suurempi osa väestöstä määrittyy pienituloisiksi
kuin määrittyisi  alueen  omaa  tulorajaa  käytettäessä. Vastaavasti keskimääräistä
parempituloisilla  seuduilla alueen sisäinen suhteellinen  tuloköyhyysraja olisi  kor
keammalla kuin yleinen raja, ja pienituloisia näyttää yleiseen tasoon suhteutettuna
olevan vähemmän kuin heitä olisi suhteessa alueen tulotasoon.

Kartoissa  7.1  a  ja  b  sekä  7.2  a  ja  b  tarkastellaan  vuoden  1997  tulo
köyhyyden  ja vuosien  1993  ja 1997 välisen  omistusasunnosta  luopumisen kau
punkiseutukuntien välisiä eroja vuoden 1993 asuinseutukunnan mukaan. Lisäksi
karttojen  yhteyteen  on  merkitty  osuuksien  väkiluvulla  painotetut  absoluuttiset  ja
suhteelliset  keskipoikkeamat  (laskentakaavat  on  esitetty  luvussa  5.1.2).  Kuten
edellä, kaupunkiseutukunnat on jaettu neljään luokkaan käyttäen keskimmäisenä
katkaisupisteenä  aineiston keskiarvoa  ja  jakamalla  sen molemmin  puolin seutu
kunnat edelleen kahteen luokkaan siten, että näissä kahdessa luokassa on suurin
piirtein  yhtä  monta  seutukuntaa.  Tarkat  seutukunnittaiset  tuloköyhien  ja  omis
tusasunnosta luopuneiden osuudet ovat liitetaulukossa 10.

Alueittaisten osuuksien vaihteluväli oli naisten ja miesten tuloköyhyydessä
yhtä  laaja,  mutta  sekä  absoluuttinen  että  suhteellinen  hajonta  oli  naisilla  jonkin
verran suurempaa kuin miehillä (kartat 7.1 a ja b). Tuloköyhien osuus vaihteli nai
silla Oulun 13  prosentista Pieksämäen  27  prosenttiin, miehillä Kaskisten yhdek
sästä  prosentista  Iisalmen  23  prosenttiin.  Naisten  ja  miesten  ryhmistä  lasketut
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Kartta 7.1. Tuloköyhyys tutkimuskohortissa vuonna 1997 vuoden 1993 asuinseutukunnan
mukaan.

Tuloköyhiä (%)

13,1  15,8   (5)
15,8  17,4   (7)
17,4  20,5  (16)
20,5  27,0  (15)

Tuloköyhiä (%)

9,0  12,1  (10)
12,1  14,4  (10)
14,4  16,4  (12)
16,4  23,0  (11)

a. Naiset b. Miehet

Absoluuttinen keskipoikkeama: 2,7 %yks.
Suhteellinen keskipoikkeama: 15,5 %

Absoluuttinen keskipoikkeama: 1,6 %yks.
Suhteellinen keskipoikkeama: 11,1 %

Kartta 7.2. Omistusasunnosta luopuminen tutkimuskohortissa 19931997 vuoden 1993
asuinseutukunnan mukaan.

Omistusasunnosta
luopuneita (%)

4,1   7,8  (17)
7,8   8,9  (17)
8,9   9,7   (4)
9,7  11,8   (5)

Omistusasunnosta
luopuneita (%)

2,6  7,8  (15)
7,8  9,9  (15)
9,9  10,9   (7)

10,9  15,0   (6)

a. Naiset b. Miehet

Absoluuttinen keskipoikkeama: 1,3 %yks.
Suhteellinen keskipoikkeama: 15,1 %

Absoluuttinen keskipoikkeama: 1,6 %yks.
Suhteellinen keskipoikkeama: 16,2 %
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seutukunnittaiset osuudet eivät korreloi vahvasti keskenään: väkiluvulla painotettu
korrelaatiokerroin oli vain 0,28  (ks.  liitetaulukko 9). Naisten  tuloköyhyyttä kuvaa
vassa  kartassa  7.1  a  tummalla  väritettyjä  eli  keskimääräistä  korkeamman  tulo
köyhyyden  seutuja  näyttää  olevan  paljon,  koska  Helsingin  keskimääräistä  pie
nempi  tuloköyhien  osuus  vetää  katkaisupisteenä  käytettyä  aineiston  keskiarvoa
alaspäin. Naisilla seutukunnat, joilla tuloköyhiä oli eniten, jakaantuvat melko haja
naisesti ympäri maan. Jonkinlainen yhtenäisempi alue voidaan havaita Lahden –
Kouvolan seutukuntien  tietämillä. Naisten pienituloisuus oli yleistä myös Pohjan
lahden  rannikolla.  Miesten  pienituloisuus  keskittyi  selvemmin  Kymenlaakson  ja
Savon sekä Lapin kaupunkiseutujen alueelle. Vähiten  tuloköyhiä oli naisten  ryh
mässä etelälounaisrannikolla sekä joissakin suurissa kaupungeissa; miehillä laa
jempi vähäisen  tuloköyhyyden alue oli Pohjanmaan  rannikolla. Pohjanmaan  ran
nikko näyttäytyy siis varsin erilaisena riippuen siitä, katsotaanko naisten vai mies
ten tuloköyhyyttä (kartat 7.1 a ja b). Naisten pienituloisuudesta saatavaan alueelli
seen  kuvaan  vaikuttaa  esimerkiksi  kotiäitien  ja  perhevapailla  olevien  osuuksien
alueittainen vaihtelu. Osittain tästä voivat johtua myös erot naisten ja miesten alu
eellisissa pienituloisten osuuksissa.

Osuuksien  luottamusvälien  perusteella  (liitetaulukko  10)  nähdään,  että
naisilla pienituloisimmassa ja vähiten pienituloisessa seuturyhmässä lähes kaikki
seutukunnat poikkesivat myös  tilastollisesti merkitsevästi  aineiston keskiarvosta.
Myös miesten ryhmässä suuri osa molemmissa ääripäissä olevista seutukunnista
poikkesi  merkitsevästi  keskitasosta.  Lamatyöttömien  alueittaisten  pienituloisten
osuuksien  painottamaton  korrelaatiokerroin  edellä mainittujen seutukunnittaisten
osuuksien kanssa oli naisilla 0,70, miehillä 0,66. Vaihteluväli sijoittui korkeammal
le: naisilla lamatyöttömien tuloköyhien osuus vaihteli 38 prosentista 65 prosenttiin,
miehillä 36 prosentista 63 prosenttiin.

Omistusasunnosta  luopumisen alueellinen  kuva  on hajanaisempi.  Omis
tusasunnosta  luopuneiden  osuudet  seutukunnittain  vaihtelivat  miesten  joukossa
suhteellisesti enemmän kuin tuloköyhien osuudet. Naisten ryhmässä suhteellinen
vaihtelu oli samansuuruista kuin tuloköyhyydessä. Naisilla vaihteluväli ulottui Kas
kisten neljästä prosentista Rovaniemen 12 prosenttiin, miehillä Kaskisten vajaasta
kolmesta prosentista Heinolan 15 prosenttiin. Naisten ja miesten aineistoista las
ketut seutukunnittaiset osuudet korreloivat melko vahvasti keskenään: korrelaatio
oli  0,78  (liitetaulukko  9).  Näissä kartoissa keskimääräistä korkeamman  osuuden
seutuja on vähän, koska etenkin Helsingin seutukunta vetää aineiston keskiarvoa
korkealle. Selviä vyöhykkeitä korkeassa omistusasunnosta luopuneiden osuudes
sa ei esiinny, mutta suuret kaupungit erottuvat jonkin verran joukosta. Hallintape
rusteen muutokset näyttävätkin jo tämän perusteella liittyvän kaupunkimaisuuteen
ja sen myötä asuntojen  tarjontaan. Koko tutkimuskohortin osuuksia vertailtaessa
Helsinki on kolmen kärjessä sekä naisilla  että  miehillä, mikä voi kertoa  yhtäältä
siitä, että Helsingin korkea hintataso on pakottanut vaihtamaan asumismuotoa tai
houkuttanut myymään asunnon ja toisaalta siitä, että vuokraasuntojen tarjonta on



167

Helsingin seudulla kasvanut. Toisaalta syiden ja seurausten monimutkaisuudesta
kertoo  jotakin se, että kolmen kärjessä  on  Helsingin  seutukunnan  lisäksi  niinkin
erilaisia  seutukuntia  kuin  naisilla  Rovaniemen  ja  Äänekosken  seutukunnat,  ja
miehillä Heinolan ja Rovaniemen seutukunnat. Osuuksien luottamusvälejä katsot
taessa selviää, että suuri osa pienen osuuden seutukunnista poikkeaa keskiarvos
ta, mutta suuren osuuden seutukunnista sekä naisilla että miehillä vain Helsinki ja
Rovaniemi.

Omistusasunnosta  luopuneiden  osuus  lamatyöttömien  joukossa  korreloi
vahvasti  koko  tutkimuskohortin  lukujen  kanssa  etenkin  miehillä;  osuuksien  suu
ruusluokka vain oli korkeampi. Seutukunnittaisten osuuksien korrelaatiokerroin oli
naisilla  0,62, miehillä 0,86. Omistusasunnosta  luopuneiden osuus vaihteli  lama
työttömillä naisilla kuudesta prosentista 21 prosenttiin, miehillä neljästä prosentis
ta 25 prosenttiin.

Luvun 7.3 selittävissä analyyseissa otetaan seudun yleinen tulotaso huo
mioon vakioimalla se seutukunnan rakenteellisena ominaisuutena. Omistusasun
nosta  luopumisen  analyysissa  otetaan  vastaavasti  huomioon  vuokraasuntojen
osuus  seutukunnan  rakenteellisena  tekijänä,  joka  vaikuttaa  hallintaperusteen
vaihdoksen mahdollisuuteen paikallisilla asuntomarkkinoilla.

7.2  Yksilötekijöiden yhteydet taloudellisen tilanteen muuttujiin
ja niiden alueellisiin eroihin

Tässä  luvussa  tarkastellaan,  miten  yksilöitä  kuvaavat  taustamuuttujat  olivat  yh
teydessä tuloköyhyyteen vuonna 1997 ja omistusasunnosta luopumiseen vuosien
1993  ja 1997 välillä. Luvun  lopussa selvitetään, missä määrin väestörakenne eli
yksilöiden sosiodemografiset ominaisuudet olivat yhteydessä kaupunkiseutukunti
en välillä havaittuihin eroihin ilmiöiden yleisyydessä.

7.2.1  Yksilöiden ominaisuuksien yhteydet tuloköyhyyteen ja
omistusasunnosta luopumiseen

Yksilötason selittäviä muuttujia tuloköyhyyden analyysissa ovat ikä, äidinkieli, kou
lutus,  sosioekonominen  asema,  perhetyyppi  vuonna  1993,  työmarkkinaasema
jaksolla  19891990  sekä  työmarkkinaasema  jaksolla  19931994,  jota  käytetään
kaksiluokkaisena  myöhempien  interaktiotarkasteluiden  takia.  Lisäksi  mukana  on
jakson 19971998 työmarkkinaasema, koska se on tärkeä samanaikaiseen pieni
tuloisuuteen yhteydessä oleva  tekijä. Omistusasunnosta  luopumisen analyysissa
käytetään muuten samoja muuttujia, mutta perhetyypin sijaan muuttujana on vuo
sien  19931997  välistä  parisuhdestatuksen  muutosta  kuvaava  muuttuja.  Lisäksi
omistusasunnosta luopumisen analyysissa mukana on tieto siitä, muuttiko henkilö
seutukunnasta  toiseen  vuosien  1993  ja  1997  välillä,  koska  muuttamisen  odote
taan  olevan  kiinteästi  yhteydessä  todennäköisyyteen  vaihtaa  samalla  asunnon
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hallintaperustetta. Yksilömuuttujien  jakaumat tutkimuskohortissa naisten  ja mies
ten  ryhmissä ovat  liitetaulukoissa 3  ja 4. Tuloköyhyyden analyysissa käytettyjen
aineistojen jakaumat vastaavat koko tutkimuskohortin jakaumia; omistusasunnos
ta  luopumisen  tutkimiseen  käytettävien  aineistojen  osalta  jakaumat  on  esitetty
erikseen.  Selittävistä  analyyseista  on  poistettu  ne  henkilöt,  jotka  eivät  olleet  ai
neistossa vastemuuttujan mittaushetkellä, joten henkilöiden kokonaismäärät ana
lyyseissa ovat hieman pienemmät kuin edellä olevissa taulukoissa esitetyt.

Yksilöominaisuuksien yhteydet tuloköyhyyteen

Tulokset  yksilöiden  ominaisuuksien  yhteyksistä  tuloköyhyysriskiin  on koottu  tau
lukkoon  7.4. Taulukko  jakaantuu  jälleen kiinteään osaan  ja satunnaisosaan;  sa
tunnaisosan tuloksiin palataan luvussa 7.2.2. Kiinteiden vaikutusten osalta taulu
kon ensimmäisissä sarakkeissa naisten ja miesten ryhmissä on esitetty tuloköyhi
en prosenttiosuudet kussakin selittävän muuttujan  luokassa. Seuraavissa sarak
keissa on monitasoisen  logistisen  regressioanalyysin  tuottamina vedonlyöntisuh
teiden suhteina  (OR)  tulokset  malleista,  joissa kukin muuttuja on  mallissa  yksin
sekä  toiseksi mallista,  jossa kaikki analyysin  yksilömuuttujat  on vakioitu  yhtä  ai
kaa. Lisäksi on merkitty, mistä muuttujan luokista kukin luokka mahdollisesti poik
kesi kaikki muuttujat sisältävissä malleissa.

Kaikki  yksilöitä  kuvaavat  sosiodemografiset  muuttujat  olivat  vahvasti  ja
tilastollisesti merkitsevästi  yhteydessä vuoden  1997  tuloköyhyyteen  lukuun  otta
matta  ikää  miehillä  ensimmäisessä  mallissa.  Naisilla  iän  karttuminen  pienensi
tuloköyhyyden vedonlyöntisuhdetta; miesten joukossa iän yhteys ei ollut yhtä suo
raviivainen. Kun muut muuttujat vakioitiin, miesten joukossa korkeampi ikä näytti
pienentävän  pienituloisuusriskiä.  Ensimmäisessä  mallissa  siis  iän  yhteys  tulo
köyhyyteen  näytti  miehillä  olemattomalta  ja  naisillakin  pienemmältä  kuin  kaikki
muuttujat vakioivassa mallissa, koska ikääntyneillä tuloihin yhteydessä oleva työ
markkinaasema oli nuoria huonompi. Kun erot  työmarkkinaasemassa vakioitiin,
yhteys tuli selvemmin esiin.

Ruotsinkielisillä  näytti  olevan  pienempi  tuloköyhyyden  vedonlyöntisuhde
kuin suomenkielisillä, mutta muiden muuttujien vakioimisen jälkeen yhteys kääntyi
päinvastaiseksi,  siten  että  naisten  joukossa  ruotsinkielisyys  kasvattikin  tulo
köyhyyden  vedonlyöntisuhdetta  noin  30  prosentilla  ja  miesten  joukossa  40  pro
sentilla suomenkielisiin verrattuna. Alun perin havaittu ruotsinkielisten hyvä tilanne
johtui siis siitä, että he ovat muuten tulojen kannalta edullisessa sosiodemografi
sessa asemassa, ja kun nämä erot otettiin huomioon, ruotsinkielisyys itse asiassa
vaikutti pienituloisuusriskiä lisäävästi. Tämän ilmiön taustalla olevat syyt vaatisivat
lisätutkimusta, johon ei tämän tutkimuksen puitteissa voida ryhtyä.

Koulutuksen  yhteys  tuloköyhyyteen  oli  odotetun  suuntainen:  korkea
asteen koulutuksen saaneilla tuloköyhyyden vedonlyöntisuhde oli vain noin viides
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Taulukko 7.4. Vuonna 1997 tuloköyhien osuudet ja tuloköyhyyden ristitulosuhteet (odds ratio)
monitasoisista logistisista regressiomalleista yksilötason muuttujien mukaan. Vuonna 1993
kaupunkiseutukunnissa asuneet 3054vuotiaat palkansaajat.

Kiinteät vaikutukset Eroaa
luokis
ta c

Eroaa
luokis
ta c

% OR OR % OR OR

Ikä 1993  (p<0,001)  (p<0,001)  (p=0,238)  (p<0,001)
1    3034 21,3 1,00 1,00 Kaikki 14,8 1,00 1,00 4, 5
2    3539 17,2 0,76 * 0,79 * Kaikki 14,2 0,95 1,01 4, 5
3    4044 14,5 0,62 * 0,57 * 1, 2, 5 14,9 1,01 0,99 4, 5
4    4549 14,4 0,62 * 0,55 * 1, 2, 5 14,1 0,95 0,87 * Kaikki
5    5054 21,2 0,98 0,44 * Kaikki 14,2 0,96 0,41 * Kaikki

Äidinkieli  (p=0,026)  (p<0,001)  (p=0,003)  (p<0,001)
1    Suomi 17,5 1,00 1,00 2 14,6 1,00 1,00 2
2    Ruotsi 15,6 0,88 * 1,28 * 1 11,1 0,83 * 1,40 * 1

Koulutus 1993  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)
1    Perusaste 24,6 1,00 1,00 Kaikki 21,6 1,00 1,00 Kaikki
2    Keskiaste 17,2 0,62 * 0,76 * Kaikki 13,9 0,58 * 0,78 * Kaikki
3    Korkeaaste 6,3 0,21 * 0,19 * Kaikki 4,7 0,18 * 0,36 * Kaikki

Sosioekonominen asema  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)
1    Erikoistumaton työntekijä tai ei tietoa erik. 29,6 1,00 1,00 Kaikki 26,2 1,00 1,00 2, 4, 5
2    Erikoistunut työntekijä 26,2 0,86 * 0,91 * Kaikki 15,7 0,53 * 0,64 * Kaikki
3    Alempi toimihlö, epäitsenäinen työ 13,7 0,39 * 0,52 * 1, 2, 4 13,5 0,43 * 0,96 2, 5
4    Alempi toimihlö, itsenäinen työ 15,1 0,44 * 0,74 * Kaikki 10,8 0,34 * 0,87 * 1, 2, 5
5    Ylempi toimihenkilö 11,2 0,32 * 0,55 * 1, 2, 4 6,6 0,19 * 0,75 * Kaikki

Perhetyyppi 1993  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)
1    Avio tai avopari, jolla lapsia 16,2 1,00 1,00 3 7,2 1,00 1,00 Kaikki
2    Avio tai avopari, ei lapsia 19,4 1,27 * 1,01 3 14,3 2,18 * 1,48 * 1, 4
3    Yksinhuoltaja 17,9 1,16 * 0,73 * Kaikki 15,3 2,33 * 1,52 * 1, 4
4   Ei perhettä tai perheasema tuntematon 19,5 1,32 * 0,97 3 32,2 6,16 * 2,54 * Kaikki

Työmarkkinaasema 19891990  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001) Kaikki
1    Pääasiassa tai koko jakson työssä 11,3 1,00 1,00 Kaikki 8,1 1,00 1,00 Kaikki
2    Jonkin verran työttömyyttä 38,9 4,88 * 1,67 * Kaikki 40,7 8,03 * 1,63 * Kaikki
3    Pitkäaikais tai toistuvaistyötön 70,9 18,54 * 3,22 * Kaikki 79,0 45,50 * 4,46 * Kaikki
4    Työvoiman ulkopuolella tai ei aineistossa 36,0 4,39 * 2,49 * Kaikki 42,6 8,35 * 2,97 * Kaikki

Työmarkkinaasema 19931994  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)
1    Muu kuin pitkäaikais tai toistuvaistyötön 11,5 1,00 1,00 2 5,7 1,00 1,00 2
2    Pitkäaikais tai toistuvaistyötön 54,8 9,17 * 2,41 * 1 50,8 16,96 * 3,42 * 1

Työmarkkinaasema 19971998  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)
1    Pääasiassa tai koko jakson työssä 3,6 1,00 1,00 Kaikki 2,2 1,00 1,00 Kaikki
2    Jonkin verran työttömyyttä 25,8 9,22 * 5,20 * Kaikki 16,4 8,98 * 3,75 * Kaikki
3    Pitkäaikais tai toistuvaistyötön 63,6 46,65 * 25,99 * 1, 2 62,7 77,32 * 26,54 * Kaikki
4    Pääasiassa työvoiman ulkopuolella 49,0 25,60 * 26,45 * 1, 2 36,9 26,78 * 19,16 * Kaikki

Kaikki (tuloköyhien osuus) 17,4 14,4

Satunnaisvaikutukset Tyhjä
malli d

Tyhjä
malli d

Aluevarianssi (seutukuntavaihtelu) 0,032 0,022 0,049 0,021
Parvo aluevarianssille  (p<0,001)  (p=0,002)  (p<0,001)  (p=0,004)

Ero tyhjään malliin (%) . 30,6 . 56,2

a Kukin muuttuja mallissa yksin ilman muita muuttujia. b Kaikki yksilömuuttujat vakioitu. c Numerot osoittavat, mistä saman
muuttujan luokista kyseinen luokka poikkeaa tilastollisesti merkitsevästi  kaikki yksilömuuttujat sisältävässä mallissa.
d Malli jossa ei ole yhtään selittävää muuttujaa. * = 95 prosentin luottamusväli ei sisällä 1,00:aa.
Parvot suluissa osoittavat yksittäisen muuttujan merkitsevyyden kussakin mallissa.
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osan  perusasteen  koulutuksen  saaneiden  vedonlyöntisuhteesta,  joskin  miehillä
yhteys  jonkin verran heikkeni muiden muuttujien vakioimisen myötä. Vastaavasti
sosioekonominen  asema  oli  yhteydessä  pienituloisuuteen:  naisilla  erityisesti
ylemmillä ja alemmilla toimihenkilöillä vedonlyöntisuhde olla tuloköyhä oli pienem
pi kuin erikoistumattomilla työntekijöillä. Miesten joukossa pienin riski oli erikoistu
neilla työntekijöillä ja toiseksi pienin ylemmillä toimihenkilöillä.

Kahden  aikuisen  lapsiperheissä  elävillä  tuloköyhyyden vedonlyöntisuhde
oli pienin muihin perhetyyppiryhmiin verrattuna, kun muita  tekijöitä ei otettu huo
mioon.  Perheettömillä  miehillä  tuloköyhyyden  vedonlyöntisuhde  oli  jopa  kuusin
kertainen vertailuryhmään nähden ja perheettömillä naisilla 30 prosenttia suurem
pi. Perhetyypin yhteys pienituloisuuteen kuitenkin pieneni miehillä muiden muuttu
jien  vakioimisen  myötä  ja  muuttui  naisten  ryhmässä.  Yksinhuoltajaäitien  korkea
tuloköyhyysriski kääntyi päinvastaiseksi: kun muut tekijät otettiin huomioon, yksin
huoltajuus  näyttikin  suojaavan  naisia  henkilökohtaiselta  pienituloisuudelta.  Per
heettömien naisten suurempi pienituloisuusriski hävisi vakiointien myötä. Miehillä
perhetyypin luokkien väliset erot säilyivät selvinä myös muiden tekijöiden huomi
oon ottamisen jälkeen, vaikka kertoimet pienentyivät. On mahdollista, että miesten
ryhmässä pidemmältä aikaväliltä juontuva pienituloisuus on saattanut myös johtaa
perheettömyyteen  sen  lisäksi,  että  perheettömyys  vaikuttaa  tulotasoon.  Tämän
analyysin perusteella tällaisiin syyseuraussuhteisiin ei kuitenkaan päästä kiinni.

Eri  jaksojen  työmarkkinaasemaa  kuvaavat  muuttujat  olivat  selittävistä
muuttujista vahvimmin yhteydessä vuoden 1997 tuloköyhyyteen. Jo lamaa edeltä
vän  jakson 19891990  työmarkkinaaseman vaikutukset myöhempään pienituloi
suuteen  olivat  näkyvissä,  vaikka  työmarkkinaasema  kahdelta  myöhemmältäkin
jaksolta oli otettu huomioon: kaikki muuttujat vakioituna jakson 19891990 pitkäai
kaistyöttömillä  oli  naisilla  3,2kertainen  ja  miehillä  4,5kertainen  tuloköyhyyden
vedonlyöntisuhde pääosin työssä olleisiin verrattuna. Myös työvoiman ulkopuolel
la olleilla pienituloisuuden vedonlyöntisuhde oli korkea. Lamaajan pitkäaikaistyöt
tömien naisten joukossa tuloköyhyyden vedonlyöntisuhde oli ensimmäisessä mal
lissa yhdeksänkertainen ja miesten joukossa 17kertainen muihin verrattuna, mut
ta  ero  selittyi  osittain  muiden  muuttujien  vakioimisella.  Kun  muiden  muuttujien
vaikutus otettiin huomioon,  lamatyöttömien  tuloköyhyyden vedonlyöntisuhde pie
neni 2,4kertaiseksi naisilla ja 3,4kertaiseksi miehillä.

Vahvimmin vuoden 1997  tuloköyhyyteen oli  ymmärrettävästi  yhteydessä
samanaikainen  työmarkkinaasema:  jakson  19971998  pitkäaikaistyöttömyys
merkitsi  jopa  26kertaista  tuloköyhyyden  vedonlyöntisuhdetta  sekä  naisilla  että
miehillä  verrattuna  pääasiassa  työssä  olleisiin  silloinkin,  kun  muiden  tekijöiden
vaikutus oli otettu huomioon; osuuksina  jakson 19971998 työttömistä olikin tulo
köyhiä  lähes  kaksi  kolmesta.  Myös  tuolloin  pääasiassa  työvoiman  ulkopuolella
olevilla tuloköyhyysriski oli suurin piirtein samansuuruinen.

Pitkältäkin aikaväliltä  juontuva  työttömyys  siis  lisäsi  pienituloisuuden  ris
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kiä,  ja voidaankin olettaa,  että  mitä pidempään  henkilö oli  ollut  työttömänä,  sitä
suuremmalla todennäköisyydellä hän eli vain yhteiskunnan takaaman perusturvan
varassa.  Toisaalta  työmarkkinatuen  harkinnanvaraisuuden  takia  osalla  ei  ehkä
ollut lainkaan tuloja mahdollisen puolison tulojen takia.

Yksilöominaisuuksien yhteydet omistusasunnosta luopumiseen

Omistusasunnosta  luopumista  yksilömuuttujilla  selittävän  analyysin  tulokset  on
raportoitu taulukossa 7.5. Kaikki analyysin yksilömuuttujat olivat vahvassa yhtey
dessä  omistusasunnosta  luopumiseen  lukuun  ottamatta  äidinkieltä  naisten  ryh
mässä. Iän karttuminen odotetusti pienensi omistusasunnosta luopumisen vedon
lyöntisuhdetta askel askeleelta nuorimmista ikäryhmistä kohti vanhimpia siirryttä
essä.  Miesten  joukossa  ruotsinkielisillä  oli  pienempi  omistusasunnosta  luopumi
sen vedonlyöntisuhde kuin suomenkielisillä. Koulutuksen yhteys omistusasunnos
ta  luopumiseen oli selvä: korkeasti koulutetuilla  luopumisen vedonlyöntisuhde oli
30 prosenttia pienempi kuin perusasteen koulutuksen saaneilla. Sosioekonomisen
aseman luokkien välillä oli eroja, jotka kuitenkin pienenivät muiden tekijöiden va
kioimisen  myötä.  Miesten  ryhmässä  vain  erikoistuneiden  työntekijöiden  ryhmä
poikkesi  vertailuryhmästä,  mutta  lisäksi  epäitsenäisessä  työssä  olleet  alemmat
toimihenkilöt  poikkesivat  useista  muista  ryhmistä  suuremmalla  pienituloisuuden
vedonlyöntisuhteellaan. Naisten  joukossa  toimihenkilöryhmät  poikkesivat erikois
tumattomista työntekijöistä mutta eivät  toisistaan, kun muiden tekijöiden vaikutus
oli vakioitu.

Selvimmin  omistusasunnosta  luopumiseen  vuosien  1993  ja  1997  välillä
olivat  yhteydessä  parisuhteen  ja  asuinpaikan  pysyvyyttä  tai  muutosta  kuvaavat
muuttujat. Omistusasujina pysyivät useimmin ne, joiden tilanteessa ei tapahtunut
muutoksia, mutta jos jonkinlainen muutos  tapahtui,  todennäköisyys  luopua omis
tusasunnosta  kasvoi.  Jos  parisuhde  purkautui,  omistusasunnosta  luopumisen
vedonlyöntisuhde oli naisilla 8,6 ja miehillä 8,2kertainen parisuhteessa pysynei
siin verrattuna, kun muut yksilötekijät oli otettu huomioon. Myös parisuhteen sol
miminen  vaikutti  samaan  suuntaan  mutta  pienemmällä  kertoimella.  Molempina
vuosina parisuhteen ulkopuolella olleillakin omistusasunnosta luopumisen vedon
lyöntisuhde oli naisilla lähes kolminkertainen ja miehillä kaksinkertainen verrattuna
koko ajan parisuhteessa olleisiin. Selvä vaikutus oli myös seutukunnasta toiseen
muuttamisella: jos henkilö vaihtoi asuinseutukuntaa vuosien 1993 ja 1997 välillä,
omistusasunnosta  luopumisen  vedonlyöntisuhde  oli  yli  nelinkertainen  samalla
seudulla pysyneisiin verrattuna, kun muut tekijät oli otettu huomioon. Osittain täs
sä  saattaa  olla  kyse  asunnonvaihtoprosessista,  jonka  aikana  asutaan  vuokralla
etsittäessä uutta omistusasuntoa vanhan tilalle.

Eri  jaksojen  työmarkkinaasemat  eivät  olleet  yhtä  selvässä  yhteydessä
omistusasunnosta  luopumiseen  kuin  tuloköyhyyteen.  Lamatyöttömillä  omistus
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Taulukko 7.5. Vuosien 1993 ja 1997 välillä omistusasunnosta luopuneiden osuudet ja luo
pumisen ristitulosuhteet (odds ratio) monitasoisista logistisista regressiomalleista yksilötason
muuttujien mukaan. Vuonna 1993 kaupunkiseutukunnissa asuneet 3054vuotiaat palkansaa
jat.

Kiinteät vaikutukset Eroaa
luokis
ta c

Eroaa
luokis
ta c

% OR OR % OR OR

Ikä 1993  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)
1    3034 14,5 1,00 1,00 Kaikki 15,7 1,00 1,00 Kaikki
2    3539 10,5 0,70 * 0,71 * Kaikki 11,1 0,68 * 0,73 * Kaikki
3    4044 8,3 0,54 * 0,54 * Kaikki 9,0 0,54 * 0,61 * Kaikki
4    4549 6,2 0,39 * 0,39 * Kaikki 7,7 0,45 * 0,51 * Kaikki
5    5054 5,3 0,33 * 0,29 * Kaikki 5,9 0,34 * 0,35 * Kaikki

Äidinkieli  (p=0,162)  (p=0,905)  (p<0,001)  (p=0,002)
1    Suomi 9,0 1,00 1,00  10,2 1,00 1,00 2
2    Ruotsi 8,1 0,90 0,99  7,4 0,70 * 0,77 * 1

Koulutus 1993  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)
1    Perusaste 9,3 1,00 1,00 Kaikki 10,8 1,00 1,00 Kaikki
2    Keskiaste 9,3 1,01 0,83 * Kaikki 10,2 0,93 * 0,86 * Kaikki
3    Korkeaaste 7,6 0,75 * 0,69 * Kaikki 8,4 0,69 * 0,72 * Kaikki

Sosioekonominen asema  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p=0,004)
1    Erikoistumaton työntekijä tai ei tietoa erik. 10,3 1,00 1,00 3, 4, 5 12,1 1,00 1,00 2
2    Erikoistunut työntekijä 9,9 0,93 0,89  9,8 0,80 * 0,88 * 1, 3
3    Alempi toimihlö, epäitsenäinen työ 8,7 0,79 * 0,84 * 1 11,9 0,94 1,12 2, 4
4    Alempi toimihlö, itsenäinen työ 8,7 0,77 * 0,80 * 1 9,5 0,72 * 0,95 3
5    Ylempi toimihenkilö 8,3 0,70 * 0,79 * 1 9,0 0,64 * 0,97 

Parisuhdestatus 1993 ja 1997  (p<0,001)  (p<0,001) 6,0  (p<0,001)  (p<0,001)
1    Molempina vuosina parisuhteessa 5,5 1,00 1,00 Kaikki 6,0 1,00 1,00 Kaikki
2    Solminut parisuhteen 17,4 3,53 * 2,36 * 1, 3 27,2 5,80 * 3,83 * Kaikki
3    Parisuhde purkautunut 35,2 9,26 * 8,55 * Kaikki 39,9 10,33 * 8,15 * Kaikki
4  Ei parisuhteessa 1993 eikä 1997 13,5 2,60 * 2,71 * 1, 3 14,8 2,74 * 2,04 * Kaikki

Samalla seutukunnalla asuminen 1993 ja 1997  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)
1    Asui samalla seutukunnalla tai ei aineist. 97 8,1 1,00 1,00 2 8,9 1,00 1,00 2
2    Asui eri seutukunnalla 1997 kuin 1993 35,1 6,36 * 4,43 * 1 39,0 6,70 * 4,66 * 1

Työmarkkinaasema 19891990  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)
1    Pääasiassa tai koko jakson työssä 8,4 1,00 1,00 2 9,0 1,00 1,00 2, 4
2    Jonkin verran työttömyyttä 14,0 1,95 * 1,37 * 1, 4 16,8 2,20 * 1,23 * 1
3    Pitkäaikais tai toistuvaistyötön 14,2 2,04 * 1,21  19,3 2,71 * 1,15 
4    Työvoiman ulkopuolella tai ei aineistossa 9,6 1,19 * 1,00 2 17,3 2,12 * 1,26 * 1

Työmarkkinaasema 19931994  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)
1    Muu kuin pitkäaikais tai toistuvaistyötön 8,3 1,00 1,00 2 8,7 1,00 1,00 2
2    Pitkäaikais tai toistuvaistyötön 13,7 1,83 * 1,23 * 1 17,6 2,32 * 1,31 * 1

Työmarkkinaasema 19971998  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)
1    Pääasiassa tai koko jakson työssä 7,8 1,00 1,00 Kaikki 8,1 1,00 1,00 Kaikki
2    Jonkin verran työttömyyttä 13,6 1,95 * 1,43 * 1 13,2 1,81 * 1,32 * Kaikki
3    Pitkäaikais tai toistuvaistyötön 12,2 1,75 * 1,41 * 1 18,4 2,68 * 1,81 * 1, 2
4    Pääasiassa työvoiman ulkopuolella 9,8 1,34 * 1,34 * 1 13,7 1,86 * 1,66 * 1, 2

Kaikki (omistusasunnosta luopuneiden osuus) 9,0 10,0

Satunnaisvaikutukset Tyhjä
malli d

Tyhjä
malli d

Aluevarianssi (seutukuntavaihtelu) 0,021 0,028 0,048 0,054
Parvo aluevarianssille  (p=0,003)  (p=0,002)  (p<0,001)  (p<0,001)

Ero tyhjään malliin (%) . +33,7 . +12,1

a Kukin muuttuja mallissa yksin ilman muita muuttujia. b Kaikki yksilömuuttujat vakioitu. c Numerot osoittavat, mistä saman
muuttujan luokista kyseinen luokka poikkeaa tilastollisesti merkitsevästi  kaikki yksilömuuttujat sisältävässä mallissa.
d Malli jossa ei ole yhtään selittävää muuttujaa. * = 95 prosentin luottamusväli ei sisällä 1,00:aa.
Parvot suluissa osoittavat yksittäisen muuttujan merkitsevyyden kussakin mallissa.
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asunnon menettämisen vedonlyöntisuhde oli muihin verrattuna naisilla ensimmäi
sessä  mallissa  1,8kertainen  ja  miehillä  2,3kertainen,  mutta  muiden muuttujien
vakioiminen pienensi kertoimet 1,2:een ja 1,3:een. Lamaa edeltävä työttömyys oli
myös jossain määrin yhteydessä omistusasunnon menettämiseen, vaikka jakson
19891990 pitkäaikaistyöttömät eivät toisessa mallissa poikenneet muista ryhmis
tä.  Selvemmin  omistusasunnon  menetykseen  oli  yhteydessä  jakson  19971998
työmarkkinaasema:  naisten  joukossa  kaikissa  muissa  työmarkkinaasemissa
olleilla oli pääasiassa työssä olleisiin verrattuna 3040 prosenttia suurempi omis
tusasunnosta  luopumisen  vedonlyöntisuhde;  miesten  joukossa  pitkäaikaistyöttö
millä vedonlyöntisuhde oli 80 prosenttia suurempi ja pääasiassa työvoiman ulko
puolella olleillakin  lähes 70 prosenttia suurempi. Tämän muuttujan käyttö selittä
vänä muuttujana on  tosin sikäli ongelmallista, että  tutkitaan myöhemmältä ajalta
mitatun muuttujan yhteyttä aiemmalla jaksolla  tapahtuneeseen muutokseen. Toi
saalta  seurannan  loppuun  asti  jatkunut  työttömyystilanne  lienee  kuitenkin  hyvin
tärkeä tekijä omistusasujana pysymisen kannalta.

7.2.2  Johtuivatko alueerot väestörakenteesta?

Yksilömuuttujien vakioimisen osalta  tarkoituksena oli myös selvittää, selittyivätkö
edellä havaitut  alueelliset erot alueiden väestörakenteiden eroilla, kun väestöra
kennetta  mitataan  nimenomaan  analyysiin  valittujen  sosiodemografisten  yksilö
muuttujien  kautta.  Monitasomallilla  mallitettua  aluevaihtelua  kuvataan  alueva
rianssilla, jonka estimaatit tyhjistä malleista ja malleista, joissa kaikki yksilömuuttu
jat on vakioitu, on koottu taulukoiden 7.4 ja 7.5 alaosiin. Variansseja voidaan ver
tailla  samaa  vastemuuttujaa  selitettäessä  erilaisia  muuttujia  sisältävien  mallien
välillä.

Tuloköyhyyden aluevaihtelusta 31 prosenttia naisten ryhmässä ja 56 pro
senttia miesten ryhmässä selittyi väestörakenteella (taulukko 7.4). Alueerot olivat
siis  etenkin  miehillä  selvästi  yhteydessä  väestörakennetekijöihin,  mutta  jäljelle
jäänyt vaihtelu oli sekä  naisten että  miesten  ryhmissä  tilastollisesti merkitsevää.
Vastaavat tulokset omistusasunnosta luopumisen osalta ovat taulukossa 7.5. Vas
taavasti  kuin  perheettömyyttä  koskevissa  analyyseissa  (vrt.  luku  6.2.2),  alueva
rianssi  kasvoi  yksilömuuttujien  vakioimisen  myötä:  naisilla  varianssi  kasvoi  34
prosenttia  ja miehillä  12  prosenttia.  Tässäkin  voidaan  siis  olettaa,  että  alueiden
erilainen  väestörakenne  tasoitti  alueellisia  eroja,  jotka  tulivat  esiin  väestöraken
teen vakioimisen jälkeen. Selitys on tässä samantyyppinen kuin perheettömyyden
analyysissa aluevarianssin kasvun suhteen: erityisesti yksilöiden eri jaksojen työ
markkinatilanteiden huomioon ottaminen kasvatti aluevarianssia eli  toi alueeroja
paremmin  esiin.  Joillakin  alueilla  siis  esimerkiksi  vaihdettiin  harvemmin  omis
tusasunto vuokraasuntoon riippumatta siitä, että näillä alueilla asui väestöä, jon
ka  voisi  oman  työmarkkinaasemansa  perusteella  (esimerkiksi  työttömänä  olon
takia) ennustaa luopuneen omistusasunnosta useammin kuin kuitenkaan tapahtui.
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7.3  Kaupunkiseutukuntien ominaisuudet taloudellisen huono
osaisuuden riskitekijöinä

Seuraavaksi  malleihin  lisättiin  kaupunkiseutujen  ominaisuuksia.  Muuttujat  ovat
pääosin samoja kaupunkiseutujen sosiaalista ympäristöä kuvaavia ominaisuuksia
kuin  aiemmissa  luvuissa,  ja  lisäksi  analyyseihin  lisättiin  rakenteellisia muuttujia.
Sekä  tuloköyhyyden  että  omistusasunnosta  luopumisen  analyyseissa  seutukun
nan sosiaalista ympäristöä kuvaavat muuttujat ovat vuosien 1993 ja 1997 keski
määräisellä  työttömyysasteella  mitattu  deprivaatioaste,  kaupungistuneisuusaste
sekä  äänestysaktiivisuudella  mitattu  kansalaisosallistuminen.  Hypoteesina  on,
että  seutukunnan  deprivaatioasteen  kasvaminen  lisää  sekä  tuloköyhyyden  että
omistusasunnon  menettämisen  todennäköisyyttä.  Kaupungistuneisuuden  rooli
omistusasunnosta luopumista ennustavana tekijänä tuntuu ilmeiseltä, koska kau
punkimaiseen elämäntapaan kuuluu usein vuokralla asuminen. Pienituloisuuteen
kaupungistuneisuuden yhteys voi olla mutkikkaampi: vähemmän kaupungistuneil
la seuduilla tulotaso saattaa olla matalampi ja pienituloisten osuus siten suurempi
kuin kaupungistuneimmilla seuduilla, mutta toisaalta tuloköyhyys saattaa keskittyä
erityisesti  kaupunkikeskuksiin  kärjistyneemmän  tulonjaon  myötä  (vrt.  Mingione
1996). Osallistumisasteen ohella omistusasunnosta luopumisen analyysissa käy
tettiin  perhekoheesiomuuttujaa.  Korkean  koheesion  oletetaan  pienentävän  tulo
köyhyyden ja omistusasunnosta luopumisen todennäköisyyttä.

Lisäksi  rakenteellisena  muuttujana  otetaan  tuloköyhyyden  analyyseissa
huomioon  seutukunnan  tulotaso,  joka  on  mitattu  vuoden  1995  keskimääräisillä
valtionveronalaisilla tuloilla työllistä kohden. Tulotasolla pyritään ottamaan huomi
oon  se,  että  tuloköyhyyden  laajuus  riippuu  osittain  seutukunnan  yleisestä  tulo
tasosta: matalan  tulotason seuduilla  tuloköyhiksi saattaa määrittyä enemmän  ih
misiä kuin korkean tulotason seuduilla. Omistusasunnosta luopumisen analyysis
sa rakenteellisena tekijänä otetaan huomioon vuokraasuntojen tarjonta seudulla;
mittarina  käytetään  vuokraasuntojen  osuutta  kaikista  asunnoista  vuonna  1995.
Asuntorakenne määrännee  pitkälti  sen,  millaisia  valintoja  asuntomarkkinoilla  yli
päätään voidaan tehdä (vrt. Macintyre & Ellaway 2003). Lisäksi vuokraasuntojen
osuuden voi ajatella kuvaavan normiilmastoa vuokralla asumisen suhteen. Kau
pungistuneisuus ja vuokraasuntojen osuus saattavat kuvata pitkälti samaa asiaa,
mikä on otettava huomioon tehtäessä johtopäätöksiä niiden mallien osalta, joissa
nämä muuttujat ovat yhtä aikaa.

7.3.1  Seutukuntien ominaisuuksien yhteydet tuloköyhyyteen

Taulukossa  7.6.  esitetään  seutukuntamuuttujien  yhteydet  vuoden  1997  tulo
köyhyyteen. Taulukkoon on totuttuun tapaan koottu tuloköyhien prosenttiosuudet
selittävän  muuttujan  luokkien  mukaan  sekä  tulokset  kolmenlaisista  malleista:
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Taulukko 7.6. Vuonna 1997 tuloköyhien osuudet ja tuloköyhyyden ristitulosuhteet (odds ratio)
monitasoisista logistisista regressiomalleista seutukuntamuuttujien mukaan. Vuonna 1993
kaupunkiseutukunnissa asuneet 3054vuotiaat palkansaajat.

Kiinteät vaikutukset Eroaa
luokis
ta d

Eroaa
luokis
ta d

% OR OR OR % OR OR OR

Seudun keskimääräinen
työttömyysaste 1993/1997 (%)  (p=0,010)  (p=0,083)  (p=0,073)  (p<0,001)  (p=0,499)  (p=0,295)
1    14,2 – 17,9 15,0 1,00 1,00 1,00 3 13,4 1,00 1,00 1,00 
2    18,0 – 21,9 18,1 1,14 0,87 0,86  13,7 1,19 * 0,91 0,91 
3    22,0 – 25,7 20,4 1,27 * 0,83 * 0,80 * 1 17,4 1,58 * 0,93 0,86 

Kaupungistuneisuusaste  (p=0,222)  (p=0,869)  (p=0,960)  (p=0,284)  (p=0,154)  (p=0,697)
1    Kaupungistunein 16,5 1,00 1,00 1,00  14,1 1,00 1,00 1,00 
2    Keskimääräinen 19,1 1,09 1,03 1,03  14,4 1,01 1,02 1,01 
3    Vähiten kaupungistunut 19,7 1,14 1,04 1,02  16,6 1,15 1,16 1,10 

Äänestysaktiivisuus
kunnallisvaaleissa 1992/1996  (p=0,842)  (p=0,964)  (p=0,658)  (p=0,046)  (p=0,294)  (p=0,087)
1    68,0 – 75,4 18,9 1,00 1,00 1,00  13,5 1,00 1,00 1,00 3
2    64,0 – 67,9 18,7 1,04 0,99 1,04  14,1 1,13 0,99 1,07 
3    60,0 – 63,9 16,1 1,00 1,01 1,08  15,0 1,25 * 1,10 1,20 * 1

Valtionveronalaiset tulot
työllistä kohden 1995 (mk)  (p=0,123)  (p=0,941)  (p=0,763)  (p=0,017)  (p=0,128)  (p=0,607)
1    125000 – 145800 16,0 1,00 1,00 1,00  13,6 1,00 1,00 1,00 
2    120000 – 124900 19,5 1,14 1,03 1,06  14,8 1,09 1,00 1,02 
3    105800 – 119900 19,4 1,15 1,02 1,05  16,7 1,27 * 1,14 1,12 

Satunnaisvaikutukset Tyhjä
malli e

Tyhjä
malli e

Aluevarianssi (seutukuntavaihtelu) 0,032 0,022 0,025 0,049 0,021 0,017
Parvo aluevarianssille  (p<0,001)  (p=0,002)  (p=0,003)  (p<0,001)  (p=0,004)  (p=0,020)

Ero tyhjään malliin (%) . 30,6 20,9 . 56,2 64,7
Ero yksilövakioituun malliin (%) . . +14,0 . . 19,4

a Kukin muuttuja mallissa yksin ilman muita muuttujia. b Yksittäinen seutumuuttuja ja kaikki yksilömuuttujat vakioitu.
c Kaikki yksilö ja seutumuuttujat vakioitu. d Numerot osoittavat, mistä saman muuttujan luokista kyseinen luokka poikkeaa
tilastollisesti merkitsevästi kaikki yksilö ja seutumuuttujat sisältävässä mallissa. e Malli jossa ei ole yhtään selittävää muuttujaa.
f Kaikki yksilötason muuttujat vakioitu. * = 95 prosentin luottamusväli ei sisällä 1,00:aa.
Parvot suluissa osoittavat yksittäisen muuttujan merkitsevyyden kussakin mallissa.

Vain
yksilö
muutt. f

Vain
yksilö
muutt. f

Kaikki
muuttu
jat c

Kaikki
muuttu
jat c

Muuttuja
yksin a

Muuttuja
+ yksilö
muutt. b

Kaikki
muuttu
jat c

Muuttuja
yksin a

Muuttuja
+ yksilö
muutt. b

Kaikki
muuttu
jat c

 NAISET n=69191  MIEHET n=65553

malleista, joissa kukin muuttuja on yksin, malleista, joissa kunkin seutukuntamuut
tujan  lisäksi  on  vakioitu  myös  yksilömuuttujat  sekä  malleista,  joissa  on  vakioitu
kaikki  yksilö  ja  seutukuntamuuttujat.  Lisäksi  viimeisessä  sarakkeessa  on  tieto
siitä, mistä muuttujan  luokista kukin muuttujaluokka poikkesi  tilastollisesti merkit
sevästi. Vastaavat tulokset jatkuvia seutukuntamuuttujia käytettäessä ovat liitetau
lukossa 14.

Seutukunnan  työttömyysasteella  oli  sekä  naisten  että  miesten  ryhmissä
samankaltainen yhteys  tuloköyhyyden  riskiin ensimmäisen  tyypin malleissa: kor
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keimman  työttömyysasteen  seutukunnissa  tuloköyhyyden  vedonlyöntisuhde  oli
naisilla 27 prosenttia ja miehillä 58 prosenttia suurempi kuin pienen työttömyysas
teen seuduilla. Yhteys kääntyi kuitenkin päinvastaiseksi, kun otettiin huomioon se,
että  korkean  työttömyysasteen  seuduilla  asui  taustaominaisuuksiltaan  tulo
köyhyyden kannalta suuremmassa riskissä olleita henkilöitä. Erityisesti yksilöiden
työmarkkinatilanteiden  vakioiminen  vaikutti  seutukunnan  työttömyysasteen  esti
maatteihin. Muiden seutukuntamuuttujien vakioiminen lisäksi hiukan vahvisti esiin
tullutta yhteyttä, ja täydessä mallissa naisilla seutukunnan korkea työttömyys pie
nensi  tuloköyhyyden  vedonlyöntisuhdetta  noin  20  prosenttia.  Miehillä  yhteys  oli
samansuuntainen mutta ei tilastollisesti merkitsevä (jatkuvia muuttujia käytettäes
sä  yhteys näkyy vahvemmin myös  miehillä). Saatiin siis  jokseenkin epäintuitiivi
nen  tulos,  jonka  mukaan  seutukunnan  korkea  työttömyys  tai  deprivaatioaste
näyttäisi  vähentävän  pienituloisuuden  riskiä.  Osa  selityksestä  voi  liittyä  siihen,
missä määrin seuduilla ollaan ammattiliittojen jäseniä ja saadaan ansiosidonnaisia
työttömyyskorvauksia peruspäivärahan sijaan. Vähätalon mukaan ansiosidonnai
siin korvauksiin on suurissa kaupungeissa ja etenkin Helsingin alueella turvaudut
tu  muuta  maata  vähemmän  osittain  hyvän  työllisyystilanteen  takia  (Vähätalo
2001).  Korkean  työttömyysasteen  seutukuntien  pienempi  tuloköyhyysriski  voikin
selittyä sillä, että kun työttömyysaste on korkea ja  työttömyyden uhka suuri, am
mattiliittoon  kuulutaan  useammin  kuin  pienen  työttömyysasteen  alueilla  ja  saa
daan siksi työttömyyden aikana ansiosidonnaisia päivärahoja.

Kaupungistuneisuusasteella  ei  ollut  luokiteltuna  muuttujana  selvästi  ha
vaittavaa  yhteyttä  yksilön  tuloköyhyyteen,  vaikka  vähiten  kaupungistuneilla  seu
duilla tuloköyhyyden vedonlyöntisuhde näytti ensimmäisessä mallissa olevan suu
rempi  kuin  muilla  seuduilla.  Jatkuvana  muuttujana  yhteys  oli  myös  tilastollisesti
merkitsevä.  Yhteys  kuitenkin  hävisi  väestörakennetekijöiden vakioimisen  myötä.
Äänestysaktiivisuudella mitatulla osallistumisasteella ei ollut yhteyttä naisten tulo
köyhyyteen, mutta miehillä yhteys oli havaittavissa: matalan aktiivisuuden alueilla
miesten  tuloköyhyyden vedonlyöntisuhde  oli  suurempi kuin  suuren  aktiivisuuden
alueilla.  Mallissa,  jossa  oli  vakioitu  myös  kaikki  seutukuntamuuttujat,  matalan
osallistumisasteen seuduilla  tuloköyhyyden vedonlyöntisuhde oli viidesosan suu
rempi kuin korkean aktiivisuuden seuduilla.  Yksilömuuttujat vakioivassa mallissa
eroja luokkien välillä ei ollut, mutta yhteys tuli uudelleen näkyville erityisesti silloin,
kun muita seutukuntamuuttujia vakioitiin. Yhteyden vahvistuminen ei johtunut mis
tään yksittäisestä muuttujasta vaan kaikkien seutukuntamuuttujien yhdistelmästä.

Rakennemuuttujana käytetty tulotaso ei ollut erityisen selvästi yhteydessä
yksilöiden  pienituloisuuteen.  Kun  muuttuja  oli  mallissa  yksin,  matalan  tulotason
seutukunnissa  tuloköyhyyden  vedonlyöntisuhde  oli  miehillä  kyllä  suurempi  kuin
korkean tulotason alueilla, mutta yhteys selittyi yksilötekijöiden vakioimisella. Vas
taava tilanne näkyi malleissa, joissa tulotaso oli  jatkuvana muuttujana (liitetauluk
ko 14).
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Kaiken  kaikkiaan  millään  muuttujalla  ei  ollut  varsinaisesti  tilastollisesti
merkitsevää yhteyttä tuloköyhyyden riskiin, kun muita muuttujia oli vakioitu ja kun
selittäviä muuttujia käytettiin  luokiteltuina (kaikki yksittäisten muuttujien merkitse
vyyksistä kertovat  parvot  olivat  suurempia kuin 0,05).  Kun  seutukuntamuuttujia
käytettiin jatkuvina, työttömyysasteella ja miesten joukossa myös äänestysaktiivi
suudella  oli  kuitenkin  tilastollisesti  merkitsevä  yhteys  tuloköyhyyteen  kolmannen
tyypin  mallissa.  Tässä  tarkastellut  seutukuntien  sosiaalisen  ympäristön  ominai
suudet eivät siis olleet kovinkaan selvästi yhteydessä yksilöiden pienituloisuusris
keihin. Todennäköisesti muunlaiset seutukuntia kuvaavat tekijät, kuten taloudelli
nen  rakenne,  ovat  selvemmin  yhteydessä  pienituloisuuden  todennäköisyyteen.
Tällaisten kansantaloudellisempien muuttujien vaikutuksia ei tässä tutkimuksessa
kuitenkaan otettu huomioon.

Seutukuntamuuttujien  mukaanotto  analyysiin  vaikutti  naisten  ja  miesten
ryhmissä erisuuntaisesti seutukuntien välisiä eroja kuvaaviin aluevarianssin esti
maatteihin. Naisten joukossa seutumuuttujien vakioiminen kasvatti aluevarianssia
14 prosenttia, miesten joukossa pienensi sitä 19 prosenttia. Kaikkiaan analyysissa
onnistuttiin selittämään paremmin miesten kuin naisten tuloköyhyyden aluevaihte
lua:  65  prosenttia  miesten  ryhmän  aluevarianssista  selittyi  valituilla  muuttujilla,
mutta selityksestä suurin osa tuli yksilömuuttujien kautta. Naisten ryhmässä ana
lyysi  ei  toiminut  vastaavalla  tavalla.  Jäljelle  jäänyt  vaihtelu  oli  molemmissa  ryh
missä  tilastollisesti merkitsevää. On vaikea arvioida, mistä erilainen tulos naisilla
ja miehillä johtuu. Joka tapauksessa vaikuttaa siltä, että erilaiset alueelliset tekijät
ovat yhteydessä naisten ja miesten tuloköyhyyden alueeroihin.

Aluevariansseista  ja  niiden  muutoksista  sekä  muutosten  syistä  saatava
kuva jää siis tuloköyhyyden analyysissa jokseenkin epämääräiseksi. Tätä havain
toa vahvistaa kuvio 7.1, jossa on esitetty seutukunnittaiset poikkeamat verrattuna
keskitasoon eri malleissa. Poikkeamat tarkoittavat tuloköyhyyden vedonlyöntisuh
detta kussakin seutukunnassa verrattuna aineiston keskitasoon eri malleissa (ks.
kuvion selostus tarkemmin luvusta 5.3.1).

Seutukunnittaiset poikkeamat käyttäytyvät varsin epäkoherentisti yksilö ja
seutukuntamuuttujia vakioitaessa. Yhdeksän suurituloisinta  ja viisi  pienituloisinta
seutukuntaa sekä Kouvolan seutukunta poikkesivat naisten joukossa tilastollisesti
merkitsevästi keskitasosta  tyhjässä  mallissa. Poikkeamat  pääsääntöisesti piene
nivät yksilömuuttujien vakioimisen myötä, mutta suuressa osassa seutukuntia ne
myös kasvoivat ja/tai kääntyivät päinvastaisiksi. Yksilömuuttujamallissa Oulu, Hel
sinki, Rovaniemi, KemiTornio ja Lahti poikkesivat merkitsevästi keskitasosta. Hel
singin osalta yhteys kääntyi päinvastaiseksi alkuperäiseen verrattuna: Helsingissä
asuminen merkitsi kasvanutta tuloköyhyysriskiä keskitasoon verrattuna, kun yksi
lön taustaominaisuudet oli otettu huomioon. Kun yksilömalliin lisättiin seutukunta
muuttujia, poikkeamat yleensä jonkin verran kasvoivat edelliseen malliin verrattu
na (vrt. varianssiin taulukossa 7.6). Täydessä mallissa vain Oulun ja Lahden seu
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Kuvio 7.1. Tuloköyhyyden 1997 seutukuntavaihtelu eri monitasomalleissa esitettynä seutu
kunnittaisina ristitulosuhteina (OR). 1,00=aineiston keskitaso.

a. Naiset

0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60

105 Pieksämäki
114 Varkaus

043 Pori
041 Rauma

071 Lahti
134 Jämsä

162 Kokkola
052 Riihimäki
081 Kouvola

153 Kaskinen
111 Iisalmi
174 Raahe
202 Loviisa

072 Heinola
091 Lappeenranta
082 KotkaHamina

093 Imatra
135 Äänekoski

101 Mikkeli
063 Valkeakoski

154 Pietarsaari
103 Savonlinna

025 Loimaa
192 KemiTornio
013 Tammisaari

064 Tampere
122 Joensuu

131 Jyväskylä
053 Forssa

182 Kajaani
066 Mänttä

191 Rovaniemi
142 Seinäjoki

024 Uusikaupunki
012 Lohja

051 Hämeenlinna
152 Vaasa

112 Kuopio
023 Turku

022 Salo
201 Porvoo

011 Helsinki
171 Oulu

OR

Tyhjä malli
Yksilömuuttujat
Kaikki muuttujat

b. Miehet

0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60

111 Iisalmi
122 Joensuu

103 Savonlinna
101 Mikkeli

191 Rovaniemi
135 Äänekoski

202 Loviisa
072 Heinola

071 Lahti
114 Varkaus

192 KemiTornio
105 Pieksämäki

024 Uusikaupunki
131 Jyväskylä

182 Kajaani
025 Loimaa
112 Kuopio

043 Pori
091 Lappeenranta
051 Hämeenlinna

134 Jämsä
162 Kokkola
053 Forssa
093 Imatra

052 Riihimäki
022 Salo

064 Tampere
011 Helsinki

171 Oulu
066 Mänttä

063 Valkeakoski
081 Kouvola

023 Turku
201 Porvoo

142 Seinäjoki
082 KotkaHamina

041 Rauma
012 Lohja

174 Raahe
153 Kaskinen

013 Tammisaari
154 Pietarsaari

152 Vaasa

OR

Tyhjä malli
Yksilömuuttujat
Kaikki muuttujat
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tukunnille  jäi  merkitseviä  poikkeamia:  naisten  tuloköyhyyden  vedonlyöntisuhde
vuonna 1997 oli Oulussa neljänneksen keskitason alapuolella kaikkien yksilö  ja
seutukuntamuuttujien  huomioonottamisen  jälkeenkin,  ja  Lahdessa  vedonlyön
tisuhde oli viidenneksen keskitasoa korkeampi.

Miesten  ryhmässä  tyhjässä mallissa keskitasosta poikkesivat useat seu
tukunnat  (12 pienimmän  tuloköyhyysriskin seutua Kaskisten  ja Seinäjoen seutu
kuntia lukuun ottamatta ja kuusi suurimman tuloköyhyysriskin seutua sekä Lahti),
mutta yksilömuuttujien vakioimisen jälkeen suurin osa poikkeamista pieneni huo
mattavasti  kohti  keskitasoa.  Yksilömuuttujamallissa  tilastollisesti  merkitsevästi
keskitasosta poikkesivat enää Vaasan, Helsingin ja Lahden seutukunnat; Helsin
gin seutukunnan poikkeaman suunta kääntyi samoin kuin naisilla. Täydessä mal
lissa  tilastollisesti  merkitsevästi  keskitasosta  poikkesivat  Vaasa  ja  Kajaani  noin
viidenneksen  keskitasoa  pienemmällä  tuloköyhyyden  vedonlyöntisuhteella.  Ka
jaaninkin  alkuperäisen  poikkeaman suunta kääntyi vakiointien myötä päinvastai
seksi. Aluevaihteluun yhteydessä olevista tekijöistä  jää siis melko epämääräinen
kuva. Näistä  tekijöistä voitaisiin kenties saada parempi käsitys perehtymällä  tar
kemmin  yksittäisten  seutukuntien  tilanteeseen, mutta  tällaiseen  analyysiin  ei  tä
män tutkimuksen puitteissa ryhdytä.

Interaktioita  lamaajan  työmarkkinaaseman  ja kunkin seutukuntamuuttu
jan välillä testattiin kuten muissakin analyysin osioissa, mutta tilastollisesti merkit
seviä  interaktioita ei  löytynyt. Seutukuntien sosiaalisen ympäristön ominaisuuksi
en vaikutus ei siis ollut lamatyöttömien ryhmässä erilainen verrattuna muiden kuin
lamatyöttömien ryhmään.

7.3.2  Seutukuntien ominaisuuksien yhteydet omistusasunnosta
luopumiseen

Taulukossa  7.7  on  seutukuntamuuttujien  koskevat  tulokset  omistusasunnosta
luopumisen osalta. Vastaavat  tulokset  jatkuvien  muuttujien osalta  ovat  liitetaulu
kossa 15. Työttömyysasteella ei näyttänyt olevan yhteyttä omistusasunnosta luo
pumiseen ensimmäisessä mallissa. Kun muut yksilö ja seutukuntamuuttujat otet
tiin huomioon, keskimääräisen työttömyysasteen seuduilla omistusasunnosta luo
pumisen vedonlyöntisuhde oli naisten joukossa viidenneksen pienempi kuin mata
limman  työttömyyden seuduilla  ja miesten  joukossa noin neljänneksen pienempi
sekä  keskimääräisen  että  korkean  työttömyyden  seuduilla  verrattuna  matalan
työttömyyden seutuihin. Työttömyysasteen mukaiset seutukuntaluokkien erot kas
voivat  erityisesti  silloin,  kun seutukunnan kaupungistuneisuus  ja  äänestysaktiivi
suus  otettiin  huomioon.  Tällaiset  vaikutukset,  jotka  paljastuvat  vasta  erilaisilla
muuttujakombinaatioilla,  kertovat  monimutkaisista  yhteyksistä  seutumuuttujien
välillä. Seutukunnan työttömyysasteen ja omistusasunnosta luopumisen todennä
köisyyden käänteinen yhteys voi kertoa jostain muusta kuin työttömyys tai depri
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Taulukko 7.7. Vuosien 1993 ja 1997 välillä omistusasunnosta luopuneiden osuudet ja luo
pumisen ristitulosuhteet (odds ratio) monitasoisista logistisista regressiomalleista seutukun
tamuuttujien mukaan. Vuonna 1993 kaupunkiseutukunnissa asuneet 3054vuotiaat palkan
saajat.

Kiinteät vaikutukset Eroaa
luokis
ta d

Eroaa
luokis
ta d

% OR OR OR % OR OR OR

Seudun keskimääräinen
työttömyysaste 1993/1997 (%)  (p=0,196)  (p=0,171)  (p=0,011)  (p=0,824)  (p=0,392)  (p=0,002)
1    14,2 – 17,9 10,1 1,00 1,00 1,00 2 11,2 1,00 1,00 1,00 2, 3
2    18,0 – 21,9 8,1 0,93 0,87 0,80 * 1 9,3 1,01 0,88 0,77 * 1
3    22,0 – 25,7 8,6 1,05 0,98 0,89  9,3 1,06 0,86 0,75 * 1

Kaupungistuneisuusaste  (p=0,172)  (p=0,089)  (p=0,253)  (p=0,126)  (p=0,008)  (p=0,065)
1    Kaupungistunein 9,5 1,00 1,00 1,00  10,6 1,00 1,00 1,00 
2    Keskimääräinen 8,2 0,98 0,96 1,02  9,1 0,95 0,91 1,03 3
3    Vähiten kaupungistunut 7,4 0,86 0,82 * 0,89  8,1 0,81 * 0,72 * 0,84 2

Äänestysaktiivisuus
kunnallisvaaleissa 1992/1996  (p=0,003)  (p=0,012)  (p=0,177)  (p=0,004)  (p=0,073)  (p=0,619)
1    68,0 – 75,4 7,2 1,00 1,00 1,00  7,8 1,00 1,00 1,00 
2    64,0 – 67,9 8,7 1,21 * 1,20 * 1,16  9,7 1,25 * 1,19 1,09 
3    60,0 – 63,9 9,8 1,24 * 1,25 * 1,11  11,1 1,32 * 1,24 * 1,05 

Perhekoheesion taso  (p=0,450)  (p=0,707)  (p=0,510)  (p<0,001)  (p=0,002)  (p=0,030)
1    Korkea 7,8 1,00 1,00 1,00  7,4 1,00 1,00 1,00 3
2    Keskimääräinen 7,9 1,02 0,96 0,91  9,0 1,29 * 1,17 1,16 
3    Matala 9,5 1,09 1,03 0,95  10,9 1,45 * 1,39 * 1,30 * 1

Vuokraasuntojen osuus
asunnoista 1995 (%)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p=0,024)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p=0,391)
1    17,2 – 25,9 7,2 1,00 1,00 1,00  7,2 1,00 1,00 1,00 
2    26,0 – 29,9 7,7 1,08 1,05 0,95 3 9,1 1,29 * 1,26 * 1,06 
3    30,0 – 38,1 9,8 1,30 * 1,30 * 1,17 2 11,1 1,50 * 1,50 * 1,18 

Satunnaisvaikutukset Tyhjä
malli e

Tyhjä
malli e

Aluevarianssi (seutukuntavaihtelu) 0,021 0,028 0,011 0,048 0,054 0,017
Parvo aluevarianssille  (p=0,003)  (p=0,002)  (p=0,050)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p=0,050)

Ero tyhjään malliin (%) . +33,7 47,8 . +12,1 63,7
Ero yksilövakioituun malliin (%) . . 60,9 . . 67,6

a Kukin muuttuja mallissa yksin ilman muita muuttujia. b Yksittäinen seutumuuttuja ja kaikki yksilömuuttujat vakioitu.
c Kaikki yksilö ja seutumuuttujat vakioitu. d Numerot osoittavat, mistä saman muuttujan luokista kyseinen luokka poikkeaa
tilastollisesti merkitsevästi kaikki yksilö ja seutumuuttujat sisältävässä mallissa. e Malli jossa ei ole yhtään selittävää muuttujaa.
f Kaikki yksilötason muuttujat vakioitu. * = 95 prosentin luottamusväli ei sisällä 1,00:aa.
Parvot suluissa osoittavat yksittäisen muuttujan merkitsevyyden kussakin mallissa.

 NAISET n=54381

Muuttuja
yksin a

Muuttuja
+ yksilö
muutt. b

Kaikki
muuttu
jat c

Muuttuja
yksin a

 MIEHET n=50027

Muuttuja
+ yksilö
muutt. b

Kaikki
muuttu
jat c

Vain
yksilö
muutt. f

Vain
yksilö
muutt. f

Kaikki
muuttu
jat c

Kaikki
muuttu
jat c

vaatioasteen  vaikutuksista  tutkittaviin  yksilöihin.  Havaittu  yhteys  saattaa  johtua
esimerkiksi  siitä,  että  korkean  työttömyysasteen  alueilla  omistusasunnosta  on
vaikea luopua, koska sitä on vaikea myydä ostajien puutteen takia.

Kaupungistuneisuusaste  oli  yhteydessä  omistusasunnosta  luopumiseen:
vähiten kaupungistuneilla alueilla vedonlyöntisuhde oli etenkin miehillä pienempi



181

kuin kaupungistuneimmilla alueilla. Ensimmäisen  tyypin malleissa  luokiteltu kau
pungistuneisuusmuuttuja  ei  tosin  ollut  tilastollisesti  merkitsevässä  yhteydessä
omistusasunnosta luopumisen riskiin. Yhteys vahvistui malleissa, joissa yksilöteki
jät  oli  vakioitu –  erityisesti  yksilöiden  työmarkkinaasemien  huomioon ottaminen
toi yhteyden esiin. Vähiten kaupungistuneilla seuduilla oltiin keskimäärin heikom
missa  työmarkkinaasemissa  kuin  kaupungistuneimmilla  seuduilla,  ja  kun  nämä
erot  tasattiin,  vähiten  kaupungistuneilla  seuduilla  omistusasunnosta  luopumisen
riski näytti vielä pienemmältä kaupungistuneimpiin seutuihin verrattuna. Kaupun
gistuneisuuden osalta yhteys oli odotettu, sillä 1990luvulla etenkin suurimmissa
kaupungeissa  asunnon  omistamisen  tiedetään  vähentyneen  (Vihavainen  2004).
Kaupungistuneisuuden yhteys omistusasunnosta luopumiseen ei näy yhtä selvästi
täydessä  mallissa,  koska  vaikutukset  kulkevat  osittain  muiden  aluemuuttujien
kautta.  Tulkinnan  avuksi  tehdyistä  hierarkkisista  malleista  ilmeni,  että  erityisesti
vuokraasuntojen  osuuden  vakioiminen  johti  siihen,  että  kaupungistuneisuus  ei
ollut täydessä mallissa merkitsevästi yhteydessä omistusasunnosta luopumiseen,
koska  muuttujat  ovat  pitkälti  saman  asian  indikaattoreita  (korrelaatiokerroin  oli
0,78 – ks. liitetaulukko 8).

Koheesiomuuttujista  äänestysaktiivisuus  oli  selvästi  yhteydessä  omis
tusasunnosta luopumiseen sekä naisilla että miehillä. Äänestysaktiivisuus vaikutti
odotettuun  suuntaan:  seudun  matala  aktiivisuusaste  kasvatti  omistusasunnosta
luopumisen  vedonlyöntisuhdetta  noin  neljänneksellä  ja  keskimmäisessäkin  luo
kassa noin viidenneksellä verrattuna korkean aktiivisuuden seutukuntiin silloinkin,
kun väestörakennetekijöiden vaikutus oli otettu huomioon. Täydessä mallissa ää
nestysaktiivisuuden  yhteys  omistusasunnosta  luopumiseen  lähes  katosi,  koska
muut  seutukuntamuuttujat  korreloivat  sen  kanssa.  Äänestysaktiivisuuden  kertoi
met pienenivät erityisesti silloin, kun vuokraasuntojen osuus lisättiin malliin. Per
hekoheesiolla oli samankaltainen yhteys miesten omistusasunnosta luopumiseen
kuin äänestysaktiivisuudella, mutta naisten joukossa vastaavaa yhteyttä ei havait
tu.  Miehillä  tämä  yhteys  säilyi  myös  muiden  seutukuntia  kuvaavien  muuttujien
huomioon ottamisen jälkeen.

Seudun  vuokraasuntojen  osuudella  oli  selvä  ja  odotetunlainen  yhteys
omistusasunnosta  luopumiseen:  jos  vuokraasuntojen  osuus  seutukunnassa  oli
suuri,  omasta  asunnosta  luovuttiin useammin kuin  jos osuus oli  pieni. Edellä  jo
havaittiin, että vuokraasuntojen osuuden lisääminen täyteen malliin yleensä pie
nensi  muiden  muuttujien  yhteyksiä  selitettävään  muuttujaan,  koska  vuokra
asuntojen osuus korreloi vahvasti useimpien muiden seutukuntamuuttujien kans
sa  (ks.  liitetaulukko  8).  Kun  muut  seutukuntamuuttujat  otettiin  huomioon,  myös
vuokraasuntojen osuuden  yhteys  omistusasunnosta  luopumiseen  oli  ensimmäi
sessä  ja  toisessa  mallissa  havaittua  pienempi  muuttujien  vaikutusten  osittaisen
päällekkäisyyden  takia.  Jatkuvana muuttujana vuokraasuntojen osuus kuitenkin
oli täydessä mallissa ainoa muuttuja, jolla oli tilastollisesti merkitsevä yhteys seli
tettävään muuttujaan. Kaiken kaikkiaan tuloksista voidaan päätellä, että jos muut
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tujien vaikutuksia katsotaan vain kaikki  muuttujat  sisältävästä mallista,  ei  saada
hyvää kuvaa siitä, miten seutukuntien ominaisuudet ovat yhteydessä selitettävään
muuttujaan. Eri seutukuntamuuttujien vaikutukset kietoutuvat toisiinsa, mutta näyt
tää siltä,  että ne  tässä  joka  tapauksessa  liittyvät  seutukunnan  asuntokantaan  ja
kaupungistuneisuuteen.

Omistusasunnosta  luopumisen  analyysissa  mukana  olevat  seutukunta
muuttujat  selittivät  alueeroja  paremmin kuin  tuloköyhyyden  analyysissa. Vaikka
naisten  ryhmässä  aluevarianssi  kasvoi,  kun  yksilömuuttujia  vakioitiin,  seutukun
tamuuttujat  olivat  yhteydessä alueeroihin  ja  niiden  vakioiminen  pienensi  yksilö
muuttujien  vakioinnin  jälkeistä  varianssia  60  prosenttia.  Alkuperäisestä  naisten
aluevarianssista selittyi  lopulta  täydellä mallilla  lähes puolet. Myös miesten ana
lyysissa  aluemuuttujien  lisääminen  pienensi  yksilömuuttujien  vakioinnin  jälkeen
jäänyttä aluevarianssia lähes 70 prosenttia, ja kokonaisuudessaan miesten omis
tusasunnosta  luopumisen  alueeroista  selittyi  64  prosenttia.  Seutukunnittaiset
poikkeamat  suhteessa  keskitasoon  eri  malleissa  käyttäytyivät  edellä  kuvaillun
varianssin muutosten mukaan, eli  yksilömuuttujien vakioinnin seurauksena  poik
keamat pääpiirteissään kasvoivat mutta aluemuuttujien mukaanoton seurauksena
pienenivät  jälleen kohti  keskitasoa  (poikkeamista ei esitetä  kuvioita). Kun  kaikki
analyysin muuttujat oli vakioitu, ainoa keskiarvosta merkitsevästi poikkeava seu
tukunta oli naisten joukossa Helsinki, jossa omistusasunnosta luopumisen vedon
lyöntisuhde  oli  17  prosenttia  keskitasoa  korkeampi.  Miehillä  täydessä  mallissa
keskitasosta poikkesi merkitsevästi vain Kokkolan seutukunta kolmanneksen kor
keammalla vedonlyöntisuhteellaan – seudun poikkeama tosin kasvoi kaikissa va
kioinnin vaiheissa.

Tässäkin  analyysissa  testattiin  myös  interaktioita  sosiaalisen  ympäristön
ominaisuuksien ja lamaajan työmarkkinaaseman välillä, mutta tilastollisesti mer
kitseviä interaktioita ei löytynyt.

7.4  Yhteenveto

Tutkimuskohortin  keskimääräiseen  tulotasoon  verrattuna  pienituloisia  eli  tulo
köyhiä oli vuonna 1997 17 prosenttia kohortin naisista ja 14 prosenttia miehistä.
Laman aikana pitkäaikaistyöttömyyttä kokeneista tuloköyhiä oli selvästi enemmän:
naisista  54  prosenttia  ja  miehistä  puolet.  Monitasoisella  logistisella  regressio
analyysilla tehdyn monimuuttujaanalyysin mukaan osa lamatyöttömien ja muiden
välisestä  erosta  selittyi  yksilön  sosiodemografisilla  taustatekijöillä  ja  pidemmän
ajanjakson työmarkkinakokemuksilla, mutta näidenkin tekijöiden huomioonottami
sen  jälkeen  lamatyöttömien  tuloköyhyyden  vedonlyöntisuhde  oli  naisilla  2,4  ja
miehillä  3,4kertainen  muihin  verrattuna.  Myös  omistusasunnosta  luopuminen
vuosien 1993 ja 1997 välillä oli lamatyöttömillä yleisempää kuin muilla: lamatyöt
tömien joukossa luopuneiden osuus oli 14 prosenttia naisilla ja 17 prosenttia mie
hillä, kun koko kohortissa osuus oli naisilla yhdeksän ja miehillä kymmenen pro
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senttia.  Monimuuttujaanalyysin  mukaan  lamatyöttömillä  omistusasunnosta  luo
pumisen vedonlyöntisuhde oli naisilla 1,2 ja miehillä 1,3kertainen yksilötekijöiden
vakioimisen  jälkeen.  Muillakin  yksilöitä  kuvaavilla  muuttujilla  oli  pääpiirteissään
selvä yhteys sekä tuloköyhyyden että omistusasunnosta luopumisen todennäköi
syyteen. Kaupunkiseutukuntien välisistä  eroista  tuloköyhyyden yleisyydessä voi
tiin väestörakennetekijöillä selittää naisten aineistossa kolmasosa, miesten aineis
tossa noin puolet. Väestörakenneerojen vakioiminen sen sijaan toi omistusasun
non menettämisen analyysissa aluevaihtelua enemmän esiin.

Seutukunnan  työttömyysaste  näytti  kasvattavan  pienituloisuusriskiä,  kun
muita vaikutussuhteita ei otettu huomioon, mutta kuten myös perhetilanteita kos
kevissa  analyyseissa,  väestörakenteen  vakioimisen  myötä  yhteys  kääntyi  siten,
että  korkean  työttömyysasteen  alueilla  tuloköyhyyden  vedonlyöntisuhde  oli  pie
nempi kuin matalan työttömyysasteen alueilla. Vastaava vaikutus havaittiin omis
tusasunnosta  luopumisen  suhteen.  Kaupungistuneisuusaste  ei  ollut  selvästi  yh
teydessä tuloköyhyyteen, mutta kaupungistuneisuuden kasvaminen kasvatti omis
tusasunnosta  luopumisen  vedonlyöntisuhdetta.  Äänestysaktiivisuudella  mitattu
matala  osallistumisaste oli  yhteydessä kasvaneeseen  tuloköyhyysriskiin  miehillä
ja  kasvaneeseen  omistusasunnosta  luopumisen  todennäköisyyteen  molemmilla
sukupuolilla.  Perhekoheesion  taso  oli  vastaavalla  tavalla  yhteydessä  miesten
omistusasunnosta luopumiseen. Lisäksi monimuuttujamalleissa oli rakenteellisina
tekijöinä pienituloisuuden analyysissa  tulotaso, jonka vaikutus ei kuitenkaan ollut
suuri, sekä omistusasunnosta luopumisen analyysissa asuntokanta, joka oli kaik
kein selkeimmin yhteydessä vastemuuttujaan. Seutukuntien sosiaalista ympäris
töä kuvaavien muuttujien osalta tehtiin myös interaktiotarkasteluja sen selvittämi
seksi, olivatko aluetekijöiden vaikutukset erilaisia lamaajan työmarkkinaaseman
määrittämissä ryhmissä. Interaktioita ei kuitenkaan löytynyt kummankaan analyy
sin osalta naisilla eikä miehillä.

Kaiken kaikkiaan tuloköyhyyden analyysissa saadut  tulokset seutukunta
muuttujien vaikutuksista  ja  alueeroihin  yhteydessä olevista  tekijöistä  olivat epä
selvempiä kuin muissa analyyseissa saadut – valittu asetelma ja muuttujayhdis
telmä  eivät  kenties  olleet  tuloköyhyyden  ja  sen  alueerojen  tutkimisen  kannalta
parhaita  mahdollisia.  Onkin  oletettavaa,  että  seutukuntien  taloudelliseen  raken
teeseen liittyvät tekijät ovat selvemmin yhteydessä pienituloisuuteen kuin sosiaali
sen ympäristöön liittyvät tekijät.
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8 Kuolleisuus

Syrjäytymisellä  on  myönnetty  olevan  myös  terveydellinen  ulottuvuutensa  (esim.
Kontula ym. 1998). Tässä tutkimuksessa terveydentilaa ei kuitenkaan voida tutkia
suoraan, vaan huonoosaisuuden terveydellistä puolta lähestytään kuolemanriski
en kautta. Ennenaikainen eli ennen vanhusikää tapahtuva kuolema voidaan käsit
tää eräänlaiseksi huonoosaisuuden kasaantumisen  ja syrjäytymisen  lopputulok
seksi. Työikäisessä väestössä tapahtuvista kuolemista suuri osa on alkoholisyihin
tai  itsemurhiin  liittyviä  kuolemia,  joiden  erityisesti  voidaan  olettaa  olevan  yhtey
dessä  jonkinasteiseen syrjäytyneisyyteen. 1990luvun  lopulla kaikista kuolemista
2544vuotiaiden ikäluokassa johtui alkoholisyistä tai itsemurhista miehillä 51 pro
senttia ja naisilla 32 prosenttia, kun koko väestöstä osuudet olivat miehillä 11 pro
senttia ja naisilla kaksi prosenttia (Kuolemansyyt 1999). Työttömyyden kokemisen
on  huomattu  olevan  yhteydessä  korkeampaan  kuolleisuusriskiin,  joskaan  var
muudella ei voida sanoa miten suuri osa tästä yhteydestä liittyy työttömien valikoi
tumiseen  sekä  työttömyyttä  että  kuolleisuutta  lisäävien  taustatekijöiden  suhteen
(esim. Martikainen & Valkonen 1995). Yli puolet työttömien ylikuolleisuudesta joh
tuu sekä naisilla että miehillä alkoholiin tai itsemurhiin liittyvistä kuolinsyistä (Mar
tikainen & Valkonen 1995, 5253). Kuolema voi siis erityisesti työttömillä olla syr
jäytymisprosessin äärimmäinen seuraus.

Tämän  tutkimusosion  päätarkoituksena  on  tarkastella  seutukuntien  omi
naisuuksien yhteyksiä kuolleisuuteen 1990luvun lopulla. Kuolemien harvinaisuu
den vuoksi kuolleisuusanalyysissa käytetään eri aineistoa kuin aiemmissa osatut
kimuksissa (aineisto on kuvattu tarkemmin luvussa 4.2.1). Aineisto ja sen rajauk
set ovat tässä periaatteessa muuten samanlaiset kuin edellä, mutta 11 prosentin
väestöotoksen  sijaan  analyysi  tehdään  taulukoidulla  koko väestön  kattavalla  ai
neistolla, joka sisältää henkilövuosina kaikki tutkimuskohorttiin kuuluneet henkilöt
Suomessa. Tutkimuskohortin muodostavat edelleen vuonna 1993 3054vuotiaat
takautuvasti  päätellyn  sosioekonomisen  asemansa  mukaan  palkansaajia  olleet,
jotka olivat työssäkäyntitilaston aineistossa vuosina 1993 ja 1994 ja asuivat Suo
men kaupunkiseutukunnissa vuonna 1993. Tämän joukon kuolleisuutta seurataan
aineistossa vuodet  19952001. Eri  kuolemansyiden mukainen analyysi  toisi  lisä
varmuutta  kuoleman  käyttämiseen syrjäytymisen mittarina.  Tässä  tutkimuksessa
tyydytään kuitenkin kokonaiskuolleisuuden tarkasteluun, koska kuolleiden määrät
3054vuotiaita  koskevassa  aineistossa  ovat  niin  pieniä,  että  havaintoja  ei  olisi
riittävästi kuolemansyiden seutukunnittaiseen tarkasteluun.

Tämän  luvun  alaluvuissa  tarkastellaan  aluksi  kuolleisuuden  tasoa  koko
tutkimuskohortissa  sekä  erikseen  lamatyöttömien  ja  muiden  ryhmissä.  Lisäksi
selvitetään kuolleisuuden alueellisia eroja kaupunkiseutukuntien välillä (luku 8.1).
Tämän jälkeen tutkitaan yksilötekijöiden yhteyksiä kuolleisuuteen ja väestöraken
teen yhteyttä alueeroihin (luku 8.2). Lopuksi tutkitaan kaupunkiseutujen sosiaali
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sen  ympäristön ominaisuuksien  yhteyksiä  kuolleisuuteen sekä sitä, vaihtelivatko
yhteydet yksilöiden lamaajan työmarkkinaaseman mukaan (luku 8.3).

8.1  Kuolleisuus 19952001 ja sen alueelliset erot

Taulukossa 8.1 on  esitetty vuosien 19952001  aikana  kuolleiden  määrät aineis
tossa, kuolleiden osuudet sekä kuolleisuus 100 000 henkilövuotta kohti koko tut
kimuskohortissa  sekä  erikseen  lamatyöttömien  ja  muiden  joukossa.  Kyseessä
ovat nyt suoraan perusjoukkoa vastaavat  luvut, koska aineisto sisältää koko ko
hortin rajausten mukaisen väestön. Kuolleisuus laskettiin taulukoidusta aineistosta
suhteuttamalla kuolleiden määrät aineiston kussakin osajoukossa elettyihin henki
lövuosiin,  jolloin  tulee  otetuksi  huomioon  se,  kuinka  kauan  kussakin  muuttujan
luokassa olevat elivät ensimmäisen mittauksen jälkeen ennen mahdollista kuole
maansa tai seurannan loppuun mennessä.

Tutkimuskohortista kuoli seurannan aikana 7 219 naista ja 17 062 miestä,
jotka osuuksina koko kohortista vastaavat naisista noin prosenttia ja miehistä va
jaata  kolmea  prosenttia.  Seurantaaikana elettyihin henkilövuosiin  suhteutettuna
naisten  kuolleisuus  tutkimusjaksolla  oli  163  kuollutta,  miesten  406  kuollutta
100 000  henkilövuotta  kohden.  Lamaajan  työttömistä  naisista  kuoli  noin  kaksi
prosenttia ja miehistä jopa kuusi prosenttia. Jaksolla 19952001 kuolleista naisista
27 prosenttia  oli  lamatyöttömiä,  miehistä  peräti  44 prosenttia.  Lamatyöttömien
henkilövuosiin suhteutettu kuolleisuus oli naisilla yli kaksin ja miehillä yli kolmin
kertainen muihin verrattuna. Luvut laskettiin myös ikävakioituina käyttäen vakioin

Taulukko 8.1. Kuolleet 19952001, kuolleiden osuus henkilöistä sekä kuolleisuus 100 000
henkilövuotta kohden: koko tutkimuskohortti, lamaajan pitkäaikaistyöttömät ja muut. Vuonna
1993 kaupunkiseutukunnissa asuneet 3054vuotiaat palkansaajat.

NAISET MIEHET

Kuolleita 19952001 7219 1923 5296 17062 7454 9608
Kuolleiden osuus

tutkimusväestöstä (%)
Kuolleisuus /

100 000 henkilövuotta
Ikävakioitu kuolleisuus /

100 000 henkilövuotta*
N 638294 86952 551342 610157 119410 490747
Henkilövuosia 4435682 601390 3834292 4206394 809486 3396909

* Suora 5vuotisikäluokkiin perustuva ikävakiointi, jossa vakioväestönä naisten tai miesten aineisto.

323 138 930 282

6,2 2,0

163 320 138 406 921 283

1,1 2,2 1,0 2,8

Lama
työttömät

Muut kuin
lamatyött.

Kaikki Lama
työttömät

Muut kuin
lamatyött.

Kaikki
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titapana suoraa  ikävakiointia  ja vakioväestönä tutkimuskohortin naisten  tai mies
ten aineistoa (ks. Koskinen 1993). Vakiointi tehtiin siten, että ikäryhmittäisiä kuol
leisuuslukuja painotettiin erikseen lamatyöttömien ja muiden joukossa vakioväes
tön ikäluokkien osuuksilla, jolloin mahdollisesti erilaisesta ikärakenteesta juontuvat
erot ryhmien välillä tulevat otetuksi huomioon. Suurta eroa  ikävakioitujen ja vaki
oimattomien kuolleisuuslukujen välillä ei kuitenkaan ollut.

Kaupunkiseutukuntien väliset erot

Kartoissa 8.1 a ja b esitetään naisten ja miesten ikävakioidun kuolleisuuden taso
kaupunkiseuduilla  henkilöiden  vuoden  1993  asuinseutukunnan  mukaan.  Seutu
kunnat on luokiteltu neljään luokkaan siten, että keskimmäisenä katkaisupisteenä
on keskimääräinen kuolleisuus naisten tai miesten ryhmässä, ja seutukunnat kes
kiarvon molemmin puolin on jaettu edelleen kahteen yhtä suureen ryhmään. Tar
kat seutukunnittaiset kuolleisuusluvut 100 000 henkilövuotta kohden 95 prosentin
luottamusväleineen ovat  lisäksi  liitetaulukossa  10. Karttojen yhteyteen  on  lisäksi
merkitty  kuolleisuuslukujen  absoluuttiset  ja  suhteelliset  keskipoikkeamat.1  Nämä
laskettiin  nyt  ikävakioiduista  luvuista,  koska  kuolleisuus  on  tiiviisti  yhteydessä
ikään  ja  jokseenkin  näennäisiä  seutukuntien  välisiä  eroja  saattaisi  syntyä  siitä
syystä, että seutukuntien ikärakenne on erilainen.

Ikävakioitu kuolleisuus 100 000 henkilövuotta kohden vaihteli naisten jou
kossa  Kaskisten  97:sta  Forssan  206:een,  miehillä  Kaskisten  226:sta  Kotka
Haminan 582:een. Absoluuttisesti  mitattuna  hajonta  oli suurempaa miesten  jou
kossa, mutta kuolleisuuden tasoon suhteutettu hajonta oli naisten ja miesten ryh
missä samalla  tasolla. Kuolleisuuden alueerot noudattelivat miesten aineistossa
jo ennalta tunnettua kuviota: ennenaikainen kuolleisuus oli suurempaa Itä ja Poh
jois  kuin Etelä  ja  LänsiSuomessa  (ks.  esim. Valkonen  2001).  Naisilla  kuollei
suuden alueellinen kuva oli aineiston perusteella hajanaisempi. Sekä naisten että
miesten kuolleisuutta kartoista tarkasteltaessa havaitaan, että Pohjanmaan ranni
kolla sijaitsee selvä ja laaja matalan kuolleisuuden vyöhyke. Yhtä selkeitä korkean
kuolleisuuden vyöhykkeitä ei ole, vaikkakin naisilla korkeaa kuolleisuutta on etelä
rannikolla ja miehillä Kotka – Heinola akselilla sekä Iisalmen – Kajaanin seuduil

1 Absoluuttinen keskipoikkeama = )*(
1

i

n

i
i popikuollikuoll∑

=

−

Suhteellinen keskipoikkeama = )*(*100
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i

n

i
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ikuoll

ikuollikuoll∑
=

−

joissa ikuolli = ikävakioitu kuolleisuus seutukunnassa i, ikuoll = keskimääräinen kuolleisuus
naisten tai miesten aineistossa, popi = seutukunnassa i asuvien osuus koko aineistosta ja
n = seutukuntien lukumäärä.
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Kartta 8.1. Ikävakioitu kuolleisuus tutkimuskohortissa jaksolla 19952001 vuoden 1993 asuin
seutukunnan mukaan.

Ikävakioitu kuolleisuus 100 000
henkilövuotta kohden

97  149  (14)
149  163  (13)
163  175   (8)
175  206   (8)

Ikävakioitu kuolleisuus 100 000
henkilövuotta kohden

226  384  (10)
384  406  (10)
406  455  (12)
455  582  (11)

a. Naiset b. Miehet

Absoluuttinen keskipoikkeama: 13,7 yksikköä
Suhteellinen keskipoikkeama: 8,4 %

Absoluuttinen keskipoikkeama: 35,9 yksikköä
Suhteellinen keskipoikkeama: 8,9 %

la. On kuitenkin huomattava, että etenkin naisten aineistossa voi joidenkin seutu
jen osalta olla kuolleiden pienestä määrästä johtuen suurta satunnaisuutta, joten
erityisesti tässä kartan esittämiin alueeroihin on suhtauduttava varauksella. Luot
tamusvälejä vertailtaessa (liitetaulukko 10) huomataan, että vain Lappeenrannan
ja  Kaskisten  seutukunnat  poikkesivat  havaittavasti  keskitasosta  keskimääräistä
pienemmällä  kuolleisuudellaan  ja  Helsingin  seutukunta  suuremmalla  kuolleisuu
dellaan. Miesten ryhmässä sen sijaan oli selvempää vaihtelua. Kuolleisuuden alu
eellinen  vaihtelu  naisilla  ja  miehillä  ei  korrelaatioiden  perusteella  ollut  erityisen
samansuuntaista: naisten ja miesten seutukunnittaisten kuolleisuuslukujen korre
laatiokerroin oli vain 0,19 (liitetaulukko 9). Osittain pieni korrelaatio voi tosin johtua
laskettujen  kuolleisuuslukujen  satunnaisuudesta. Lamatyöttömien  kuolleisuus
vaihteli  seutukunnittain  naisten  ja  miesten  ryhmissä  samaan  tapaan  kuin  koko
kohortissa: naisilla lamatyöttömien alueellisten kuolleisuuslukujen väkiluvulla pai
nottamaton korrelaatio koko kohortin kuolleisuuslukujen kanssa oli 0,67, miehillä
0,82. Kuolleisuuden taso oli kauttaaltaan keskimääräistä korkeammalla: lamatyöt
tömillä naisilla kuolleisuus vaihteli seutukunnittain 158:sta 435:een 100 000 henki
lövuotta kohden, miehillä 472:sta 1576:een 100 000 henkilövuotta kohden.

Miesten ja naisten erilainen kuolleisuusriski  työiässä näkyy osittain siinä,
että naisten ryhmässä ei edes korkeimman kuolleisuuden seutukunnassa päästy
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yhtä korkeaan kuolleisuuslukuun kuin miesten ryhmässä matalimman kuolleisuu
den seutukunnassa. Sama päti myös lamatyöttömiä erikseen tarkasteltaessa.

8.2  Yksilötekijöiden yhteydet kuolleisuuteen ja sen alue
eroihin

Seuraavassa  käydään  suhteellisen  lyhyesti  läpi,  miltä  tulokset  yksilötekijöiden
osalta näyttivät kuolleisuusanalyysissa – yksilön sosiodemografisten ominaisuuk
sien yhteydet kuolleisuuteen ovat  jo entuudestaan pitkälti  tiedossa  (esim. Koski
nen  &  Martelin  1994;  Valkonen  ym.  2003).  Lisäksi  kiinnostus  kohdistuu  siihen,
missä  määrin  edellä  kuvaillut  alueerot  liittyivät  seutukuntien  väestörakenteiden
eroihin  eli  siihen,  että  seutukunnissa  asui  sosiodemografisilta  ominaisuuksiltaan
erilaisia ihmisiä.

Analyysit  tehtiin  monitasoisella  Poissonregressioanalyysilla  (ks.  mene
telmäliite).  Tulosten  tulkinta  on  pitkälle  analogista  logistisen  regressioanalyysin
tulosten tulkinnan kanssa sillä erotuksella, että nyt tuloksena saaduissa kertoimis
sa on kyse kuolleisuuslukujen suhteista (rate  ratio),  jotka  tarkoittavat kuolleisuu
den todennäköisyyksien eroja muuttujien eri luokissa vertailuluokkiin nähden, kun
logistisessa  regressioanalyysissa  oli  puhe  vedonlyöntisuhteiden  suhteellisista
eroista.

8.2.1  Yksilöiden ominaisuuksien yhteydet kuolleisuuteen

Kuolleisuutta  selittäviä  yksilömuuttujia  analyysissa  ovat  ikä,  äidinkieli,  koulutus,
sosioekonominen  asema,  perhetyyppi  sekä  työmarkkinaasema  jaksolla  1989
1990  ja  jaksolla  19931994.  Muuttujien  jakaumat  tutkimuskohorttiin  kuuluvien
henkilöiden määrän, seurantaaikana elettyjen henkilövuosien ja kuolleiden mää
rän suhteen ovat liitetaulukoissa 3 ja 4. Yksilöominaisuuksien yhteydet kuolleisuu
teen naisten ja miesten ryhmissä näkyvät taulukosta 8.2.

Tulokset  jakaantuvat  jälleen kiinteään  ja satunnaisosaan. Kiinteiden vai
kutusten  osalta  taulukon  ensimmäisessä  sarakkeessa  (naisille  ja  miehille  erik
seen) on  ikävakioitu kuolleisuus 100 000 henkilövuotta kohden kussakin muuttu
jan  luokassa. Seuraavassa sarakkeessa on kunkin muuttujan  ikävakioitu  yhteys
kuolleisuuteen sekä yhteys, kun kaikki muut analyysin muuttujat on vakioitu. Ikä
vakioituja malleja käytetään  tässä osiossa  ikään kuin  tyhjiä malleja muissa ana
lyyseissa,  koska  ikävakioiminen  on  kuolleisuustutkimuksessa  standardimenetel
mä. Vaikutukset esitetään kuolleisuuslukujen suhteina (RR), jolloin vertailuluokka
na toimiva kunkin muuttujan ensimmäinen luokka saa määritelmällisesti kertoimen
1,00. Lisäksi viimeisen mallin osalta esitetään kontrastianalyysin perusteella tiedot
siitä, mistä kyseisen muuttujan  luokista kukin  luokka poikkeaa tilastollisesti mer
kitsevästi.
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Taulukko 8.2. Ikävakioitu kuolleisuus 100 000 henkilövuotta kohden 19952001 ja kuollei
suuslukujen suhteet (rate ratio) monitasoisista Poissonregressiomalleista yksilötason muuttu
jien mukaan. Vuonna 1993 kaupunkiseutukunnissa asuneet 3054vuotiaat palkansaajat.

Kiinteät vaikutukset Ikävak.
kuoll./
100000

Eroaa
luokis
ta c

Ikävak.
kuoll./
100000

Eroaa
luokis
ta c

RR RR RR RR

Ikä 1993  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)
1    3034 64 1,00 1,00 Kaikki 174 1,00 1,00 Kaikki
2    3539 110 1,73 * 1,82 * Kaikki 280 1,60 * 1,71 * Kaikki
3    4044 164 2,58 * 2,66 * Kaikki 412 2,35 * 2,55 * Kaikki
4    4549 224 3,51 * 3,38 * Kaikki 548 3,14 * 3,51 * Kaikki
5    5054 286 4,48 * 3,76 * Kaikki 751 4,30 * 4,65 * Kaikki

Äidinkieli  (p=0,025)  (p=0,640)  (p<0,001)  (p<0,009)
1    Suomi 164 1,00 1,00  414 1,00 1,00 2
2    Ruotsi 144 0,88 * 0,97  254 0,66 * 0,79 * 1

Koulutus 1993  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)
1    Perusaste 215 1,00 1,00 Kaikki 551 1,00 1,00 Kaikki
2    Keskiaste 151 0,72 * 0,81 * Kaikki 398 0,73 * 0,89 * Kaikki
3    Korkeaaste 115 0,55 * 0,69 * Kaikki 189 0,35 * 0,69 * Kaikki

Sosioekonominen asema  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p=0,003)
1    Erikoistumaton työntekijä tai ei tietoa erik. 231 1,00 1,00 3, 4, 5 650 1,00 1,00 Kaikki
2    Erikoistunut työntekijä 193 0,85 * 0,93 3, 4, 5 473 0,73 * 0,91 * 1, 4, 5
3    Alempi toimihlö, epäitsenäinen työ 148 0,64 * 0,80 * 1, 2 361 0,55 * 0,84 * 1, 5
4    Alempi toimihlö, itsenäinen työ 151 0,65 * 0,82 * 1, 2 309 0,48 * 0,79 * 1, 2, 5
5    Ylempi toimihenkilö 126 0,53 * 0,78 * 1, 2 210 0,32 * 0,66 * Kaikki

Perhetyyppi 1993  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)
1    Avio tai avopari, jolla lapsia 122 1,00 1,00 Kaikki 244 1,00 1,00 Kaikki
2    Avio tai avopari, ei lapsia 216 1,69 * 1,57 * Kaikki 401 1,60 * 1,37 * 1, 4
3    Yksinhuoltaja 174 1,43 * 1,30 * Kaikki 420 1,71 * 1,46 * 1, 4
4   Ei perhettä tai perheasema tuntematon 259 2,14 * 2,00 * Kaikki 865 3,56 * 2,27 * Kaikki

Työmarkkinaasema 19891990  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)
1    Pääasiassa tai koko jakson työssä 142 1,00 1,00 Kaikki 306 1,00 1,00 Kaikki
2    Jonkin verran työttömyyttä 264 1,97 * 1,43 * 1, 3 876 2,93 * 1,58 * 1, 3
3    Pitkäaikais tai toistuvaistyötön 594 4,44 * 2,53 * Kaikki 1681 5,59 * 2,23 * Kaikki
4    Työvoiman ulkopuolella tai ei aineistossa 193 1,37 * 1,40 * 1, 3 727 2,38 * 1,66 * 1, 3

Työmarkkinaasema 19931994  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)
1    Muu kuin pitkäaikais tai toistuvaistyötön 138 1,00 1,00 2 282 1,00 1,00 2
2    Pitkäaikais tai toistuvaistyötön 323 2,39 * 1,74 * 1 930 3,30 * 1,82 * 1

Kaikki (ikävakioitu kuolleisuus) 163 406

Satunnaisvaikutukset

Suhteellinen keskipoikkeama mallista (%) e 4,8 9,0 8,0 6,2
(seutukuntavaihtelu)

Ero ikävakioituun malliin (%) . +89,9 . 22,6

a Kukin muuttuja mallissa ikävakioituna ilman muita muuttujia. b Kaikki yksilömuuttujat vakioitu. c Numerot osoittavat,
mistä saman muuttujan luokista kyseinen luokka poikkeaa tilastollisesti merkitsevästi  kaikki yksilömuuttujat sisältävässä
mallissa. d Malli jossa vain ikä on selittävänä muuttujana. * = 95 prosentin luottamusväli ei sisällä 1,00:aa.

e Suhteellinen keskipoikkeama =
, jossa kuolli = mallissa estimoitu kuolleisuusriski

seutukunnassa i verrattuna keskimääräiseen, kuoll = keskimääräinen kuolleisuus naisten tai miesten osaaineistossa,
popi henkilövuosien osuus kaikista henkilövuosista ja n = seutukuntien lukumäärä (=43).
* = 95 prosentin luottamusväli ei sisällä 1,00:aa. Parvot suluissa osoittavat yksittäisen muuttujan merkitsevyyden
kussakin mallissa.

 NAISET (4 435 682 henkilövuotta)  MIEHET (4 206 394 henkilövuotta)
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Myös tämän tutkimuksen tulosten mukaan yksilöiden sosiodemografisten
ominaisuuksien  yhteydet  kuolleisuuteen  olivat  selviä.  Iän  lisääntyminen  kasvatti
kuolleisuutta miesten  joukossa enemmän kuin naisten  joukossa etenkin kohortin
vanhimmissa  ikäryhmissä.  Miesten  ryhmässä  muiden  yksilömuuttujien  vakioimi
nen  lisäksi  voimisti  iän  kertoimia,  koska  vanhemmissa  ikäryhmissä  yksilöiden
muut  ominaisuudet  olivat  kuolleisuuden  kannalta  edullisempia.  Äidinkielellä  ei
naisilla ollut  tilastollisesti merkitsevää yhteyttä kuolleisuuteen, kun muut sosiode
mografiset  tekijät otettiin  huomioon, mutta miehillä  kaikkien  muuttujien vakioimi
sen  jälkeen  ruotsinkielisten  kuolleisuusriski  oli  20  prosenttia  suomenkielisiä  pie
nempi.

Koulutuksen ja sosioekonomisen aseman osalta tulokset olivat odotetun
laisia: korkea koulutus ja toimihenkilöasema suojasivat kuolemalta verrattuna pe
rusasteen  koulutukseen  ja  työntekijäasemaan.  Molemmat  vaikutukset  kulkevat
kuitenkin osittain toistensa ja muiden muuttujien kautta, joten ensimmäisessä mal
lissa havaitut yhteydet pienenivät, kun muut muuttujat vakioitiin samanaikaisesti.
Koulutukselle jäi silti selvä vaikutus: korkeaasteen koulutetuilla kuolleisuusriski oli
noin 30 prosenttia perusasteen koulutuksen saaneita pienempi. Naisten joukossa
sosioekonomiselta asemaltaan yhtäältä  työntekijät  ja  toisaalta  toimihenkilöt erot
tuivat  omiksi  ryhmikseen:  toimihenkilöiden  kuolleisuusriski  oli  jonkin  verran  pie
nempi  kuin  työntekijöiden.  Miesten  joukossa  työntekijä  ja  toimihenkilöryhmien
sisälläkin  oli  eroja  kuolleisuusriskeissä.  Ylemmillä  toimihenkilöillä  kuolleisuus  oli
noin kolmasosan alhaisemmalla tasolla kuin erikoistumattomilla työntekijöillä, kun
muiden muuttujien vaikutus otettiin huomioon.

Perhetyypiltään  kahden  aikuisen  lapsiperheessä  elävillä  kuolleisuus  oli
muita  ryhmiä selvästi matalammalla tasolla. Erityisesti perheettömyys  lisäsi kuo
leman riskiä: naisilla perheettömien kuolleisuusriski oli kaksinkertainen ja miehillä
2,3kertainen vertailuryhmään nähden, kun muut analyysin muuttujat oli vakioitu.

Lamaa  edeltävän  jakson  työmarkkinaasemalla  oli  selvä  yhteys  kuollei
suuteen. Kun yhteyttä tarkasteltiin vain ikä vakioituna, kuolleisuusriski oli erityises
ti  lamaa  edeltävän  jakson  pitkäaikaistyöttömillä  huomattavasti  korkeampi  kuin
pääasiassa  työssä olleilla,  ja myös myöhemmin koetun  työttömyyden  ja muiden
sosiodemografisten  muuttujien  vaikutusten  huomioon  ottamisen  jälkeen  kuollei
suusriski oli tässä ryhmässä edelleen yli kaksinkertainen sekä naisilla että miehil
lä. Myös lamaajan pitkäaikaistyöttömyydellä oli muihin verrattuna kuolleisuusris
kiä kasvattava vaikutus, joka huomattiin myös luvun alussa: naisilla lamatyöttömi
en kuolleisuus oli 2,4 ja miehillä 3,3kertaista muihin verrattuna, kun muiden so
siodemografisten tekijöiden vaikutusta ei huomioitu. Osittain  työttömyyden vaiku
tus kuitenkin selittyi muilla yksilötason muuttujilla, ja kun nämä vakioitiin, lamatyöt
tömien kuolleisuuden suhde muiden kuolleisuuteen pieneni naisilla 1,7:ään, mie
hillä 1,8:aan. Lamaajan pitkäaikaistyöttömyydellä näyttäisi siis olevan yksilöiden
sosiodemografisesta taustasta riippumaton kausaalinen vaikutus kuolleisuuteen.
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8.2.2  Johtuivatko alueerot väestörakenteesta?

Alueelliset erot edellä käsiteltyjen yksilömuuttujien määrittämissä sosiodemografi
sissa  rakenteissa  saattavat  olla  yhteydessä  kuolleisuuden  alueeroihin.  Tässä
luvussa alueeroja eri malleissa ei arvioida aluevarianssin estimaattien avulla ku
ten edeltävissä luvuissa. Taulukoitua aineistoa käyttämällä ei voida erottaa yksilö
tason  ja  ylemmän  tason  vaihtelua  toisistaan  vastaavalla  tavalla  kuin  puhtaissa
yksilöitä koskevissa havaintoaineistoissa, koska taulukoidun aineiston tapaukses
sa Poissonjakauman oletuksia vaihtelussa on vaikea  toteuttaa  (Langford & Day
2001). Menetelmäkirjallisuudesta ei  toistaiseksi  löydy selkeitä ohjeita siitä, miten
aluevaihtelua  kuvaavaa  satunnaisparametria  tulisi  taulukoidun  aineiston  tapauk
sessa  tulkita.  Mahdollisesta  varianssitermien  virheellisyydestä  johtuen  kuollei
suusanalyyseissa ei tässä käytetä varianssiestimaatteja alueerojen arvioimiseen,
vaan seutukuntien välisen hajonnan  mittarina  käytetään sen sijaan  eri  malleista
laskettavia suhteellisia keskipoikkeamia. Laskennassa käytettiin eri malleista poi
mittuja seutukunnittaisia poikkeamia, jotka kuvaavat, kuinka moninkertaista kuol
leisuus kussakin seutukunnassa oli keskiarvoon verrattuna. Nämä vastaavat siis
niitä poikkeamia, joiden muutoksista on esitetty kuvioita edeltävissä luvuissa. Suh
teelliset keskipoikkeamat  on  laskettu  näiden seutukunnittaisten poikkeamien vä
estöosuudella painotettuina keskiarvoina (laskukaava on taulukossa 8.2; ks. myös
menetelmäliite). Samaa aluevaihtelun laskennan menettelyä taulukoidun aineiston
tapauksessa ovat käyttäneet muun muassa Valkonen ja Kauppinen (2001). Kes
kipoikkeamat laskettiin yksilömuuttujien analyysin yhteydessä ikävakioidusta mal
lista sekä mallista, jossa kaikki yksilömuuttujat vakioitiin yhtä aikaa.

Naisilla  ikävakioidussa  mallissa  seutukunnittaisten  kuolleisuuslukujen
suhteellinen keskipoikkeama oli 4,8 prosenttia keskiarvosta (taulukko 8.2). Poik
keama  oli  pienempi  kuin  kartassa  8.1  a  esitetty  havaituista  kuolleisuusluvuista
analogisella periaatteella  laskettu poikkeama, koska monitasomallissa seutukun
nittaisten  kuolleisuuslukujen  satunnaisuus  on  otettu  paremmin  huomioon.  Poik
keama kasvoi  yhdeksään  prosenttiin eli  lähes kaksinkertaiseksi  yksilömuuttujien
vakioimisen myötä. Miesten ryhmässä keskipoikkeama oli ikävakioidussa mallissa
kahdeksan prosenttia,  ja yksilömuuttujien vakioiminen pienensi poikkeamaa noin
neljänneksen. Väestörakenne toisin sanoen selitti miesten joukossa osan alueelli
sesta  vaihtelusta, mutta  naisten  joukossa  muut  kuin  väestörakenteesta  johtuvat
alueerot  tulivat  vakioinnin  seurauksena  paremmin  esille.  Alueellisen  hajonnan
havaitsemista ja vertailua vaikeuttaa tässä kuitenkin se, että esitetyille keskipoik
keamille  ei  saada  laskettua  tilastollista  merkitsevyyttä.  Yksittäisten  seutukunnit
taisten poikkeamien tilastolliseen merkitsevyyteen palataan jäljempänä.
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8.3  Kaupunkiseutukuntien ominaisuudet kuolleisuuden
riskitekijöinä

Edellä  tutkittiin,  miten  yksilöominaisuudet  olivat  yhteydessä  kuolleisuuteen  ja
kuinka  suuren  osan  väestörakenne  selitti  alueeroista.  Tässä  luvussa  jatketaan
tutkimalla  seutukuntien  sosiaaliseen  ympäristöön  liittyvien  tekijöiden  yhteyksiä
kuolleisuusriskeihin. Aluetason selittävinä muuttujina käytetään edellisistä luvuista
tuttuja seutukunnan työttömyysastetta deprivaation mittarina, kaupungistuneisuu
sastetta,  kunnallisvaalien  äänestysprosenttia  kansalaisosallistumisen  mittarina
sekä perhekoheesiota perherakenteen perinteisyyden ja normien mittarina. Lisäk
si  malleissa  on  seutukunnan  karkeasti  määritelty  maantieteellinen  sijainti  ikään
kuin kuolleisuusanalyysin rakenteellisena tekijänä. Kiinnostavana erityiskysymyk
senä on tämän muuttujan osalta erityisesti se, selittyykö aiemmissa tutkimuksissa
havaittu kuolleisuuden itälänsiero väestörakenteen eroilla tai seutukuntien sosi
aalisten ominaisuuksien eroilla. Seutukuntamuuttujien jakaumat henkilöiden mää
rän,  henkilövuosien  ja  kuolleiden  määrän mukaan  tutkimuskohortissa  naisten  ja
miesten ryhmissä näkyvät liitetaulukoista 6 ja 7.

8.3.1  Seutukunnan sosiaalisen ympäristön yhteys kuolleisuuteen

Taulukkoon  8.3  on  koottu  kunkin  muuttujan  mukaan  ikävakioitu  kuolleisuus
100 000 henkilövuotta kohden sekä tulokset malleista, joissa on vakioitu vain ku
kin seutumuuttuja ja ikä, kukin seutumuuttuja ja kaikki yksilömuuttujat sekä kaikki
yksilömuuttujat  ja  kaikki  seutukuntamuuttujat  yhtä  aikaa.  Jatkuvien  seutukunta
muuttujien  osalta  tulokset  esitetään  liitetaulukossa  16.  Kun  selittävät  muuttujat
ovat jatkuvia, RR kuvaa, kuinka moninkertaiseksi kuolleisuus muuttuu, kun selittä
vän muuttujan arvo kasvaa yhden yksikön.

Seutukunnan työttömyysaste ei näyttänyt olevan yhteydessä naisten kuol
leisuuteen, mutta kun yksilömuuttujat vakioitiin,  tuli esiin vastaavanlainen yhteys
kuin  muiden  huonoosaisuustekijöiden  analyyseissa:  korkean  työttömyysasteen
seutukunnissa kuolleisuusriski oli noin 10 prosenttia alhaisempi kuin matalan työt
tömyyden  alueilla.  Yhteys  ei  selittynyt  muiden  aluetekijöiden  vakioimisilla  vaan
vahvistui edelleen. Yksi tulkinta tälle odottamattomalle yhteydelle tarjoutuu jäljem
pänä interaktioanalyysien avulla (luku 8.3.2). Miesten joukossa seutukunnan työt
tömyysasteen kasvamisella näytti olevan kuolleisuusriskiä lisäävä vaikutus silloin,
kun  yksilömuuttujista  oli  vakioitu  vain  ikä.  Sen  sijaan  kun  kaikki  yksilömuuttujat
vakioitiin,  alueen  työttömyysasteen  ja  kuolleisuuden  yhteys  katosi.  Yhteyden
muuttuminen mallien välillä johtui etenkin yksilöiden työmarkkinaasemien vakioi
misesta.  Miesten  aineistossa  seudun  korkean  työttömyysasteen  yhteys  kuollei
suuteen syntyi siis siitä, että näillä seuduilla asui keskimääräistä enemmän  työt
tömiä  yksilöitä.  Yhteydet  olivat  samankaltaisia  myös  silloin,  kun  työttömyys  oli
mallissa jatkuvana muuttujana (liitetaulukko 16).
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Taulukko 8.3. Ikävakioitu kuolleisuus 100 000 henkilövuotta kohden 19952001 ja kuollei
suuslukujen suhteet (rate ratio) monitasoisista Poissonregressiomalleista seutukuntamuuttu
jien mukaan. Vuonna 1993 kaupunkiseutukunnissa asuneet 3054vuotiaat palkansaajat.

Kiinteät vaikutukset Ikävak.
kuoll./
100000

Eroaa
luokis
ta d

Ikävak.
kuoll./
100000

Eroaa
luokis
ta d

RR RR RR RR RR RR

Seudun keskimääräinen
työttömyysaste 1993/1997 (%)  (p=0,558)  (p=0,040)  (p=0,005)  (p<0,001)  (p=0,335)  (p=0,166)
1    14,2 – 17,9 173 1,00 1,00 1,00 2, 3 380 1,00 1,00 1,00 
2    18,0 – 21,9 155 0,96 0,89 * 0,86 * 1 414 1,22 * 1,04 0,99 
3    22,0 – 25,7 159 0,99 0,90 * 0,85 * 1 432 1,29 * 0,98 0,92 

Kaupungistuneisuusaste  (p=0,709)  (p=0,690)  (p=0,415)  (p=0,836)  (p=0,303)  (p=0,780)
1    Kaupungistunein 166 1,00 1,00 1,00  403 1,00 1,00 1,00 
2    Keskimääräinen 158 0,99 0,99 1,04  408 0,97 0,96 0,99 
3    Vähiten kaupungistunut 153 0,96 0,95 0,97  416 0,97 0,94 0,97 

Äänestysaktiivisuus
kunnallisvaaleissa 1992/1996  (p=0,329)  (p=0,261)  (p=0,424)  (p=0,006)  (p=0,127)  (p=0,504)
1    68,0 – 75,4 154 1,00 1,00 1,00  375 1,00 1,00 1,00 
2    64,0 – 67,9 156 1,02 1,00 0,98  426 1,19 * 1,08 * 1,05 
3    60,0 – 63,9 170 1,06 1,07 1,04  405 1,15 * 1,06 1,02 

Perhekoheesion taso  (p=0,080)  (p=0,188)  (p=0,120)  (p=0,003)  (p=0,007)  (p=0,021)
1    Korkea 147 1,00 1,00 1,00 3 364 1,00 1,00 1,00 2, 3
2    Keskimääräinen 159 1,08 1,06 1,07  424 1,21 * 1,11 * 1,12 * 1
3    Matala 167 1,10 * 1,10 1,11 * 1 409 1,18 * 1,13 * 1,12 * 1

Maantieteellinen sijainti (p=0,685) (p=0,824) (p=0,414) (p<0,001) (p=0,459) (p=0,410)
1    Etelä tai LänsiSuomi 164 1,00 1,00 1,00  389 1,00 1,00 1,00 
2    Pohjois tai ItäSuomi 159 1,01 0,99 1,04  443 1,17 * 1,03 1,04 

Satunnaisvaikutukset Vain
ikä e

Vain
ikä e

Suht. keskipoikkeama mallista (%) g 4,8 9,0 2,4 8,0 6,2 4,6
(seutukuntavaihtelu)

Ero ikävakioituun malliin (%) . +89,9 48,8 . 22,6 42,4
Ero yksilövakioituun malliin (%) . . 73,1 . . 25,6

a Kukin muuttuja mallissa ikävakioituna ilman muita muuttujia. b Yksittäinen seutumuuttuja ja kaikki yksilömuuttujat vakioitu.
c Kaikki yksilö ja seutumuuttujat vakioitu. d Numerot osoittavat, mistä saman muuttujan luokista kyseinen luokka poikkeaa
tilastollisesti merkitsevästi kaikki yksilö ja seutumuuttujat sisältävässä mallissa. e Malli jossa vain ikä on selittävänä muuttujana.
f Kaikki yksilötason muuttujat vakioitu. g Ks. kaava taulukosta 8.2.  * = 95 prosentin luottamusväli ei sisällä 1,00:aa.
Parvot suluissa osoittavat yksittäisen muuttujan merkitsevyyden kussakin mallissa.

Vain
yksilö
muutt. f

Vain
yksilö
muutt. f

Kaikki
muuttu
jat c

Kaikki
muuttu
jat c

Muuttuja
+ yksilö
muutt. b

 NAISET  (4 435 682 henkilövuotta)  MIEHET (4 206 394 henkilövuotta)

Kaikki
muuttu
jat c

Kaikki
muuttu
jat c

Muuttuja
+ ikä a

Muuttuja
+ yksilö
muutt. b

Muuttuja
+ ikä a

Seutukunnan  kaupungistuneisuusasteella  ei  naisilla  eikä  miehillä  ollut
tässä  aineistossa  minkäänlaista  yhteyttä  kuolleisuusriskeihin.  Myöskään  äänes
tysaktiivisuus  ei  naisten  ryhmässä ollut  yhteydessä kuolleisuuteen. Miesten  ryh
mässä korkean aktiivisuuden seuduilla kuolleisuus oli matalampi kuin keskimää
räisen  tai  pienen aktiivisuuden  seuduilla, mutta  yksilömuuttujien vakioimisen  jäl
keen erot seuturyhmien välillä melko lailla tasoittuivat. Kun muut seutukuntamuut
tujat lisättiin malliin, ne katosivat kokonaan.
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Perhekoheesion  taso  sen  sijaan  oli  selvästi  yhteydessä  kuolleisuuteen
molemmissa ryhmissä ja kaikissa mallityypeissä, joskaan naisilla keskimmäisessä
mallissa muuttujaluokkien välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja, kun muut
tujaa  käytettiin  luokiteltuna. Kun  kaikki  analyysin  muuttujat  vakioitiin  yhtä  aikaa,
matalimman tai  toiseksi matalimman perhekoheesion seutukunnissa kuolleisuus
riski oli noin 10 prosenttia suurempi kuin korkeimman koheesion seuduilla; naisten
ryhmässä vain matalimman koheesion seudut poikkesivat korkeimman koheesion
seuduista.

Seutukunnan maantieteellisellä sijainnilla ei naisten ryhmässä ollut yhteyt
tä  kuolleisuuteen.  Tämä  voidaan  toisaalta  arvata  jo vertaamalla  naisten  kuollei
suutta esittävää karttaa 8.1 a liitekarttaan 12: naisilla korkean kuolleisuuden seu
tukunnat eivät selvästi asetu muuttujan määrittämän Itä ja PohjoisSuomen luo
kan puolelle. Miesten  joukossa sen sijaan  Pohjois  ja  ItäSuomen kaupunkiseu
duilla  kuolleisuus  oli  17  prosenttia  suurempaa  kuin  Etelä  ja  LänsiSuomessa,
mutta korkeampi riski selittyi täysin väestörakenteiden eroilla. Suomessa maantie
teelliset  erot  tulevatkin  luultavasti  selvemmin  esiin  silloin,  kun  myös  maaseutu
maiset seutukunnat ovat analyysissa mukana (ks. Noponen 2004).

Taulukon  8.3  alareunaan  on  koottu  eri  malleista  lasketut  seutukuntien
suhteelliset keskipoikkeamat seutukuntavaihtelua kuvaamaan. Edellä jo havaittiin,
että naisten joukossa yksilömuuttujien vakioiminen kasvatti selvästi aluevaihtelua,
miesten  joukossa sen sijaan selitti aluevaihtelusta noin neljäsosan. Naisten  ryh
mässä seutukunnittaisten kuolleisuuslukujen suhteellinen keskipoikkeama pieneni
yksilövakioituun  malliin  verrattuna  kolme  neljännestä,  kun  seutukuntamuuttujat
lisättiin  malliin.  Miesten  ryhmässä  seutukuntamuuttujien  mukaanotto  pienensi
keskipoikkeamaa vain neljänneksellä verrattuna  yksilömuuttujat sisältävään mal
liin.  Kaikkiaan  alueeroista saatiin  tämän  mittarin mukaan selitettyä  lähes puolet
naisten ja 42 prosenttia miesten aineistossa. On kuitenkin muistettava, että eten
kin naisilla vaihtelu ei alun perinkään ollut kovin merkittävää, eikä jäljelle jääneen
vaihtelun  suuruuden  merkitsevyydestä  voida  tämän  perusteella  sanoa  mitään,
koska lasketuille keskipoikkeamille ei saada tilastollista testiä. Laskelmien havain
nollistukseksi kuviossa 8.1 on esitetty, miten analyysin yksilö ja seutukuntamuut
tujat  selittivät  yksittäisten  seutukuntien  poikkeamia  aineiston  keskimääräisestä
kuolleisuudesta,  jota on merkitty 1,00:lla. Seutukunnittaiset arvot ovat nyt seutu
kunnittaisten kuolleisuuslukujen suhteita  (rate  ratio) verrattuna aineiston keskiar
voon. Poikkeamat on poimittu ikävakioidusta mallista, kaikki yksilömuuttujat sisäl
tävästä mallista sekä täydestä mallista,  joissa on vakioitu yksilömuuttujien  lisäksi
myös seutukuntamuuttujat. Kyse on täsmälleen samoista poikkeamista, jotka ovat
edellä esitettyjen suhteellisen keskipoikkeaman laskujen pohjana.

Kuviot heijastavat aiemmin saatuja  tuloksia: naisilla seutukuntien välinen
vaihtelu oli paljon pienempää kuin miehillä,  joten selitettävää aluevaihteluakin oli
hyvin vähän. Naisten  ryhmässä yksilömuuttujien vakioiminen kasvatti  useimpien
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Kuvio 8.1. Kuolleisuuden 19952001 seutukuntavaihtelu eri monitasomalleissa esitettynä
seutukunnittaisina kuolleisuuslukujen suhteina (RR). 1,00=aineiston keskitaso.

a. Naiset

0,60 0,80 1,00 1,20 1,40

011 Helsinki
192 KemiTornio

053 Forssa
082 KotkaHamina

013 Tammisaari
105 Pieksämäki

052 Riihimäki
171 Oulu

202 Loviisa
114 Varkaus

012 Lohja
093 Imatra

182 Kajaani
101 Mikkeli

072 Heinola
135 Äänekoski

122 Joensuu
201 Porvoo
041 Rauma

071 Lahti
051 Hämeenlinna

063 Valkeakoski
103 Savonlinna

134 Jämsä
066 Mänttä

081 Kouvola
131 Jyväskylä

022 Salo
191 Rovaniemi

023 Turku
162 Kokkola
112 Kuopio
025 Loimaa
152 Vaasa

043 Pori
111 Iisalmi
174 Raahe

154 Pietarsaari
153 Kaskinen

024 Uusikaupunki
142 Seinäjoki
064 Tampere

091 Lappeenranta

RR

Ikä vakioitu
Yksilömuuttujat
Kaikki muuttujat

b. Miehet

0,60 0,80 1,00 1,20 1,40

082 KotkaHamina
093 Imatra
111 Iisalmi

091 Lappeenranta
063 Valkeakoski

114 Varkaus
072 Heinola

135 Äänekoski
081 Kouvola

053 Forssa
182 Kajaani

052 Riihimäki
122 Joensuu
025 Loimaa
202 Loviisa

103 Savonlinna
024 Uusikaupunki

192 KemiTornio
105 Pieksämäki

071 Lahti
112 Kuopio
101 Mikkeli

051 Hämeenlinna
134 Jämsä

043 Pori
012 Lohja

066 Mänttä
022 Salo

191 Rovaniemi
011 Helsinki
064 Tampere

041 Rauma
131 Jyväskylä

023 Turku
174 Raahe

171 Oulu
142 Seinäjoki

013 Tammisaari
201 Porvoo
152 Vaasa

162 Kokkola
153 Kaskinen

154 Pietarsaari

RR

Ikä vakioitu
Yksilömuuttujat
Kaikki muuttujat
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seutukuntien poikkeamaa keskitasosta. Tämä  tarkoittaa sitä, että seutukunnittai
sia eroja tuli esiin vasta kun yksilöiden keskimääräiset kuolleisuuteen yhteydessä
olevat ominaisuudet oli otettu huomioon – esimerkiksi naisten kuviossa ylimpänä
olevassa  Lappeenrannassa  kuolleisuus  olisi  suhteessa  keskitasoon  ollut  vielä
pienempää, ellei seudun väestörakenne olisi keskimääräistä heikompi kuolleisuu
teen  yhteydessä  olevien  yksilöominaisuuksien  suhteen.  Kun  myös  seutukunta
muuttujat vakioitiin, poikkeamat  pienenivät  lähelle keskitasoa.  On  kuitenkin huo
mattava, että naisilla ainoa tilastollisesti merkitsevä poikkeama suhteessa keski
tasoon on vain alimpana olevalla Helsingin seudulla ikävakioidussa ja yksilövaki
oidussa  mallissa.  Siten  voidaan  melko  varmasti  sanoa,  että  kaupunkiseutujen
välillä ei käytännössä ollut tilastollisesti merkitseviä eroja naisten kuolleisuudessa.

Miesten joukossa sen sijaan kahdeksan pienimmän kuolleisuuden ja viisi
suurimman  kuolleisuuden  seutukuntaa  sekä  Kouvolan  seutukunta  poikkesivat
keskitasosta  tilastollisesti merkitsevästi  ikävakioidussa mallissa. Yksilömuuttujien
vakioiminen pienensi poikkeamia, eli osa seutukuntien välisistä eroista johtui nii
den väestörakenteiden eroista, ja seutukuntamuuttujien vakioiminen pienensi seu
tukunnittaisia  eroja  edelleen.  Miesten  joukossa  jäi  kuitenkin  jäljelle  suhteellisen
suuriakin  poikkeamia.  Täydessä  mallissa  keskitasosta  erottuivat  tilastollisesti
merkitsevästi  Oulun  ja  Rovaniemen  seutukunta  pienellä  kuolleisuusriskillään  ja
KotkaHaminan seutukunta suurella kuolleisuusriskillään. Oulussa ja Rovaniemel
lä viimeisen mallin poikkeamat olivat  itse asiassa suurempia kuin ikävakioidussa
mallissa.

8.3.2  Seutukuntien sosiaalisten ominaisuuksien vaikutukset lama
ajan työmarkkinaaseman mukaan

Seuraavaksi tarkasteltiin kaikkien edellä käsiteltyjen seutukunnan sosiaalista ym
päristöä  kuvaavien  muuttujien  ja  yksilön  lamaajan  työmarkkinaaseman  välisiä
interaktioita kuolleisuutta selitettäessä. Hypoteesina tarkastelussa oli se, että seu
tukuntien ominaisuuksilla olisi vahvempi yhteys lamatyöttömien kuin muiden kuol
leisuuteen, koska työttömät ovat kenties muita alttiimpia seutukunnan sosiaalisen
ympäristön vaikutuksille. Interaktiomalleissa on kulloinkin kyseessä olevien  inter
aktiomuuttujien  lisäksi  vakioitu  kaikki  yksilömuuttujat.  Vastaavat  interaktiomallit
tehtiin myös siten, että kaikki muutkin seutukuntamuuttujat olivat mukana malleis
sa, mutta tulokset eivät olennaisesti poikenneet malleista, joissa muita seutukun
tamuuttujia ei ollut.

Tulosten  mukaan  kaikilla  seutukunnan  sosiaalista  ympäristöä  kuvaavilla
muuttujilla  oli  tilastollisesti  merkitsevä  interaktio  lamaajan  työmarkkinaaseman
kanssa  kuolleisuutta  selitettäessä  lukuun  ottamatta  kaupungistuneisuusastetta
miehillä.  Seutukuntien  ominaisuuksilla  oli  siis  erilainen  yhteys  lamatyöttömien
kuolleisuusriskiin kuin muiden kuin lamatyöttömien kuolleisuusriskiin; itse asiassa
millään  seutukuntamuuttujalla ei ollut  yhteyttä kuolleisuuteen muiden  kuin  lama
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työttömien  ryhmässä,  mutta  lamatyöttömien  ryhmässä  vaikutukset  olivat  selviä.
Toisaalta  kaikki  taulukossa  8.3  havaitut  keskimmäisten  mallien  yhteydet  seutu
kuntien sosiaalisten ominaisuuksien ja kuolleisuuden välillä pätivät vain lamatyöt
tömillä.

Naisten ja miesten ryhmissä interaktiot olivat käytännössä samanlaisia, ja
tulokset on siksi esitetty kuvioissa 8.2 ad vain naisten osalta. Kuolleisuuslukujen
suhteet  on  laskettu  suhteessa  seutukuntamuuttujan  referenssiryhmään  muiden

Kuvio 8.2. Seutukuntamuuttujien yhteydet kuolleisuuteen 19952001 yksilön lamaajan työ
markkinaaseman mukaan (tilastollisesti merkitsevät interaktiot). RR + 95 %:n luottamusvälit.*

* 95 %:n luottamusvälit on laskettu erikseen kunkin ryhmän (lamatyöttömät tai muut) sisällä
suhteessa seutumuuttujan referenssiluokkaan. Malleissa on vakioitu kaikki yksilömuuttujat.

a. Työttömyysaste,
naiset (p<0,001).

2,01

1,50 1,53

1,00 0,95 0,95

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

14,117,9 % 18,021,9 % 22,025,7 %

Seudun työttömyysaste

R
R

Lamatyöttömät
Muut kuin lamatyöttömät

b. Kaupungistuneisuusaste,
naiset (p<0,001).

1,62 1,55
1,86

0,99 1,06 1,00

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Vähiten Keskim. Eniten

Seudun kaupungistuneisuusaste

R
R

Lamatyöttömät
Muut kuin lamatyöttömät

d. Perhekoheesio,
naiset (p<0,001).

1,85
1,63

1,33
1,00 1,00 1,00

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Matalin Keskim. Korkein

Seudun perhekoheesion taso

R
R

Lamatyöttömät
Muut kuin lamatyöttömät

c. Äänestysprosentti,
naiset (p=0,005).

1,91
1,60 1,54

1,01 0,99 1,00

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

60,063,9 % 64,067,9 % 68,075,4 %

Seudun äänestysprosentti

R
R

Lamatyöttömät
Muut kuin lamatyöttömät
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kuin lamatyöttömien joukossa. Lukujen 95 prosentin luottamusvälit on puolestaan
laskettu  suhteessa  seutumuuttujan  referenssiluokkaan  joko  lamatyöttömien  tai
muiden ryhmän sisällä.

Seutukunnan työttömyysasteella ei muiden kuin lamatyöttömien joukossa
ollut yhteyttä kuolleisuuteen, mutta lamatyöttömillä naisilla kuolleisuusriski oli suu
rin  seuduilla,  joissa  työttömyysaste  oli  matalin,  kun  keskimääräisen  ja  korkean
työttömyysasteen seuduilla kuolleisuusriski oli pienempi. Lamatyöttömien miesten
ryhmässä  interaktion  muoto  on  muuten  vastaava,  mutta  erityisesti  korkeimman
työttömyysasteen  seutukunnat  erottuivat  muista  ryhmistä  pienemmällä  kuollei
suudellaan. Tuloksia voidaan lukea kääntäen myös siten, että yksilön työttömyy
dellä oli suurempi yhteys kuolleisuusriskiin niillä seuduilla, joilla työttömyysaste oli
matala. Leimautumisteoria saa siis  tukea näistä tuloksista: yleinen työttömyyden
taso vaikuttaa  siihen,  minkä henkilö  lukee  oman  työttömyytensä  syiksi  ja  miten
stressaava  kokemus  työttömyydestä  muodostuu.  Toisaalta  havainnossa  saattaa
osittain  olla  kyse  olla  työttömien  suuremmasta  terveydellisestä  valikoitumisesta
matalan työttömyyden seuduilla. Ainakaan kaksinkertaiselle deprivaatiolle altistu
minen ei siis tässä joukossa näyttänyt kasvattavan kuolleisuusriskiä.

Edellä havaittiin, että kaupungistuneisuudella ei ollut minkäänlaista yhteyt
tä  kuolleisuuteen,  kun  tilannetta  tarkasteltiin  koko  tutkimuskohortissa.  Lamatyöt
tömien naisten joukossa sen sijaan kuolleisuus oli kaupungistuneimmilla seuduilla
jonkin verran korkeampaa kuin kahdessa muussa  luokassa (tilastollisesti merkit
sevä ero oli tosin vain keskimääräisesti ja eniten kaupungistuneiden seutujen vä
lillä), kun muiden ryhmässä eroja kaupungistuneisuuden mukaan ei ollut. Miesten
joukossa  kaupungistuneisuuden  ja  lamaajan  työmarkkinaaseman  interaktio  ei
ollut tilastollisesti merkitsevä vaikka se olikin samansuuntainen.

Äänestysaktiivisuuden  ja perhekoheesion osalta  interaktio  oli  keskenään
samantyyppinen. Näilläkään muuttujilla ei havaittu yhteyttä kuolleisuuteen muiden
kuin  lamatyöttömien  joukossa, mutta  lamatyöttömien  joukossa seutukunnan kor
kea äänestysaktiivisuus  tai korkea perhekoheesion  taso selkeästi  alensivat kuo
leman riskiä verrattuna matalan aktiivisuuden tai alhaisen perhekoheesion seutui
hin.

Vaikutusten  näkyminen  vain  lamatyöttömien  ryhmässä  saattaa  kertoa
siitä, että tässä  ryhmässä kuolemat  johtuivat usein syistä,  joihin alueen sosiaali
sella ympäristöllä voi selkeästi olla vaikutusta, kuten alkoholisyistä ja itsemurhista
(vrt.  Martikainen  &  Valkonen  1995).  Kuolemansyyn  mukaista  erottelua  ei  tässä
tutkimuksessa kuitenkaan tehty.

8.4  Yhteenveto

Tutkimuskohortin  naisista  kuoli  vuodet  19952001  kattavan  seurannan  aikana
prosentti naisista ja kolme prosenttia miehistä. Lamaaikana pitkäaikaistyöttömyyt
tä kokeneilla naisilla kuolleisuuden  taso oli  noin kaksinkertainen  ja miehillä noin
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kolminkertainen muihin verrattuna. Lamatyöttömien kuolleisuusriski muihin verrat
tuna oli naisilla 1,7 ja miehillä 1,8kertainen myös muiden yksilöiden sosiodemo
grafiseen  taustaan  liittyvien  tekijöiden  ja  lamaa  edeltävän  työmarkkinaaseman
vakioimisen jälkeen. Lamaaikana koettu pitkäaikaistyöttömyys näytti siten vaikut
tavan kuolleisuusriskiin. Kaupunkiseutukuntien väliset erot naisten kuolleisuudes
sa olivat pieniä  ja niistä jäi varsin epämääräinen kuva kuolleiden pienen määrän
takia.  Miesten  aineistossa  seutukuntien  väliset  erot  olivat  selkeämmät.  Alue
erojen  liittymistä väestörakenteeseen tutkittiin monitasomallien perusteella laske
tuilla keskipoikkeamilla. Sosiodemografisilla väestörakennetekijöillä oli selvä yhte
ys kuolleisuuteen, ja niiden huomioonottaminen toi alueeroja esiin naisilla mutta
selitti niistä neljänneksen miehillä. Alueerojen merkitsevyyttä on näissä malleissa
vaikea  arvioida, mutta  naisten  aineistossa  luvut  saattavat  satunnaisuuden  takia
olla varsin epäluotettavia.

Vastaavasti kuin aiemmissa analyyseissa, seutukuntien pieni työttömyys
aste merkitsi naisten ryhmässä suurempaa kuolleisuusriskiä verrattuna korkeam
man  työttömyyden  seutukuntiin,  kun  väestörakennetekijät  oli  otettu  huomioon.
Miesten ryhmässä kasvava työttömyysaste näytti aluksi lisäävän kuolleisuusriskiä,
mutta yhteys selittyi väestörakenteen eroilla  työttömyysasteen mukaisissa seutu
kuntaluokissa.  Kaupungistuneisuusaste  ei  ollut  koko  tutkimuskohortissa  yhtey
dessä kuolleisuusriskiin. Koheesiomuuttujista matala äänestysaktiivisuus ja mata
la perhekoheesion  taso merkitsivät  korkeampaa kuolleisuusriskiä miehillä, mutta
naisten ryhmässä näkyi vain perhekoheesion vaikutus. Maantieteellinen sijainti oli
yhteydessä  miesten  kuolleisuuteen,  mutta  ero  Pohjois/ItäSuomen  ja  Etelä
/LänsiSuomen välillä selittyi väestörakenteiden eroilla. Edellisten lukujen tuloksia
mukaillen  interaktiotarkasteluissa paljastui, että seutukuntien sosiaalisilla ominai
suuksilla oli vahvempi yhteys lamatyöttömien kuin muiden kuolleisuusriskiin. Mui
den  kuin  lamatyöttömien  ryhmässä  itse  asiassa  minkään  seutukuntamuuttujan
luokat eivät poikenneet toisistaan tilastollisesti merkitsevästi. Koko tutkimuskohor
tissa havaitut yhteydet seutukuntamuuttujien ja kuolleisuuden välillä siis syntyivät
täysin siitä, että yhteys oli olemassa nimenomaan lamatyöttömien ryhmässä. Toi
saalta  lamatyöttömiä  tarkasteltaessa  paljastui  myös  yhteyksiä,  joita  koko  tutki
muskohortin tasolla ei näkynyt.
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9 Kasautunut huonoosaisuus ja parisuhteen ja
omistusasunnon menettäminen

Yksilön huonoosaisuutta on  tutkimuksissa usein selvitetty sekä yksittäisten  indi
kaattorien kautta että eri indikaattorien samanaikaisena ilmentymänä (esim. Kort
teinen & Tuomikoski 1998; Haapola 2002; Gallie & Paugam 2002b). Luvuissa 58
huonoosaisuuden alueeroja ja kontekstivaikutuksia tutkittiin tarkastelemalla yhtä
muuttujaa  kerrallaan,  jolloin  yhtäältä  poikkileikkaustilanteessa  mitattu  työmarkki
noilta  syrjäytyminen,  perheettömyys  tai  tuloköyhyys  ja  toisaalta  tietyllä  jaksolla
parisuhteesta  eroaminen,  omistusasunnon  menettäminen  ja  kuolema  toimivat
huonoosaisuuden yksittäisinä indikaattoreina. Yleisesti huonoosaisuus ja syrjäy
tyminen käsitetään kuitenkin moniulotteisina  ilmiöinä,  jolloin niihin kuuluu määri
telmällisesti  usean  huonoosaisuustekijän  yhtäaikainen  esiintyminen  (esim.
Berghman  1995).  Lisäksi  alueelliset  erot  ja  alueellisten  tekijöiden  vaikutukset
huonoosaisuuden  kasautumiseen  saattavat  olla  erityyppisiä  kuin  yksittäisiin
muuttujiin.  Edellisissä  luvuissa  erikseen  käsitellyistä  huono
osaisuusindikaattoreista  muodostetaankin  tässä  luvussa  yhdistelmämittareita.
Luvun  tarkoituksena  on  tarkastella  yhtäältä  kasautunutta  huonoosaisuutta,  jolla
tässä tarkoitetaan pitkäaikaisen työttömyyden, perheettömyyden ja tuloköyhyyden
yhtäaikaista  ilmenemistä  yksilöillä,  sekä  toisaalta  perheorientoituneesta  elämän
tavasta syrjäytymistä yhtäaikaisena parisuhteen purkautumisena ja omistusasun
non menettämisenä.

Edellisten  lukujen  rakennetta  seuraten  aluksi  selvitetään,  miten  yleistä
kasautunut  huonoosaisuus  1990luvun  eri  ajankohtina  ja  parisuhteen  ja  omis
tusasunnon menettäminen vuosien 1993 ja 1997 välillä oli  tutkimuskohortissa eli
vuoden 1993 3054vuotiaan kaupunkiseuduilla asuneen palkansaajaväestön jou
kossa. Lisäksi tarkastellaan kaupunkiseutukuntien välisiä eroja (luku 9.1). Tämän
jälkeen  tutkitaan,  miten  yksilötekijät  olivat  yhteydessä  kasautuneeseen  huono
osaisuuteen jaksolla 19971998 ja parisuhteen ja omistusasunnon menettämiseen
laman  jälkeisellä ajalla. Yksilötekijöiden osalta selvitetään myös sitä, miten suuri
osa alueeroista selittyi seutukuntien väestörakenteiden eroilla (luku 9.2). Lopuksi
tutkitaan  seutukuntien  sosiaalisen  ympäristön  ominaisuuksien  vaikutuksia  (luku
9.3). Kuten  edeltävissä  luvuissa,  kontekstivaikutusten  yleisen  tutkimisen ohessa
tutkitaan myös yksilöiden lamaajan työmarkkinaaseman ja seutukunnan sosiaa
lista ympäristöä kuvaavien muuttujien interaktioita. Tällöin tarkoituksena on selvit
tää, vaikuttivatko seutukuntien ominaisuudet eri lailla lamaajan pitkäaikaistyöttö
miin eli yhteiskunnan heikompiosaisiin kuin muihin. Edellisistä luvuista tuttuja yksi
lö ja seutukuntatason muuttujia käytetään selittämään sekä kasautunutta huono
osaisuutta että parisuhteen ja omistusasunnon menettämistä.
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9.1  Kasautunut huonoosaisuus ja parisuhteen ja
omistusasunnon menettäminen 1990luvulla

9.1.1  Huonoosaisuuden kasautuminen tutkimuskohortissa

Kasautuneella huonoosaisuudella  tarkoitetaan  tässä siis  yhtäaikaista  työmarkki
noilta  syrjäytymisen,  perheettömyyden  ja  tuloköyhyyden  ilmenemistä  samalla
henkilöllä. Samankaltaista kasautuneen huonoosaisuuden määritelmää on käyt
tänyt esimerkiksi Haapola (2002 & 2004). Aluksi muodostettiin yksittäisten huono
osaisuusmuuttujien mahdollisia yhdistelmiä kuvaava muuttuja kaikille tutkimuksen
jaksoille eli vuosille 19891990, 19931994 ja 19971998. Muuttujan muodostami
sessa käytetyt osamuuttujat on kuvattu tarkemmin aineiston kuvauksen yhteydes
sä (luku 4.2.3) sekä edeltävissä tulosluvuissa. Työmarkkinoilta syrjäytyneiksi mää
riteltiin ne, jotka olivat kyseisellä kaksivuotisjaksolla pitkäaikais tai  toistuvaistyöt
tömiä  eli  vähintään  12  kuukautta  työttöminä.  Jakson  19971998  työmarkkinoilta
syrjäytymisen määritelmää laajennettiin tässä siten, että pitkäaikais tai toistuvais
työttömien  lisäksi  työmarkkinoilta  syrjäytyneiksi  määriteltiin  myös  ne,  jotka  jom
panakumpana  tai  molempina  vuosina  olivat  työkyvyttömyyseläkkeellä.  Perheet
tömiä  olivat  ne,  jotka  eivät  asuneet  parisuhteessa,  lastensa  tai  vanhempiensa
kanssa.  Tuloköyhiksi  määriteltiin  ne,  joiden  henkilökohtaiset  valtionveronalaiset
vuositulot  olivat  korkeintaan  50  prosenttia  tutkimuskohortin  naisten  ja  miesten
tulojen mediaanista.

Kuviossa  9.1  selvennetään  eri  mittareilla  ilmenevän  huonoosaisuuden
mittauksen ideaa ja muuttujien keskinäissuhteita. Kuviosta käyvät ilmi myös muut
tujien eri yhdistelmien perusteella muodostuvat luokat. Iso neliö kuvaa koko tutki
muskohorttia  ja  ympyrät  eri  indikaattorien  mukaisissa  huonoosaisuusriskeissä
olevien osuuksia (ympyröiden koko ei kuviossa ole suhteessa havaittuihin osuuk
siin). Osa tutkimuskohortista oli työmarkkinoilta syrjäytyneitä, osa perheettömiä ja
osa tuloköyhiä. Tilanteet leikkaavat osittain toisensa, jolloin jotkut tutkimuskohortin
jäsenistä  olivat  esimerkiksi  vain  työmarkkinoilta  syrjäytyneitä  mutta  eivät  muilla
mittareilla  huonoosaisia  (lohko  1),  toiset  sekä  työmarkkinoilta  syrjäytyneitä  että
tuloköyhiä  mutta  eivät  perheettömiä  (lohko  5),  kolmannet  huonoosaisia  kaikilla
kolmella ulottuvuudella (lohko 7) ja niin edelleen. Jaksoa 19971998 koskee myös
lohko  8:  osa  tutkimuskohortista  kuoli  seurannan  loppuun  mennessä.  Jaksoilla
19891990  ja 19971998  lisäksi  osa  tutkimuskohortista ei  ollut  aineistossa  ulko
mailla asumisen takia (lohko 9).

Kasautuneesti huonoosaisiksi määriteltiin ne,  jotka olivat yhtä aikaa työ
markkinoilta  syrjäytyneitä,  perheettömiä  ja  tuloköyhiä  (luokka  7).  Myöhemmissä
kasautunutta huonoosaisuutta selittävissä analyyseissa jakson 19971998 kasau
tuneesti huonoosaisten luokkaan yhdistettiin myös ne, jotka kuolivat vuoden 1998
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Kuvio 9.1. Aineiston rakenne kasautuneen huonoosaisuuden analyyseissa.

Tutkimuskohortti
naiset N=69794, miehet N=66810

0

1

4 5

2 3

8

9

0: Ei huonoosainen millään ulottuvuudella
1: Vain työmarkkinoilta syrjäytynyt kaksivuotisjaksolla
2: Vain perheetön
3: Vain tuloköyhä
4: Työmarkkinoilta syrjäytynyt ja perheetön mutta ei tuloköyhä
5: Työmarkkinoilta syrjäytynyt ja tuloköyhä mutta ei perheetön
6: Perheetön ja tuloköyhä mutta ei työmarkkinoilta syrjäytynyt
7: Työmarkkinoilta syrjäytynyt, perheetön ja tuloköyhä
8: Kuollut vuoden 1998 loppuun mennessä (vain jakson 19971998 kohdalla)
9: Ei aineistossa muusta syystä (jaksolla 19891990 tai 19971998)

7

6

Työmarkkinoilta
syrjäytynyt

TuloköyhäPerheetön

Kuollut

Muusta
syystä ei
aineistossa

Ei huonoosainen millään
ko. ulottuvuudella

loppuun  mennessä  eli  joille  tilannetta  jaksolla  19971998  ei  saatu  mitattua  sen
takia, että he olivat poistuneet aineistosta kuoleman kautta. Ajatuksena tässä yh
distämisessä oli se, että  lähtötilanteessa huonoosaisimmat kuolivat  todennäköi
semmin kuin muut (vrt. luku 8), jolloin kuolleiden poistaminen analyysista olisi jos
sain määrin vääristänyt kokonaistilanteesta saatavaa kuvaa, kun luvut  lasketaan
osuuksina vuoden 1993 tutkimuskohortista. Kasautuneesti huonoosaisiksi jaksol
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la 19971998  määriteltiin  siis  kaikkiaan  ne,  jotka olivat  aineistossa vielä  jaksolla
19971998  ja  olivat  tuolla  jaksolla  pitkäaikaistyöttömiä  (tai  jompanakumpana
vuonna työkyvyttömyyseläkkeellä), perheettömiä ja tuloköyhiä tai jotka olivat pois
tuneet aineistosta kuoleman takia seurannan loppuun mennessä.

Taulukossa  9.1  on  esitetty  edellä  kuvatun  muuttujan  luokissa  olevien
osuus tutkimuskohortissa eri kaksivuotisjaksoilla. Tarkastelu on tehty koko kohor
tissa  ja  lisäksi erikseen  lamaajan pitkäaikaistyöttömien  ja muiden  joukossa. La
matyöttömät ja muut kuin lamatyöttömät eroavat toisistaan ryhminä tässä tarkas
telussa  ryhmien määrittelyistä johtuen siten, että  lamatyöttömien  joukossa  lama
ajan huonoosaisuustilanteissa oli  itsestään selvästi mukana työmarkkinoilta syr
jäytymisen  komponentti,  ja  toisaalta  muiden  kuin  lamatyöttömien  joukossa  työ
markkinoilta syrjäytyneitä ei ole lainkaan jaksolla 19931994. Jaksojen 19891990
ja 19971998 vertailuun tämä ei vaikuta.

1990luvun  aikana  erityisesti  työmarkkinoilta  syrjäytyminen  sekä  yhtäai
kainen  työmarkkinoilta syrjäytyminen  ja muista  huonoosaisuustekijöistä kärsimi
nen lisääntyi selvästi sekä naisilla että miehillä. Kaiken kaikkiaan kolmella mittaril
la huonoosaisia  jaksolla 19971998 oli naisista kaksi prosenttia  ja miehistä viisi
prosenttia. Yhtäaikainen perheettömyys ja  tuloköyhyys ilman työmarkkinoilta syr
jäytymisen komponenttia ja toisaalta yhtäaikainen työmarkkinoilta syrjäytyminen ja
perheettömyys ilman tuloköyhyyden komponenttia oli harvinaista.

Lamatyöttömistä  lähes  puolet  oli  vähintään  yhdellä  mittarilla  huono
osaisia jo ennen lamaa, kun muiden joukossa vähintään yhdellä mittarilla huono
osaisia oli naisten joukossa 23 prosenttia ja miesten joukossa 18 prosenttia. Nai
silla  yleisimpänä  huonoosaisuuden  riskitekijänä  ennen  lamaa  niiden  joukossa,
jotka  myöhemmin  tulivat  kokemaan  lamatyöttömyyttä,  oli  tuloköyhyys,  miehillä
perheettömyys. Lamatyöttömistä vajaa puolet kärsi laman aikana ainoastaan työt
tömyydestä mutta ei muista tämän tarkastelun huonoosaisuustekijöistä. Kahdek
san prosenttia lamatyöttömistä naisista ja viidennes miehistä oli  jo laman aikaan
kasautuneesti  huonoosaisia eli sekä  työmarkkinoilta  syrjäytyneitä, perheettömiä
että  tuloköyhiä. Tämä osuus vielä kasvoi  jonkin verran  lamasta  toipumisen kau
della, ja neljä vuotta myöhemmin 11 prosenttia lamatyöttömistä naisista ja 22 pro
senttia  miehistä  oli  kasautuneesti  huonoosaisia.  Luvussa  5  havaittiin,  että  työ
markkinoilta syrjäytyneitä  jaksolla 19971998 oli noin puolet  lamatyöttömistä nai
sista  ja miehistä, mutta tässä osuudet ovat vielä suuremmat työmarkkinoilta syr
jäytymisen määrittelyn laajennuksen vuoksi. Lamatyöttömistä miehistä lisäksi kuo
li 3,5 prosenttia seuraavan neljän vuoden sisällä. Samalla verrattuna lamaa edel
tävään aikaan hyväosaisten osuus putosi noin puoleen: vain noin neljäsosa lama
työttömistä  ei  ollut millään  ulottuvuudella  huonoosaisia.  Jos  perheettömyyttä  ei
lueta  huonoosaisuudeksi,  hyväosaisia  oli  lamatyöttömistä  jaksolla  19971998
noin kolmannes mutta muista osuus oli yli 80 prosenttia. Kolmella muuttujalla mi
tattu kasautunut  huonoosaisuus  lamanjälkeisellä  jaksolla  oli muiden kuin  lama
työttömien ryhmässä harvinaista.
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Taulukko 9.1. Tilanne huonoosaisuusmuuttujien yhdistelmien mukaan jaksoilla 19891990,
19931994 ja 19971998 (%): koko tutkimuskohortti, lamaajan pitkäaikaistyöttömät ja muut.
Vuonna 1993 kaupunkiseutukunnissa asuneet 3054vuotiaat palkansaajat.

NAISET

Kaikki Lamatyöttömät Muut kuin lamatyöttömät
1989/90 1993/94 1997/98 1989/90 1993/94 1997/98 1989/90 1993/94 1997/98

Ei huonoosaisia millään ulottuvuudella 74,0 67,5 64,1 54,9 . 27,0 77,0 78,2 70,0
Vain työmarkkinoilta syrjäytyneitä 1 0,6 6,5 5,0 2,7 47,1 10,3 0,2 . 4,1
Vain perheettömiä 2 11,2 10,7 11,4 8,3 . 4,3 11,7 12,4 12,5
Vain tuloköyhiä 3 11,9 7,5 7,6 25,5 . 13,0 9,7 8,7 6,8
Työm. syrj. ja perheettömiä mutta ei tuloköyhiä 0,1 1,0 1,4 0,3 7,4 2,9 0,0 . 1,2
Työm. syrj. ja tuloköyhiä mutta ei perheettömiä 0,6 5,1 6,6 3,8 37,2 28,5 0,1 . 3,1
Perheettömiä ja tuloköyhiä mutta ei työm. syrj. 1,1 0,6 0,9 2,7 . 1,8 0,8 0,7 0,8
Työm. syrjäytyneitä, perheettömiä ja tuloköyhiä 0,2 1,1 2,1 0,9 8,3 10,8 0,0 . 0,7
Kuolleet vuoden 1998 loppuun mennessä . . 0,5 . . 1,1 . . 0,4
Muuten ei aineistossa jaksolla 4 0,4 . 0,4 0,9 . 0,4 0,3 . 0,4
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 69794 69794 69794 9558 9558 9558 60236 60236 60236

Kasautuneesti huonoosaisia 19971998 yhteensä 2,6 11,9 1,1
Odotettu osuus 5 0,9 6,7 0,6

MIEHET

Kaikki Lamatyöttömät Muut kuin lamatyöttömät
1989/90 1993/94 1997/98 1989/90 1993/94 1997/98 1989/90 1993/94 1997/98

Ei huonoosaisia millään ulottuvuudella 76,3 65,2 64,2 54,3 . 26,0 81,7 81,2 73,5
Vain työmarkkinoilta syrjäytyneitä 1 0,6 8,6 5,8 2,4 43,5 10,1 0,2 . 4,7
Vain perheettömiä 2 14,7 11,5 12,1 18,0 . 7,3 13,9 14,4 13,3
Vain tuloköyhiä 3 3,8 2,6 3,1 9,2 . 5,6 2,5 3,2 2,5
Työm. syrj. ja perheettömiä mutta ei tuloköyhiä 0,3 2,7 1,9 1,4 13,9 3,9 0,1 . 1,3
Työm. syrj. ja tuloköyhiä mutta ei perheettömiä 0,7 4,5 4,4 3,0 22,7 18,0 0,1 . 1,1
Perheettömiä ja tuloköyhiä mutta ei työm. syrj. 2,2 1,0 1,5 7,1 . 3,4 1,0 1,2 1,1
Työm. syrjäytyneitä, perheettömiä ja tuloköyhiä 0,7 3,9 5,0 3,3 19,8 21,8 0,1 . 0,9
Kuolleet vuoden 1998 loppuun mennessä . . 1,5 . . 3,5 . . 1,0
Muuten ei aineistossa jaksolla 4 0,6 . 0,4 1,4 . 0,3 0,4 . 0,4
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 66810 66810 66810 13179 13179 13179 53631 53631 53631

Kasautuneesti huonoosaisia 19971998 yhteensä 6,5 25,3 1,9
Odotettu osuus 5 2,0 13,1 1,1

1  Työmarkkinoilta syrjäytyneiksi on määritelty ne, jotka kaksivuotisjakson aikana olivat vähintään 12 kuukautta työttömänä
sekä jaksolla 19971998 lisäksi ne, jotka olivat työkyvyttömyyseläkkeellä vuonna 1997 ja/tai 1998.
2  Perheettömiä olivat ne, jotka vuonna 1990, 1993 tai 1997 eivät asuneet parisuhteessa eri sukupuolta olevan puolison
kanssa tai lastensa tai vanhempiensa kanssa.
3  Tuloköyhiä olivat ne, joiden tulot alittivat 50 % tutkimuskohorttiin kuuluvien henkilökohtaisten valtionveronalaisten
tulojen mediaanista kunakin vuonna.
4  Jaksolla 19891990 aineistossa eivät olleet ne, jotka muuttivat myöhemmin maahan; jaksolla 19971998 tässä luokassa
olivat ne jotka olivat muuttaneet maasta.
5 Odotettu kasautuneesti huonoosaisten määrä on laskettu kertomalla työmarkkinoilta syrjäytyneiden, perheettömien ja
tuloköyhien osuudet kussakin osaaineistossa keskenään olettaen, että muuttujat ovat keskenään riippumattomia.
Kuolleiden osuus on lisätty lukuun suoraan vastaavasti kuin havaittuja osuuksia laskettaessa.
Esimerkiksi kaikki naiset: odotettu osuus = 100 * (työmarkkinoilta syrjäytyneiden osuus * perheettömien osuus * köyhien osuus) +
kuolleiden osuus = 100*(0,151*0,158*0,173)+0,5=0,9.
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Kun kuolleet yhdistetään niihin, jotka kärsivät sekä työmarkkinoilta syrjäy
tymisestä,  perheettömyydestä  että  tuloköyhyydestä,  kasautuneesti  huono
osaisiksi  määrittyviä  oli  tutkimuskohortin  naisista  keskimäärin  2,6  prosenttia  ja
miehistä  6,5  prosenttia  (yhteenlasketut  osuudet  on  esitetty  taulukoiden  alareu
noissa).  Tässä  rajattua  tutkimuskohorttia vastaavaan perusjoukkoon eli Suomen
vuoden  1993  3054vuotiaaseen kaupunkiseutukuntien palkansaajaväestöön ko
rotettuna  yhtäaikaisesti  työmarkkinoilta  syrjäytyneiden,  perheettömien  ja  tulo
köyhien  lukumäärä  jaksolla  19971998  oli  noin  13 000  naista  (noin  17 000  jos
kuolleet  lasketaan  mukaan)  ja  31 000  (40 000)  miestä.  Lamatyöttömillä  huono
osaisuuden todennäköisyydet olivat muihin verrattuna moninkertaisia: lamavuosi
na 19931994 pitkäaikaistyöttömyyttä kokeneista naisista 12 prosenttia ja miehistä
vastaavasti 25 prosenttia määrittyi neljä vuotta myöhemmin kasautuneesti huono
osaisiksi tai seurannan loppuun mennessä kuolleiksi, kun muiden joukossa osuus
oli naisilla vain prosentti ja miehillä kaksi prosenttia.

Lisäksi  taulukon 9.1 yhteyteen on laskettu, mikä olisi kasautuneesti huo
noosaisten  odotettu  osuus,  jos  muuttujan  rakentamiseen  käytetyt  komponentit
työmarkkinoilta  syrjäytyminen,  perheettömyys  ja  tuloköyhyys  olisivat  toisistaan
riippumattomia. Odotettujen osuuksien laskutapa on esitetty taulukon alla. Vertai
lemalla  odotettuja  ja  havaittuja  kasautuneesti  huonoosaisten  osuuksia  huoma
taan,  että  eri  komponenttien  ympärille  kasaantumista  todellakin  tapahtuu:  lama
työttömien ja muiden joukossa erikseen katsottuna oli noin kaksi kertaa niin paljon
kasautuneesti huonoosaisia, kuin yksittäisten ulottuvuuksien ilmenemisen perus
teella voisi olettaa. Työttömyyden, perheettömyyden ja tuloköyhyyden voi siis sa
noa olevan kytköksissä toisiinsa enemmän, kuin mitä voisi päätellä suoraan niiden
yksittäin tarkasteltujen osuuksien perusteella.

Taulukosta 9.1 ei nähdä sitä, millaisia ryhmästä toiseen siirtymisiä jakso
jen välillä on tapahtunut. Taulukossa 9.2 katsotaankin, millaiset edeltävät tilanteet
olivat  jakson  19971998  tilanteiden  takana.  Tämän  luvun  tutkimuskysymysten
kannalta  kiinnostavin  on  yhtäältä  kolmella  ulottuvuudella  kasautuneesti  huono
osaisten  ja  toisaalta ennen seurannan  loppua kuolleiden aiempi  tilanne. 30 pro
senttia  niistä  naisista,  jotka  lamanjälkeisellä  jaksolla  19971998  olivat  sekä  työ
markkinoilta  syrjäytyneitä,  perheettömiä  että  tuloköyhiä,  oli  ollut  huonoosaisia
näillä kolmella ulottuvuudella jo lamavuosina, ja vastaavasti miehistä lähes puolet.
Kun lasketaan yhteen kaikki luokat, joissa työmarkkinoilta syrjäytyminen on yhte
nä komponenttina, havaitaan, että kaikkiaan 85 prosentilla jakson 19971998 ka
sautuneesti  huonoosaisista  miehistä oli  taustalla  laman aikaista  työmarkkinoilta
syrjäytymistä, ja naisillakin 70 prosentilla. Toisaalta tarkasteltaessa kehitystä kro
nologisesti  eli  siirtyminä  vuoden  1993  tilanteista  vuoden  1997  tilanteisiin,  näh
dään,  että  kaikista  lamavuosien  kasautuneesti  huonoosaisista  naisista  56  pro
senttia ja miehistä 61 prosenttia oli vastaavassa tilanteessa myös 19971998 (lu
kuja ei ole esitetty taulukossa). Lamaajan kasaantuneesti huonoosaisista naisis
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ta lisäksi kuoli noin neljä prosenttia ja miehistä kuusi prosenttia vuoden 1998 lop
puun mennessä.

3054vuotiaiden ryhmässä lyhyen seurannan aikana tapahtuvat kuolemat
voidaan  käsittää  ennenaikaisiksi  kuolemiksi,  jotka  monissa  tapauksissa  liittyvät
huonoosaisuuden  riskitekijöihin  (vrt.  luku  8).  Vuoden  1998  loppuun  mennessä
kuolleet olivatkin jaksolla 19931994 keskimäärin koko tutkimuskohorttia heikom
massa asemassa  (taulukko 9.2). Seurannan aikana kuolleiden naisten  tilannetta
luonnehti  ainakin  yksi  huonoosaisuuden  riskitekijä  yli  50  prosentilla  ja  miesten
tilannetta vastaavasti yli 65 prosentilla. Seurannan aikana kuolleista naisista kaik
kiaan noin 30 prosenttia oli  laman aikana  työmarkkinoilta syrjäytyneitä, miehistä
46 prosenttia eli lähes puolet. Kahdeksan prosenttia kuolleista naisista ja 16 pro
senttia miehistä oli laman aikaan sekä työmarkkinoilta syrjäytyneitä, perheettömiä
että  tuloköyhiä, kun koko aineistossa osuus oli naisilla prosentti  ja miehillä neljä
prosenttia.

9.1.2  Parisuhteen ja omistusasunnon menettäminen 19931997

Toinen tämän tutkimusosion mittari, samanaikainen parisuhteen purkautuminen ja
omistusasunnosta  luopuminen, koskee vain niitä  lähtötilanteen niin sanotusti hy
väosaisia, jotka sekä olivat parisuhteessa että asuivat omistusasunnossa vuonna
1993.  Parisuhteesta  eroamisen  ja  omistusasunnon  menettämisen  muuttujat  on
kuvattu  luvussa 4.2.3 sekä niitä  yksittäin koskevien analyysien  yhteydessä. Pa
risuhde  määritellään  tässä  nimenomaan  asuinkumppanuuden  kautta:  parisuh
teessa olevilla  tarkoitetaan siis vain samassa  taloudessa  asuvia. Parisuhteen  ja
omistusasunnon menettäneiksi määriteltiin ne, jotka vuonna 1993 sekä olivat pa
risuhteessa että asuivat omistusasunnossa mutta jotka aikavälillä 19931997 sekä
erosivat että  luopuivat omistusasunnosta  eli  eivät  enää  vuonna  1997  olleet  pa
risuhteessa  eivätkä  asuneet  omistusasunnossa.  Lisäksi  otettiin  huomioon  tiedot
kuolleisuudesta vuoden 1997 loppuun asti vastaavasti kuin kasautuneen huono
osaisuuden mittarissa. Kuolleisuusseuranta päättyy tässä vuoteen 1997, koska se
on myös muuttujan muiden osatekijöiden toinen mittauskohta.

Tässä  luvussa  puhutaan  nimenomaan  parisuhteen  ja  omistusasunnon
menettämisestä,  kun aiemmissa  luvuissa  puhuttiin  eroamisesta  ja  omistusasun
nosta  luopumisesta.  Tässä  siirrytään  siis  terminologisesti  askeleen  verran  lä
hemmäksi  varsinaista  syrjäytymisajattelua.  Vastaavaa  huonoosaistumisen  tai
syrjäytymisen määrittelyä ei ole tutkimuksissa perinteisesti käytetty syrjäytymisen
indikaattorina, mutta sillä pyritään tässä tavoittamaan jotakin syrjäytymisprosessin
dynaamisesta  luonteesta  ja  syrjäytymisriskien kasaantumisesta.  On selvää, että
eroaminen ja omistusasunnosta luopuminen ei useinkaan ole merkki varsinaises
ta  syrjäytymisestä.  Parisuhteesta  eroaminen  voi  olla  yksilölle  positiivinen  elä
mänmuutos, ja usein eroaminen ja omistusasunnosta luopuminen kulkevat lisäksi
käsi kädessä siten, että eroamisen jälkeen elämäntilanne on jonkin aikaa vakiin
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tumaton  ja siihen kuuluu ainakin väliaikainen vuokralla  asuminen.  Kyseessä voi
myös olla elämäntapaan liittyvä valinta. Voidaan kuitenkin olettaa, että esimerkiksi
lamatyöttömien miesten joukossa parisuhteen purkautuminen ja omistusasunnon
menettäminen  indikoi  tilannetta,  joka  saattaa  liittyä  pahenevaan syrjäytymiskier
teeseen tai ”menetyskierteeseen” (Mannila 1993).

Kuviossa  9.2  selvennetään  muuttujan  rakentamisen  periaatetta,  ja  sen
yhteydestä  käyvät  ilmi  myös  muodostuvan  muuttujan  mahdolliset  luokat.  Neliö
kuvaa nyt tutkimuskohortin niitä jäseniä, jotka sekä olivat parisuhteessa että asui
vat omistusasunnossa vuonna 1993. Ympyrät kuvaavat niitä, joiden olosuhteissa
tapahtui  muutos  vuosien  1993  ja  1997  välillä,  ja  ympyröiden  yhtymäkohdassa

Kuvio 9.2. Aineiston rakenne vuosien 1993 ja 1997 välistä muutosta käsittelevissä ana
lyyseissa.

Parisuhteessa ja omistusasunnossa asuneet 1993
naiset N=44283, miehet N=40947

0

1 2

4

5

0: Pysynyt parisuhteessa ja omistusasunnossa
1: Eronnut parisuhteesta aikavälillä 19931997
2: Luopunut omistusasunnosta aikavälillä 19931997
3: Eronnut parisuhteesta ja luopunut omistusasunnosta 19931997
4: Kuollut ennen seurannan loppua
5: Ei aineistossa muusta syystä (muuttanut)

3 Luopunut
omistus
asunnosta

Eronnut
parisuhteesta

Kuolleet

Muusta
syystä ei
aineistossa

Pysynyt parisuhteessa ja
omistusasunnossa
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ovat ne, jotka olivat sekä purkaneet parisuhteensa että menettäneet omistusasun
tonsa seurantajakson aikana.

Taulukkoon 9.3 on koottu kuvion 9.2 määrittämiä luokkia vastaavat osuu
det tutkimuskohortin parisuhteessa ja omistusasunnossa vuonna 1993 asuneiden
joukossa.  Parisuhteen  ja  omistusasunnon  menettäneiden  kokonaisosuuksiin  on
lisätty seurantaaikana kuolleet. Taulukon alareunaan on myös  laskettu eronnei
den  ja  omistusasunnosta  luopuneiden  sekä  seurantaaikana  kuolleiden  yhteis
osuus,  odotettu  osuus,  mikäli  muuttujat  olisivat  olleet  riippumattomia,  sekä  pa
risuhteessa  ja  omistusasunnossa  vuonna  1993  olleiden  osuus  tutkimuskohortin
eri ryhmissä.

Koko  tutkimuskohortin  naisista  ja  miehistä  hieman  yli  60  prosenttia  oli
asuinkumppanuuden  kautta  määrittyvässä  parisuhteessa  ja  asui  omistusasun
nossa vuonna 1993. Vajaa kolme prosenttia näistä luokittui parisuhteen ja omis
tusasunnon  menettäneiksi.  Tämä  oli  lamatyöttömillä  selvästi  yleisempää  kuin
muilla etenkin miesten joukossa: parisuhteen ja omistusasunnon menettäneitä oli

Taulukko 9.3. Parisuhde ja omistusasuntotilanteen kehitys vuosien 1993 ja 1997 välillä (%):
koko tutkimuskohortti, lamaajan pitkäaikaistyöttömät ja muut. Vuonna 1993 kaupunkiseutu
kunnissa asuneet 3054vuotiaat palkansaajat.

NAISET MIEHET

Kaikki Kaikki

Pysyneet parisuhteessa ja omistusasunnossa 87,9 83,7 88,4 87,2 79,3 88,2
Eronneet parisuhteesta aikavälillä 19931997 1

mutta eivät luopuneet omistusasunnosta
Luopuneet omistusasunnosta aikavälillä

19931997 2  mutta eivät eronneet
Eronneet parisuhteesta sekä luopuneet

omistusasunnosta 19931997 3

Kuolleet vuoden 1997 loppuun mennessä 0,2 0,3 0,2 0,6 1,6 0,5
Muuten ei aineistossa jaksolla (muuttaneet) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2
Yhteensä 100 100 100 100 100 100
N (parisuhteessa ja omistusasunnossa asuneet) 44283 4906 39377 40947 4760 36187

Eronneita ja asunnosta luopuneita tai kuolleita yht. 2,8 4,5 2,6 3,3 7,6 2,7
Odotettu osuus 4 0,7 1,3 0,7 1,1 3,1 0,9

Vuonna 1993 parisuhteessa olleiden ja
omistusasunnossa asuneiden osuus koko
tutkimuskohortista (%)

1  Parisuhteesta eronneita olivat ne, jotka vuoden 1993 perhetyypin mukaan olivat parisuhteessa
mutta eivät vuoden 1997 perhetyypin mukaan (eivät kuitenkaan leskeytyneitä välillä 19931997).
2  Omistusasunnosta luopuneita: ne, jotka vuonna 1993 asuivat omistusasunnossa mutta eivät vuonna 1997.
3 Ne, jotka vuonna 1993 olivat parisuhteessa ja asuivat omistusasunnossa mutta jotka aikavälillä
19931997 sekä erosivat että luopuivat omistusasunnosta.
4 Katso laskentatapa taulukosta 9.1.

6,0 2,2

63,4 51,3 65,4 61,3 36,1 67,5

2,6 4,2 2,4 2,7

5,2 3,5

5,2 7,5 4,9 5,6 7,7 5,3

3,9 4,1 3,9 3,7

Lama
työttömät

Muut kuin
lamatyött.

Lama
työttömät

Muut kuin
lamatyött.
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lamatyöttömistä  miehistä  kuusi  prosenttia  ja  lamatyöttömistä  naisista  neljä  pro
senttia, kun muiden naisten ja miesten joukossa osuus oli runsaat kaksi prosent
tia.  Kun  kuolleet  yhdistetään  seurannan  lopussa  tämän  muuttujan  perusteella
huonoosaisiksi määrittyviin, saadaan yhteensä lasketuksi osuudeksi 2,8 prosent
tia naisten  ja 3,3 prosenttia miesten ryhmässä. Perusjoukossa tämä vastaa noin
11 000 naista  ja 12 000 miestä,  jotka sekä erosivat, että  luopuivat omistusasun
nosta  tai  kuolivat  vuoteen  1997  mennessä.  Odotetut  osuudet,  jotka  on  laskettu
vastaavasti kuin  taulukon 9.1 yhteydessä, ovat selvästi pienemmät kuin havaitut
osuudet.

Luonnollisesti  työmarkkinoilta  syrjäytymisen,  perheettömyyden  ja  tulo
köyhyyden  suhteen  kasautuneesti  huonoosaiset  jaksolla  19971998  ja  vuosien
1993  ja  1997  välillä  parisuhteen  ja  omistusasunnon  menettäneet  olivat  osittain
samoja henkilöitä. Kasautuneesti huonoosaisiksi määrittyneistä  naisista 18  pro
senttia ja miehistä 20 prosenttia olikin samalla menettänyt sekä parisuhteen että
omistusasunnon  vuosien  1993  ja  1997  välillä.  Toisaalta  kaikista  parisuhteen  ja
omistusasunnon menettäneistä naisista 15 prosenttia ja miehistä 30 prosenttia oli
jaksolla  19971998  kasautuneesti  huonoosaisia.  Näihin  sinänsä  kiinnostaviin
muuttujien välisiin yhteyksiin, jotka tuovat lisätietoa huonoosaistumisen ja syrjäy
tymisen prosesseista, ei kuitenkaan tämän tutkimuksen puitteissa tarkemmin pa
neuduta.

9.1.3  Kaupunkiseutukuntien väliset erot

Suomen  kaupunkiseutukuntien  välinen  alueellinen  vaihtelu  kasautuneen  huono
osaisuuden ja parisuhteen ja omistusasunnon menettämisen yleisyydessä näkyy
kartoista 9.1 a ja b sekä 9.2 a ja b vuoden 1993 asuinseutukunnan mukaan.

Miesten ryhmässä seutukuntia, joissa on suurimpia kasautuneesti huono
osaisten osuuksia, keskittyy selvästi ItäSuomeen sekä pohjoiseen (kartta 9.1 b),
mutta naisilla korkea huonoosaisten osuus  jakautuu hajanaisemmin poikki koko
EteläSuomen  ja  Savon  seudun  (kartta  9.1 a).  Vähäisimmän  huonoosaisuuden
alueet keskittyvät jälleen selvimmin Pohjanlahden rannikolle. Parisuhteen ja omis
tusasunnon  menettämisen  alueellinen  jakauma  näyttää  samansuuntaiselta  kuin
kasautuneen huonoosaisuuden, vaikka seutukunnittaisten osuuksien keskinäiset
korrelaatiot ovat pieniä  (liitetaulukko 9). Kasautuneen huonoosaisuuden mittarin
muodostukseen  käytetyt  komponentit  korreloivat  miesten  ryhmässä  perheettö
myyttä  lukuun  ottamatta  melko  vahvasti  kasautumismittarin  kanssa  (korrelaatiot
0,58 – 0,72 liitetaulukossa 9); naisten ryhmässä sen sijaan vastaavat korrelaatiot
ovat heikkoja. Myös parisuhteen ja omistusasunnon menettämisen yhdistelmämit
tari korreloi komponenttiensa kanssa vahvemmin miesten kuin naisten  joukossa.
Osittain  heikot  korrelaatiot  voivat  johtua  seutukunnittaisten  osuuksien  satunnai
suudesta tässä tutkittavien ilmiöiden pienen esiintyvyyden vuoksi etenkin naisilla.
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Kartta 9.1. Kasautunut huonoosaisuus tutkimuskohortissa jaksolla 19971998 vuoden 1993
asuinseutukunnan mukaan.

Kasautuneesti
huonoosaisia (%)

0,8  2,0  (13)
2,0  2,6  (12)
2,6  3,1   (9)
3,1  5,2   (9)

Kasautuneesti
huonoosaisia (%)

3,0  5,2  (10)
5,2  6,6  (11)
6,6  7,4  (11)
7,4  9,7  (11)

a. Naiset b. Miehet

Absoluuttinen keskipoikkeama: 0,4 %yks.
Suhteellinen keskipoikkeama: 15,2 %

Absoluuttinen keskipoikkeama: 0,8 %yks.
Suhteellinen keskipoikkeama: 12,9 %

Kartta 9.2. Parisuhteen ja omistusasunnon menettäminen tutkimuskohortissa vuosien 1993 ja
1997 välillä vuoden 1993 asuinseutukunnan mukaan.

Parisuhteen ja omistus
asunnon menettäneitä (%)

0,8  2,3  (11)
2,3  2,8  (11)
2,8  3,1  (11)
3,1  4,2  (10)

Parisuhteen ja omistus
asunnon menettäneitä (%)

0,9  2,3  (12)
2,3  3,3  (11)
3,3  3,7  (10)
3,7  5,2  (10)

a. Naiset b. Miehet

Absoluuttinen keskipoikkeama: 0,5 %yks.
Suhteellinen keskipoikkeama: 16,4 %

Absoluuttinen keskipoikkeama: 0,6 %yks.
Suhteellinen keskipoikkeama: 17,2 %
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Liitetaulukosta  10  näkyvät  tarkemmin  seutukunnittaiset  kasautuneesti  huono
osaisten  ja parisuhteen  ja omistusasunnon menettäneiden osuudet 95 prosentin
luottamusväleineen.  Luottamusvälejä vertailemalla  havaitaankin,  että  vain harva
seutukunta poikkesi keskitasosta siten, että 95 prosentin luottamusvälit eivät osu
päällekkäin keskiarvon luottamusvälin kanssa.

Seutukuntien välistä vaihtelua on karttojen yhteydessä kuvattu myös seu
tujen  väkimäärällä  painotetuilla  absoluuttisilla  ja  suhteellisilla  keskipoikkeamilla.
Laskukaavat on esitetty luvussa 5.1.2. Absoluuttinen vaihtelu näyttää molempien
muuttujien  suhteen  hyvin  pieneltä  osittain  ilmiöiden matalan  tason vuoksi.  Suh
teellinen vaihtelu kasautuneessa huonoosaisuudessa on naisten aineistossa jon
kin  verran  suurempaa  kuin  miesten  aineistossa,  mikä  voi  osittain  johtua  myös
suuremmasta  satunnaisvaihtelusta  naisten  joukossa.  Parisuhteen  ja  omis
tusasunnon menettämisen suhteellinen aluevaihtelu on naisten ja miesten joukos
sa samankaltaista. Naisten ja miesten välisiä eroja tässä muuttujassa tasoittaa se,
että  etenkin  eronneisuuden  alueellinen  vaihtelu  on  samantapaista  molemmilla
sukupuolilla: alueellisesti yhtä parisuhteesta eronnutta naista vastannee useimmi
ten samalla alueella yksi eronnut mies (vrt. luku 6).

Kasautuneesti  huonoosaisten  seutukunnittainen  osuus  jaksolla  1997
1998 lamatyöttömien joukossa vaihteli naisilla viidestä prosentista 16 prosenttiin,
miehillä 14 prosentista 33 prosenttiin. Korrelaatiokerroin lamatyöttömin osuuksien
ja koko  tutkimuskohortin  osuuksien välillä oli naisilla  0,75  ja miehillä 0,71,  joten
alueellinen kuva oli lamatyöttömien joukossa samantapainen kuin kaikilla, vaikka
ilmiön  taso  oli  lamatyöttömillä  keskitasoa  korkeammalla.  Parisuhteen  ja  omis
tusasunnon menettäneiden osuus vaihteli lamatyöttömillä naisilla nollasta prosen
tista 13 prosenttiin  ja miehillä nollasta prosentista 18  prosenttiin. Korrelaatioker
toimet lamatyöttömien ja koko kohortin osuuksien välillä olivat vastaavasti 0,56 ja
0,72,  mutta  tässä  analyysissa  satunnaisuutta  on  todennäköisesti  paljon  ilmiön
suhteellisen harvinaisuuden takia.

9.2  Yksilötekijöiden yhteydet huonoosaisuusmuuttujiin ja
niiden alueellisiin eroihin

Luvuissa 58 havaittiin, että monet yksilöiden taustaominaisuudet olivat vahvassa
yhteydessä  yksittäisiin  huonoosaisuusindikaattoreihin  ja  että  näiden  yksilöomi
naisuuksien kautta mitatut seutukuntien erilaiset väestörakenteet selittivät vaihte
levan määrän seutukuntien välisistä eroista tai  joissain  tapauksissa  toivat seutu
kuntien väliset erot paremmin näkyviin.

Tässä  luvussa  tarkastellaan  vastaavasti,  miten  yksilöitä  kuvaavat  sosio
demografiset tekijät olivat yhteydessä kasautuneeseen huonoosaisuuteen ja pa
risuhteen  ja  omistusasunnon  menettämiseen.  Tulokset  yksilötekijöiden  osalta
käydään seuraavassa vain lyhyesti läpi. Yksilömuuttujat vakioidaan tässäkin pää
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asiassa siksi, että saataisiin selville, selittyykö osa edellä havaituista alueeroista
kaupunkiseutujen väestörakenteiden eroilla  tai onko seutukuntien välillä sellaisia
eroja, jotka tulevat esiin vasta kun väestörakenteen sekoittava vaikutus on otettu
huomioon.  Yksilömuuttujien  vakioimisella  otetaan  seutumuuttujien  vaikutuksia
tarkasteltaessa huomioon myös se, että seutukuntia kuvaavien muuttujien yhtey
det selitettäviin ilmiöihin saattavat johtua yksilöominaisuuksien vaikutuksista.

9.2.1  Yksilöiden ominaisuuksien yhteydet kasautuneeseen huono
osaisuuteen ja parisuhteen ja omistusasunnon menettämiseen

Kasautunut huonoosaisuus ja parisuhteen ja omistusasunnon menettäminen mit
tareina on muodostettu siten, että ne ovat logistiseen regressioanalyysiin sopivia
dikotomisia vastemuuttujia. Analyyseista on poistettu tässä vaiheessa ne yksilöt,
jotka  olivat  ulkomaille  muuton  takia  poistuneet  aineistosta  seurannan  loppuun
mennessä.  Malleissa  on  vakioitu  ikä,  äidinkieli,  koulutusaste,  sosioekonominen
asema,  työmarkkinaasema  jaksoilla  19891990  ja  19931994  sekä  kasautuvan
huonoosaisuuden analyysissa myös perhetyyppi vuonna 1993. Yksilömuuttujien
jakaumat naisten ja miesten aineistoissa näkyvät liitetaulukoista 3  ja 4. Kasautu
neen huonoosaisuuden osalta aineiston prosentuaaliset  jakaumat ovat hyvin lä
hellä koko tutkimuskohortin  jakaumia, joten niitä ei ole merkitty  jakaumataulukoi
hin  erikseen. Vastaavasti  parisuhteen  ja omistusasunnon menettämisen analyy
siin  käytettyjen  osaaineistojen  prosenttijakaumat  ovat  lähellä  pelkän  omis
tusasunnosta luopumisen jakaumia.

Yksilöominaisuuksien yhteydet kasautuneeseen huonoosaisuuteen

Tulokset yksilömuuttujien yhteyksistä kasautuneeseen huonoosaisuuteen on esi
tetty  taulukossa  9.4.  Sarakkeissa  on  esitetty  vastemuuttujan  prosenttiosuudet
kunkin selittävän muuttujan luokan mukaan sekä tulokset monitasoisista logistisis
ta  regressiomalleista,  joissa on vakioitu ensiksi vain kukin muuttuja kerrallaan ja
toiseksi kaikki muuttujat yhtä aikaa.

Tulokset  vastaavat  aiemmissa  luvuissa  yksittäisten  muuttujien  ana
lyyseissa  saatuja  tuloksia  –  vaikutusten  suunta  ja  vahvuus  noudattelee  eniten
työmarkkinoilta syrjäytymisen analyysin tuloksia. Kaikki yksilömuuttujat olivat erit
täin  merkitsevästi  yhteydessä  kasautuneeseen  huonoosaisuuteen  lukuun  otta
matta äidinkieltä naisten ryhmässä. Iän  lisääntyminen kasvatti kasautuneen huo
noosaisuuden vedonlyöntisuhdetta, ja muiden tekijöiden huomioon ottaminen toi
iän vaikutusta paremmin esiin etenkin miehillä. Ruotsinkielisillä miehillä kasautu
neen huonoosaisuuden vedonlyöntisuhde oli noin puolet pienempi kuin suomen
kielisillä, mutta äidinkielen itsenäinen vaikutus selittyi osin muiden yksilömuuttuji
en vakioimisella. Samoin korkea koulutus ja korkea sosioekonominen asema pie
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Taulukko 9.4. Jaksolla 19971998 kasautuneesti huonoosaisten osuudet ja huono
osaisuuden ristitulosuhteet (odds ratio) monitasoisista logistisista regressiomalleista yksilöta
son muuttujien mukaan. Vuonna 1993 kaupunkiseutukunnissa asuneet 3054vuotiaat pal
kansaajat.

Kiinteät vaikutukset Eroaa
luokis
ta c

Eroaa
luokis
ta c

% OR OR % OR OR

Ikä 1993  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)
1    3034 1,7 1,00 1,00 Kaikki 5,3 1,00 1,00 Kaikki
2    3539 2,1 1,20 * 1,40 * 1, 4, 5 5,9 1,14 * 1,44 * Kaikki
3    4044 2,3 1,31 * 1,61 * 1, 4, 5 7,4 1,44 * 1,99 * Kaikki
4    4549 3,2 1,85 * 2,04 * 1, 2, 3 7,1 1,39 * 2,31 * 1, 2, 3
5    5054 4,6 2,72 * 2,19 * 1, 2, 3 7,6 1,49 * 2,43 * 1, 2, 3

Äidinkieli  (p<0,001)  (p=0,053)  (p<0,001)  (p=0,001)
1    Suomi 2,7 1,00 1,00  6,8 1,00 1,00 2
2    Ruotsi 1,3 0,48 * 0,69  3,3 0,51 * 0,66 * 1

Koulutus 1993  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)
1    Perusaste 4,4 1,00 1,00 Kaikki 10,5 1,00 1,00 Kaikki
2    Keskiaste 2,3 0,51 * 0,74 * Kaikki 6,2 0,56 * 0,82 * Kaikki
3    Korkeaaste 0,7 0,15 * 0,41 * Kaikki 1,5 0,13 * 0,49 * Kaikki

Sosioekonominen asema  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)
1    Erikoistumaton työntekijä tai ei tietoa erik. 5,8 1,00 1,00 Kaikki 13,7 1,00 1,00 Kaikki
2    Erikoistunut työntekijä 3,7 0,62 * 0,80 * Kaikki 7,8 0,54 * 0,76 * 1, 4, 5
3    Alempi toimihlö, epäitsenäinen työ 2,2 0,36 * 0,61 * 1, 2, 5 4,7 0,31 * 0,64 * 1
4    Alempi toimihlö, itsenäinen työ 2,1 0,34 * 0,64 * 1, 2, 5 3,5 0,22 * 0,58 * 1, 2
5    Ylempi toimihenkilö 0,9 0,14 * 0,40 * Kaikki 2,1 0,13 * 0,55 * 1, 2

Perhetyyppi 1993  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)
1    Avio tai avopari, jolla lapsia 0,6 1,00 1,00 Kaikki 1,6 1,00 1,00 Kaikki
2    Avio tai avopari, ei lapsia 2,5 4,80 * 3,55 * Kaikki 4,1 2,67 * 1,76 * Kaikki
3    Yksinhuoltaja 3,4 6,42 * 4,59 * Kaikki 5,6 3,65 * 2,49 * Kaikki
4   Ei perhettä tai perheasema tuntematon 10,5 22,17 * 20,87 * Kaikki 20,4 15,88 * 8,37 * Kaikki

Työmarkkinaasema 19891990  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)
1    Pääasiassa tai koko jakson työssä 1,7 1,00 1,00 Kaikki 3,2 1,00 1,00 Kaikki
2    Jonkin verran työttömyyttä 8,8 5,93 * 2,38 * 1, 3 20,8 8,26 * 2,21 * Kaikki
3    Pitkäaikais tai toistuvaistyötön 19,3 15,34 * 3,28 * Kaikki 46,9 28,66 * 4,47 * Kaikki
4    Työvoiman ulkopuolella tai ei aineistossa 2,9 1,74 * 1,96 * 1, 3 17,4 6,27 * 2,91 * Kaikki

Työmarkkinaasema 19931994  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)
1    Muu kuin pitkäaikais tai toistuvaistyötön 1,2 1,00 1,00 2 2,0 1,00 1,00 2
2    Pitkäaikais tai toistuvaistyötön 11,9 11,82 * 7,00 * 1 25,4 17,24 * 7,17 * 1

Kaikki (kasautuneesti huonoosaisten osuus) 2,6 6,6

Satunnaisvaikutukset Tyhjä
malli d

Tyhjä
malli d

Aluevarianssi (seutukuntavaihtelu) 0,046 0,012 0,049 0,018
Parvo aluevarianssille  (p=0,012)  (p=0,094)  (p=0,001)  (p=0,014)

Ero tyhjään malliin (%) . 73,0 . 63,7

a Kukin muuttuja mallissa yksin ilman muita muuttujia. b Kaikki yksilömuuttujat vakioitu. c Numerot osoittavat, mistä saman
muuttujan luokista kyseinen luokka poikkeaa tilastollisesti merkitsevästi  kaikki yksilömuuttujat sisältävässä mallissa.
d Malli jossa ei ole yhtään selittävää muuttujaa. * = 95 prosentin luottamusväli ei sisällä 1,00:aa.
Parvot suluissa osoittavat yksittäisen muuttujan merkitsevyyden kussakin mallissa.

Kaikki
muuttu
jat b

Kaikki
muuttu
jat b

 NAISET  n=69544  MIEHET n=66557

Muuttuja
yksin a

Kaikki
muuttu
jat b

Muuttuja
yksin a

Kaikki
muuttu
jat b
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nensivät  huonoosaisuusriskiä  matalammassa  sosiaalisessa  asemassa  oleviin
verrattuna sekä naisten että miesten ryhmässä. Aiemmalla perhetyypillä oli selvä
yhteys  kasautuneeseen  huonoosaisuuteen:  erityisesti  aiemmin  perheettöminä
olleilla  kasautuneen  huonoosaisuuden  vedonlyöntisuhde  oli  naisilla  yli  20
kertainen ja miehillä yli 8kertainen kahden vanhemman lapsiperheisiin kuulunei
siin nähden, kun muiden tekijöiden vaikutus oli vakioitu. Lamaa edeltävän jakson
työmarkkinatilanteella oli myös selvä yhteys huonoosaisuusriskeihin, joskin muut
tujan luokkien kertoimet pienenivät selvästi muiden muuttujien vakiointien myötä.
Työmarkkinamuuttujista  kiinnostavampi  tämän  tutkimuksen  kannalta  on  jälleen
lamaajan  työmarkkinaasema.  Lamaajan  pitkäaikaistyöttömillä  kasautuneen
huonoosaisuuden  vedonlyöntisuhde  jaksolla  19971998  oli  muihin  verrattuna
noin seitsenkertainen sekä naisten että miesten  joukossa, kun muut yksilötason
muuttujat oli vakioitu.

Yksilöominaisuuksien yhteydet parisuhteen ja omistusasunnon
menettämiseen

Taulukosta 9.5 näkyvät samat  tulokset parisuhteen  ja omistusasunnon menettä
misen  osalta.  Tulokset  vastaavat  eroamisen  ja  omistusasunnosta  luopumisen
analyyseissa  saatuja  tuloksia  yksittäisten muuttujien vaikutuksista. Kaikki  yksilö
muuttujat olivat erittäin merkitsevästi yhteydessä parisuhteen ja omistusasunnon
menettämiseen lukuun ottamatta äidinkieltä naisten ryhmässä. Iän yhteys oli päin
vastainen  kuin  kasautuneen  huonoosaisuuden  analyysissa.  Sosioekonomisten
muuttujien yhteydet parisuhteen ja omistusasunnon menettämiseen olivat saman
kaltaisia kuin edellä. Työmarkkinaasemaa eri  jaksoilla kuvaavat muuttujat olivat
selvästi  yhteydessä  parisuhteen  ja  omistusasunnon  menettämiseen,  vaikkakin
muuttujien  luokkien  erot  ovat  pienemmät  kuin  kasautuneen  huonoosaisuuden
analyysissa. Lamaajan pitkäaikais tai toistuvaistyöttömillä vedonlyöntisuhde me
nettää  sekä  parisuhde  että  omistusasunto  oli  naisten  joukossa  1,5kertainen  ja
miesten  joukossa 2,4kertainen muihin verrattuna,  kun näiden  ryhmien erilainen
sosiodemografinen  tausta oli  otettu  huomioon. Lamatyöttömyyden  yhteys  tämän
yhdistelmämuuttujan  huonoosaisessa  luokassa  oloon  oli  miehillä  selvästi  vah
vempi  ja  naisillakin  aavistuksen  vahvempi  kuin  eronneisuuden  tai  omistusasun
nosta luopumisen erillisissä analyyseissa.

9.2.2  Johtuivatko alueerot väestörakenteesta?

Taulukoiden satunnaisosista nähdään, mikä oli seutukuntien välistä vaihtelua ku
vaavan aluevarianssin suuruus mallissa,  jossa ei ollut  yhtään  selittävää muuttu
jaa, ja mallissa, jossa kaikki yksilömuuttujat oli vakioitu. Aluevarianssiparametri oli
sekä naisten että miesten ryhmissä kasautuneen huonoosaisuuden analyysissa
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Taulukko 9.5. Vuosien 1993 ja 1997 välillä parisuhteen ja omistusasunnon menettäneiden
osuudet ja menettämisen ristitulosuhteet (odds ratio) monitasoisista logistisista regressiomal
leista yksilötason muuttujien mukaan. Vuonna 1993 kaupunkiseutukunnissa asuneet 3054
vuotiaat palkansaajat.

Kiinteät vaikutukset Eroaa
luokis
ta c

Eroaa
luokis
ta c

% OR OR % OR OR

Ikä 1993  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)
1    3034 4,1 1,00 1,00 3, 4, 5 4,3 1,00 1,00 Kaikki
2    3539 3,7 0,89 0,88 3, 4, 5 3,6 0,82 * 0,84 * Kaikki
3    4044 2,7 0,65 * 0,61 * Kaikki 3,0 0,69 * 0,69 * 1, 2, 5
4    4549 1,8 0,43 * 0,39 * 1, 2 , 3 3,0 0,69 * 0,68 * 1, 2, 5
5    5054 1,5 0,36 * 0,31 * 1, 2 , 3 2,5 0,58 * 0,53 * Kaikki

Äidinkieli  (p=0,373)  (p=0,838)  (p<0,001)  (p=0,001)
1    Suomi 2,8 1,00 1,00  3,4 1,00 1,00 2
2    Ruotsi 2,5 0,88 0,97  1,8 0,51 * 0,55 * 1

Koulutus 1993  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)
1    Perusaste 3,2 1,00 1,00 Kaikki 4,0 1,00 1,00 Kaikki
2    Keskiaste 2,9 0,91 0,78 * Kaikki 3,3 0,82 * 0,82 * Kaikki
3    Korkeaaste 1,9 0,58 * 0,53 * Kaikki 2,4 0,56 * 0,66 * Kaikki

Sosioekonominen asema  (p<0,001)  (p=0,024)  (p<0,001)  (p<0,001)
1    Erikoistumaton työntekijä tai ei tietoa erik. 3,6 1,00 1,00 3, 4 4,8 1,00 1,00 2, 4, 5
2    Erikoistunut työntekijä 3,5 0,96 0,93 3 3,4 0,71 * 0,72 * 1, 3
3    Alempi toimihlö, epäitsenäinen työ 2,7 0,71 * 0,76 * 1, 2 4,1 0,85 1,02 2, 4, 5
4    Alempi toimihlö, itsenäinen työ 2,7 0,73 * 0,80 * 1 2,9 0,58 * 0,70 * 1, 3
5    Ylempi toimihenkilö 2,2 0,58 * 0,81  2,6 0,50 * 0,71 * 1, 3

Työmarkkinaasema 19891990  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)
1    Pääasiassa tai koko jakson työssä 2,6 1,00 1,00 2, 3 2,9 1,00 1,00 Kaikki
2    Jonkin verran työttömyyttä 5,3 2,21 * 1,77 * 1, 4 6,7 2,51 * 1,58 * 1, 4
3    Pitkäaikais tai toistuvaistyötön 5,6 2,35 * 1,74 * 1, 4 11,2 4,51 * 2,23 * 1
4    Työvoiman ulkopuolella tai ei aineistossa 3,0 1,18 * 1,06 2, 3 6,6 2,38 * 2,23 * 1, 2

Työmarkkinaasema 19931994  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)
1    Muu kuin pitkäaikais tai toistuvaistyötön 2,6 1,00 1,00 2 2,7 1,00 1,00 2
2    Pitkäaikais tai toistuvaistyötön 4,5 1,82 * 1,49 * 1 7,6 2,99 * 2,42 * 1

Kaikki (parisuhteesta ja omistusas. syrj. osuus) 2,8 3,3

Satunnaisvaikutukset Tyhjä
malli d

Tyhjä
malli d

Aluevarianssi (seutukuntavaihtelu) 0,028 0,043 0,025 0,031
Parvo aluevarianssille  (p=0,065)  (p=0,024)  (p=0,070)  (p=0,035)

Ero tyhjään malliin (%) . +54,2 . +23,9

a Kukin muuttuja mallissa yksin ilman muita muuttujia. b Kaikki yksilömuuttujat vakioitu. c Numerot osoittavat, mistä saman
muuttujan luokista kyseinen luokka poikkeaa tilastollisesti merkitsevästi  kaikki yksilömuuttujat sisältävässä mallissa.
d Malli jossa ei ole yhtään selittävää muuttujaa. * = 95 prosentin luottamusväli ei sisällä 1,00:aa.
Parvot suluissa osoittavat yksittäisen muuttujan merkitsevyyden kussakin mallissa.

Kaikki
muuttu
jat b

Kaikki
muuttu
jat b

 NAISET n=44195  MIEHET  n=40858

Muuttuja
yksin a

Kaikki
muuttu
jat b

Muuttuja
yksin a

Kaikki
muuttu
jat b
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tilastollisesti merkitsevä (taulukko 9.4). Kaikkien yksilömuuttujien vakioiminen pie
nensi varianssia naisten ryhmässä 73 prosenttia ja miesten ryhmässä 64 prosent
tia.  Melko  suuri  osa  kasautuneen  huonoosaisuuden  aluevaihtelusta  selittyi  siis
yksilöiden taustaan liittyvillä tekijöillä eli väestörakenteiden eroilla kaupunkiseutu
jen välillä. Toisaalta voidaan ajatella, että osa tässä mitatuista väestörakenneteki
jöistä  (kuten aiempi  työmarkkinaasema  ja aiempi perhetyyppi)  on mittareina  lä
hellä kasautuneen huonoosaisuuden eri komponentteja. Suuri aluevaihtelun seli
tysosuus johtunee siten osittain siitä, että näiden yksilötason selittävien muuttujien
alueellinen  jakauma  on  lähellä  kasautuneen  huonoosaisuuden  alueellista  ja
kaumaa. Tämä voi aiheuttaa jonkin verran yksilömuuttujien ylivakioimista mallissa,
jolloin piiloon jää sellaisia alueellisia prosesseja, jotka ovat vaikuttaneet yksilöiden
taustaa kuvaavien  muuttujien arvoihin.  Toisaalta sama huomautus koskee kaik
kea kontekstivaikutuksia tarkastelevaa tutkimusta: aina voidaan esittää kannanot
toja sekä sen puolesta, että yksiöiden ominaisuuksia on otettu huomioon liian vä
hän, että sen puolesta, että niitä on vakioitu liikaa. Tässä pitäydytään joka tapauk
sessa  vakioimaan  samoja  muuttujia,  joita  on  käytetty  yksilöiden  taustaominai
suuksina myös muissa luvuissa.

Parisuhteen ja omistusasunnon menettämisen analyysissa yksilömuuttuji
en vakioiminen sen sijaan kasvatti aluevarianssia naisilla 54 prosenttia ja miehillä
24 prosenttia (taulukko 9.5) siten, että aluevarianssi ylitti tilastollisen merkitsevyy
den rajan (p<0,05) molemmissa ryhmissä vasta näiden yksilötekijöiden vakiointien
jälkeen. Tämä tarkoittaa siis sitä, että seutukuntien väestörakenne tasoitti alueelli
sia eroja selitettävän ilmiön suhteen – seutukuntien välinen ylemmän tason vaih
telu  tuli  ilmi  vasta  silloin,  kun  väestörakenteeseen  liittyvät  sekoittavat  tekijät  oli
otettu  huomioon  (vrt. Karvonen  ym.  2001;  Keskimäki  ym. 2001). Vastaava  ilmiö
havaittiin myös  perheettömyyden  analyyseissa miehillä, omistusasunnon  menet
tämisen analyyseissa molemmilla sukupuolilla ja kuolleisuuden analyysissa naisil
la,  joskin  kuolleisuuden  osalta  tulos  on  epävarmempi  erilaisen  analyysitavan
vuoksi. Toisin sanoen ominaisuuksiltaan erilaisten yksilöiden epätasainen jakaan
tuminen  eri  seuduille  tasoitti  seutukuntien  välisiä  eroja,  jotka  olisivat  näyttäneet
suuremmilta, jos yksilöt olisivat ominaisuuksiensa suhteen jakautuneet seutukun
nissa tasaisemmin. Alueerojen selvempi esiintulo johtuu osittain siitä, että ilmiöi
den  taso oli alhaisempi niillä alueilla,  joilla väestörakenne oli  ilmiön esiintymisen
kannalta keskimääräistä epäedullisempi, ja korkeampi alueilla, joilla väestöraken
ne oli keskimääräistä edullisempi. Kun nämä erot otettiin huomioon, väestöraken
teen peittämät alueelliset erot paljastuivat selvemmin: alueilla, joilla väestöraken
ne oli epäedullinen, analyysissa havaittu riski pieneni, ja alueilla, joilla se oli edul
linen, riski suureni.

Väestörakenteen  vakioimisen  jälkeen  jäljelle  jäävä  seutukuntien  välinen
vaihtelu  oli  tilastollisesti  merkitsevää  kaikissa  muissa  tapauksissa  paitsi  naisten
osalta kasautuvan huonoosaisuuden analyysissa. Tämä tarkoittaa sitä, että näyt
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täisi olevan hedelmällistä etsiä jäljelle jäävän vaihtelun selitystä kaupunkiseutujen
muista ominaisuuksista.

9.3  Kaupunkiseutukuntien sosiaalisen ympäristön
ominaisuudet huonoosaisuuden riskitekijöinä

Seutukuntien sosiaalisen ympäristön ominaisuuksia kuvaavien tekijöiden on edel
tävien  lukujen  analyyseissa  todettu  olevan  yhteydessä  yksittäisiin  huono
osaisuuden osatekijöihin. Tässä luvussa käytetään samoja sosiaalista ympäristöä
kuvaavia muuttujia kuin aiemmissa analyyseissa: vuosien 1993 ja 1997 keskimää
räistä työttömyysastetta, kaupungistuneisuusastetta, keskimääräinen äänestysak
tiivisuutta kunnallisvaaleissa 1992 ja 1996 sekä perhekoheesiosummamuuttujaa.
Ulkoiseen toimintaympäristöön liittyviä rakenteellisia tekijöitä ei tässä luvussa ote
ta  huomioon. Kuten muissakin  luvuissa,  tässä  tutkitaan  aluksi muuttujien  yleisiä
yhteyksiä huonoosaisuusriskeihin ja lopulta tarkastellaan myös seutukuntamuut
tujien interaktioita lamaajan työmarkkinaaseman kanssa.

9.3.1  Seutukunnan sosiaalisen ympäristön yhteys kasautuneeseen
huonoosaisuuteen

Tulokset  seutukuntia  kuvaavien  muuttujien  yhteyksistä  kasautuneeseen  huono
osaisuuteen ovat taulukossa 9.6. Taulukon sarakkeissa on kasautuneesti huono
osaisten prosenttiosuudet kunkin selittävän muuttujan luokan mukaan sekä tulok
set luokiteltujen seutukuntamuuttujien osalta malleista, joissa yksittäiset seutukun
tamuuttujat ovat ainoina selittäjinä, malleista,  joissa seutukuntamuuttujien  lisäksi
on vakioitu kaikki analyysiin valitut yksilömuuttujat sekä malleista, joissa on vakioi
tu yhtä aikaa kaikki yksilö ja seutukuntamuuttujat.

Korkean  työttömyysasteen  seutukunnissa  kasautuneen  huono
osaisuuden  vedonlyöntisuhde  oli  naisilla  44  prosenttia  korkeampi  kuin matalim
man  työttömyysasteen  seutukuntaryhmässä,  mutta  jälleen  ero  selittyi  ja  yhteys
kääntyi päinvastaiseksi yksilömuuttujien vakioimisen myötä eli kun otettiin huomi
oon väestörakennetekijöiden ja erityisesti yksiöiden työmarkkinaaseman vaikutus
havaittuun yhteyteen. Erityisesti keskimääräisen työttömyysasteen luokka poikke
si naisilla vertailuryhmästä tilastollisesti merkitsevästi toisessa mallissa. Seuduilla,
joilla  työttömyysaste oli matalin, olikin siis etenkin keskimmäiseen  luokkaan ver
rattuna kasautuneen huonoosaisuuden riskiä kasvattava vaikutus. Vastaavanlai
sia  tuloksia  saatiin  edellisissä  luvuissa  useissa  yksittäisiä  huonoosaisuus
indikaattoreita koskevissa analyyseissa. Miesten  joukossa tulokset työttömyysas
teen suhteen ovat samankaltaisia kuin naisilla: korkea työttömyys näytti kasvatta
van  huonoosaisuuden  vedonlyöntisuhdetta,  mutta  yhteys  kääntyi  vakiointien
myötä. Muiden seutukuntamuuttujien huomioonottaminen selitti näitä eroja naisilla
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Taulukko 9.6. Jaksolla 19971998 kasautuneesti huonoosaisten osuudet ja huono
osaisuuden ristitulosuhteet (odds ratio) monitasoisista logistisista regressiomalleista seutu
kuntamuuttujien mukaan. Vuonna 1993 kaupunkiseutukunnissa asuneet 3054vuotiaat pal
kansaajat.

Kiinteät vaikutukset Eroaa
luokis
ta d

Eroaa
luokis
ta d

% OR OR OR % OR OR OR

Seudun keskimääräinen
työttömyysaste 1993/1997 (%)  (p=0,006)  (p=0,001)  (p=0,227)  (p<0,001)  (p=0,483)  (p=0,073)
1    14,2 – 17,9 2,5 1,00 1,00 1,00  6,0 1,00 1,00 1,00 2
2    18,0 – 21,9 2,5 1,17 0,77 * 0,86  6,3 1,25 * 0,91 0,88 * 1
3    22,0 – 25,7 3,0 1,44 * 0,87 0,93  7,9 1,65 * 0,97 0,94 

Kaupungistuneisuusaste  (p=0,413)  (p=0,418)  (p=0,237)  (p=0,350)  (p<0,001)  (p=0,015)
1    Kaupungistunein 2,7 1,00 1,00 1,00  6,7 1,00 1,00 1,00 2, 3
2    Keskimääräinen 2,5 0,90 0,96 1,12  6,1 0,88 0,80 * 0,86 * 1
3    Vähiten kaupungistunut 2,4 0,86 0,86 0,93  6,8 0,92 0,82 * 0,86 * 1

Äänestysaktiivisuus
kunnallisvaaleissa 1992/1996  (p=0,015)  (p<0,001)  (p=0,067)  (p=0,010)  (p=0,026)  (p=0,477)
1    68,0 – 75,4 2,3 1,00 1,00 1,00  5,8 1,00 1,00 1,00 
2    64,0 – 67,9 2,6 1,06 0,95 0,90 3 6,7 1,20 * 1,00 0,97 
3    60,0 – 63,9 2,8 1,35 * 1,27 * 1,10 2 6,8 1,33 * 1,19 * 1,04 

Perhekoheesion taso  (p=0,004)  (p=0,064)  (p=0,082)  (p=0,023)  (p=0,005)  (p=0,052)
1    Korkea 2,0 1,00 1,00 1,00 3 5,5 1,00 1,00 1,00 3
2    Keskimääräinen 2,5 1,25 1,14 1,13  6,8 1,28 * 1,16 1,08 
3    Matala 2,8 1,43 * 1,28 * 1,29 * 1 6,7 1,26 * 1,28 * 1,19 * 1

Satunnaisvaikutukset Tyhjä
malli e

Tyhjä
malli e

Aluevarianssi (seutukuntavaihtelu) 0,046 0,012 0 0,049 0,018 0
Parvo aluevarianssille  (p=0,012)  (p=0,094) .  (p=0,001)  (p=0,014) .

Ero tyhjään malliin (%) . 73,0 100 . 63,7 100
Ero yksilövakioituun malliin (%) . . 100 . . 100

a Kukin muuttuja mallissa yksin ilman muita muuttujia. b Yksittäinen seutumuuttuja ja kaikki yksilömuuttujat vakioitu.
c Kaikki yksilö ja seutumuuttujat vakioitu. d Numerot osoittavat, mistä saman muuttujan luokista kyseinen luokka poikkeaa
tilastollisesti merkitsevästi kaikki yksilö ja seutumuuttujat sisältävässä mallissa. e Malli jossa ei ole yhtään selittävää muuttujaa.
f Kaikki yksilötason muuttujat vakioitu. * = 95 prosentin luottamusväli ei sisällä 1,00:aa.
Parvot suluissa osoittavat yksittäisen muuttujan merkitsevyyden kussakin mallissa.

Vain
yksilö
muutt. f

Kaikki
muuttu
jat c

Vain
yksilö
muutt. f

Kaikki
muuttu
jat c

Muuttuja
yksin a

Muuttuja
+ yksilö
muutt. b

Kaikki
muuttu
jat c

Muuttuja
yksin a

Muuttuja
+ yksilö
muutt. b

 NAISET n=69544  MIEHET n=66557

Kaikki
muuttu
jat c

erityisesti  silloin,  kun  äänestysaktiivisuus  oli  mukana  mallissa,  mutta  miehillä
käänteinen  yhteys  muuttui  tilastollisesti  merkitseväksi  vasta  kun  muutkin  seutu
kuntamuuttujat,  erityisesti  kaupungistuneisuus,  vakioitiin.  Jatkuvana  muuttujana
työttömyysasteen  yhteys  näkyi  vain  ensimmäisessä  mallissa  mutta  ei  toisessa
eikä kolmannessa mallissa, koska yhteys oli epälineaarinen (ks. liitetaulukko 17).

Seutukunnan  kaupungistuneisuusasteella ei  ollut  naisilla  selvää yhteyttä
kasautuneeseen  huonoosaisuuteen,  vaikkakin  huonoosaisuuden  vedonlyönti
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suhde näytti jonkin verran pienenevän kaupungistumisasteen pienenemisen myö
tä. Miesten ryhmässä sen sijaan kaupungistuneisuusaste oli yhteydessä kasautu
neen  huonoosaisuuden  riskiin  –  yhteys  tuli  esiin  väestörakenteen  vakioimisen
myötä. Kaupungistuneimmat seutukunnat poikkesivat muista siten, että niillä huo
noosaisuuden  vedonlyöntisuhde  oli  muita  seutukuntaryhmiä  korkeampi.  Muut
kaksi luokkaa eivät puolestaan poikenneet toisistaan.

Äänestysaktiivisuuden ja perhekoheesion tason yhteydet kasautuneeseen
huonoosaisuuteen olivat selviä sekä naisten että miesten ryhmissä: pieni äänes
tysaktiivisuus  ja matala perhekoheesio olivat näidenkin  tulosten mukaan selvästi
yhteydessä  kasvaneeseen  huonoosaisuusriskiin.  Yksilömuuttujien  huomioonot
tamisen  jälkeen  matalimman  äänestysaktiivisuuden  seutukunnassa  asuminen
kasvatti  kasautuneen  huonoosaisuuden  vedonlyöntisuhdetta  naisilla  neljännek
sellä ja miehillä viidenneksellä, matala perhekoheesio vastaavasti noin neljännek
sellä molemmissa ryhmissä. Perhekoheesion mukaiset erot eivät selittyneet muilla
muuttujilla, mutta  äänestysaktiivisuuden  mukaiset erot  pienenivät muiden seutu
kuntamuuttujien vakioimisella, joista tärkeitä olivat etenkin kaupungistuneisuusas
te ja perhekoheesio.

Kun kaikki seutukuntamuuttujat vakioitiin yhtä aikaa, yhteyksien  tilastolli
nen merkitsevyys naisten ryhmässä käytännössä katosi osittain siitä syystä, että
seutukuntamuuttujien vaikutukset kulkevat jonkin verran toistensa kautta ja kuvas
tavat  kenties  samojen  taustalla  olevien  alueellisten  ilmiöiden  mittaamista  useilla
muuttujilla.  Naisilla  seutukuntaluokat  poikkesivat  toisistaan  ainoastaan  perheko
heesion  ja äänestysaktiivisuuden mukaan myös  täydessä mallissa. Miesten  ryh
mässä  kaikkien  seutukuntamuuttujien  yhtäaikaisen  vakioimisen  jälkeen  työttö
myysasteella,  kaupungistuneisuusasteella  ja  perhekoheesiolla  oli  vielä  jonkinlai
nen  yhteys  miesten  huonoosaisuusriskeihin  vaikkakin  vain  kaupungistuneisuu
saste  muuttujana  ylsi  valitun  merkitsevyystason  mukaan  tilastollisesti  merkitse
väksi kasautuneen huonoosaisuuden selittäjäksi.

Taulukon 9.6  alaosaan on  koottu  tulokset  aluevarianssista  eri  malleista.
Edellä yksilömuuttujien analyysin yhteydessä havaittiin, että seutukuntien väestö
rakenteen vakioiminen selitti valtaosan seutukuntien välisestä kasautuneen huo
noosaisuuden  vaihtelusta.  Seutukuntamuuttujien  mukaanotto  analyysiin  selitti
loputkin  yksilömuuttujien  vakiointien  jälkeen  jäljelle  jääneestä  vaihtelusta.  Kun
kaikki  muuttujat  olivat  mallissa,  aluevarianssin  estimaatiksi  saatiin  sekä  naisten
että miesten analyysissa nolla. Tämä tarkoittaa analyysiteknisesti sitä, että jäljelle
jäänyt alueiden välinen vaihtelu oli niin pientä, ettei tilastoohjelmisto pystynyt es
timoimaan sitä lainkaan. Analyysiin valitut yksilö ja seutukuntamuuttujat yhdessä
selittivät siis kokonaan seutukuntien väliset erot kasautuneen huonoosaisuuden
yleisyydessä.

Kuviossa 9.3 on jälleen havainnollistettu aluevaihtelun suuruutta eri mal
leista estimoiduilla seutukunnittaisilla poikkeamilla aineiston keskitasoon verrattu
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Kuvio 9.3. Kasautuneen huonoosaisuuden 19971998 seutukuntavaihtelu eri monitasomal
leissa esitettynä seutukunnittaisina ristitulosuhteina (OR). 1,00=aineiston keskitaso.

a. Naiset

0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60

114 Varkaus
071 Lahti

122 Joensuu
041 Rauma

131 Jyväskylä
053 Forssa

064 Tampere
082 KotkaHamina
091 Lappeenranta

101 Mikkeli
105 Pieksämäki

043 Pori
081 Kouvola

023 Turku
135 Äänekoski

052 Riihimäki
011 Helsinki
025 Loimaa
182 Kajaani

192 KemiTornio
191 Rovaniemi

022 Salo
134 Jämsä

142 Seinäjoki
153 Kaskinen

111 Iisalmi
093 Imatra

013 Tammisaari
202 Loviisa

072 Heinola
112 Kuopio

024 Uusikaupunki
012 Lohja

051 Hämeenlinna
063 Valkeakoski

066 Mänttä
103 Savonlinna

171 Oulu
152 Vaasa

162 Kokkola
174 Raahe
201 Porvoo

154 Pietarsaari

OR

Tyhjä malli
Yksilömuuttujat

b. Miehet

0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60

111 Iisalmi
114 Varkaus

101 Mikkeli
103 Savonlinna

071 Lahti
093 Imatra

192 KemiTornio
191 Rovaniemi
135 Äänekoski

072 Heinola
043 Pori

202 Loviisa
064 Tampere
122 Joensuu

082 KotkaHamina
091 Lappeenranta

112 Kuopio
131 Jyväskylä

182 Kajaani
081 Kouvola

066 Mänttä
162 Kokkola
011 Helsinki

105 Pieksämäki
024 Uusikaupunki

063 Valkeakoski
051 Hämeenlinna

025 Loimaa
023 Turku

022 Salo
052 Riihimäki

134 Jämsä
171 Oulu

013 Tammisaari
174 Raahe

153 Kaskinen
041 Rauma
053 Forssa
201 Porvoo
152 Vaasa

142 Seinäjoki
012 Lohja

154 Pietarsaari

OR

Tyhjä malli
Yksilömuuttujat
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na. Poikkeamat  ovat nyt vain malleista,  joissa ei  ole yhtään selittäviä muuttujia,
sekä  yksilömuuttujat sisältävistä malleista. Kaikki muuttujat  palkkeja  ei  ole  lain
kaan kuvioissa, koska kaikki muuttujat sisältävien mallien osalta kaikki seutukun
tapoikkeamat estimoituivat nolliksi – tämä vastaa edellä esitettyä havaintoa alue
varianssin nollaantumisesta.

Yksittäiset  seutukunnittaiset  poikkeamat  pienenivät  sekä  naisten  että
miesten  ryhmässä  selvästi  kohti  keskitasoa,  kun  yksilömuuttujat  vakioitiin,  mikä
vastaa aluevarianssien vertailulla saatua tulosta. Miehillä poikkeamat jäivät jonkin
verran suuremmiksi kuin naisilla,  ja useissa  tapauksissa poikkeama vahvistui  tai
kääntyi toisen suuntaiseksi. Esimerkiksi Helsingin poikkeama muuttui selvästi yk
silömuuttujien vakioinnin myötä: yksilöiden ominaisuuksien osalta Helsingin tilan
ne oli huonoosaisuusriskien kannalta niin hyvä, että tämä väestörakennevaikutus
piti  poikkeaman  tyhjässä mallissa  lähellä keskitasoa. Kun väestörakenne otettiin
huomioon,  Helsingissä  asumisen  huonoosaisuusriskiä  kasvattava  vaikutus  pal
jastui sekä naisten että miesten ryhmissä. On jälleen huomautettava, että seutu
kunnittaisten poikkeamien mukaan vain harvat seudut erosivat keskitasosta tilas
tollisesti  merkitsevästi.  Naisten  ryhmässä  keskitasosta  poikkesivat  vain  Lahti  ja
Varkaus tyhjässä mallissa ja Helsinki yksilövakioidussa mallissa. Miesten joukos
sa merkitseviä poikkeamia oli jonkin verran enemmän: tyhjässä mallissa viisi en
simmäistä ja viisi viimeistä seutukuntaa poikkesi keskitasosta, mutta yksilövakioi
dussa mallissa vain Helsinki.

9.3.2  Seutukunnan sosiaalisen ympäristön yhteys parisuhteen ja
omistusasunnon menettämiseen

Taulukossa 9.7  esitetään vastaavien  seutukuntamuuttujien yhteydet parisuhteen
ja omistusasunnon menettämiseen. Seutukunnan työttömyysasteella ei näyttänyt
olevan  yhteyttä  parisuhteen  ja  omistusasunnon  menettämiseen  ensimmäisessä
mallissa.  Muiden  muuttujien  huomioon  ottamisen  myötä  yhteys  kuitenkin  ilmeni
etenkin kaikki muuttujat sisältävässä mallissa sekä naisilla että miehillä: matalan
työttömyysasteen  kaupunkiseuduilla  parisuhteen  ja  omistusasunnon  menettämi
sen vedonlyöntisuhde oli muita seutukuntaryhmiä korkeampi – naisilla ero näkyi
erityisesti suhteessa keskimääräisen työttömyysasteen seutuihin, miehillä korkean
työttömyysasteen seutuihin. Työttömyyden yhteys tuli esiin erityisesti äänestysak
tiivisuuden  vakioimisen myötä.  Pääpiirteissään  tulos  työttömyysasteen  vaikutuk
sesta vastaa siis kasautuneen huonoosaisuuden analyysissa saatua tulosta.

Kaupungistuneimmissa  seutukunnissa  parisuhteen  ja  omistusasunnon
menettämisen  riski  näytti  olevan  jonkin  verran  vähäisemmin  kaupungistuneita
seutuja  suurempi,  mutta  vain miesten  ryhmässä  oli  tilastollisesti  merkitsevä ero
suuren  ja  keskimääräisen  kaupungistuneisuusasteen  seutujen  välillä  mallissa,
jossa väestörakenne oli vakioitu. Tämä yhteys hävisi äänestysaktiivisuuden huo
mioon ottamisen myötä.
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Taulukko 9.7. Vuosien 1993 ja 1997 välillä parisuhteen ja omistusasunnon menettäneiden
osuudet ja menettämisen ristitulosuhteet (odds ratio) monitasoisista logistisista regressiomal
leista seutukuntamuuttujien mukaan. Vuonna 1993 kaupunkiseutukunnissa asuneet 3054
vuotiaat palkansaajat.

Kiinteät vaikutukset Eroaa
luokis
ta d

Eroaa
luokis
ta d

% OR OR OR % OR OR OR

Seudun keskimääräinen
työttömyysaste 1993/1997 (%)  (p=0,752)  (p=0,377)  (p=0,131)  (p=0,807)  (p=0,365)  (p=0,031)
1    14,2 – 17,9 2,9 1,00 1,00 1,00 2 3,4 1,00 1,00 1,00 3
2    18,0 – 21,9 2,7 0,92 0,83 0,77 * 1 3,1 1,01 0,86 0,87 
3    22,0 – 25,7 2,8 0,98 0,87 0,81  3,3 1,07 0,85 0,82 * 1

Kaupungistuneisuusaste  (p=0,531)  (p=0,295)  (p=0,652)  (p=0,209)  (p=0,144)  (p=0,731)
1    Kaupungistunein 2,9 1,00 1,00 1,00  3,4 1,00 1,00 1,00 
2    Keskimääräinen 2,7 0,93 0,88 0,92  2,9 0,86 0,83 * 1,00 
3    Vähiten kaupungistunut 2,5 0,88 0,84 0,89  3,3 0,98 0,94 1,08 

Äänestysaktiivisuus
kunnallisvaaleissa 1992/1996  (p=0,042)  (p=0,036)  (p=0,110)  (p=0,007)  (p=0,046)  (p=0,291)
1    68,0 – 75,4 2,3 1,00 1,00 1,00 2 2,7 1,00 1,00 1,00 
2    64,0 – 67,9 2,9 1,27 * 1,27 * 1,28 * 1 3,1 1,12 1,07 1,02 
3    60,0 – 63,9 2,9 1,25 * 1,32 * 1,26  3,6 1,32 * 1,27 * 1,14 

Perhekoheesion taso  (p=0,505)  (p=0,280)  (p=0,707)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)
1    Korkea 2,6 1,00 1,00 1,00  2,2 1,00 1,00 1,00 2, 3
2    Keskimääräinen 2,6 1,01 1,00 0,96  3,2 1,48 * 1,35 * 1,34 * 1
3    Matala 2,9 1,11 1,17 1,06  3,6 1,65 * 1,61 * 1,56 * 1

Satunnaisvaikutukset Tyhjä
malli e

Tyhjä
malli e

Aluevarianssi (seutukuntavaihtelu) 0,028 0,043 0,035 0,025 0,031 0
Parvo aluevarianssille  (p=0,065)  (p=0,024)  (p=0,072)  (p=0,070)  (p=0,035) .

Ero tyhjään malliin (%) . +54,2 +25,6 . +23,9 100
Ero yksilövakioituun malliin (%) . . 18,5 . . 100

a Kukin muuttuja mallissa yksin ilman muita muuttujia. b Yksittäinen seutumuuttuja ja kaikki yksilömuuttujat vakioitu.
c Kaikki yksilö ja seutumuuttujat vakioitu. d Numerot osoittavat, mistä saman muuttujan luokista kyseinen luokka poikkeaa
tilastollisesti merkitsevästi kaikki yksilö ja seutumuuttujat sisältävässä mallissa. e Malli jossa ei ole yhtään selittävää muuttujaa.
f Kaikki yksilötason muuttujat vakioitu. * = 95 prosentin luottamusväli ei sisällä 1,00:aa.
Parvot suluissa osoittavat yksittäisen muuttujan merkitsevyyden kussakin mallissa.

Vain
yksilö
muutt. f

Kaikki
muuttu
jat c

Vain
yksilö
muutt. f

Kaikki
muuttu
jat c

 NAISET n=44195  MIEHET n=40858

Kaikki
muuttu
jat c

Muuttuja
yksin a

Muuttuja
+ yksilö
muutt. b

Kaikki
muuttu
jat c

Muuttuja
yksin a

Muuttuja
+ yksilö
muutt. b

Kansalaisosallistumisella sen sijaan oli selkeä yhteys parisuhteen ja omis
tusasunnon  menettämiseen  molemmissa  ryhmissä.  Naisilla  korkeimman  osallis
tumisasteen seuduista  poikkesivat  sekä  keskimääräisen että matalan aktiivisuu
den seudut  noin 30  prosenttia suuremmalla  riskillään  toisessa mallissa; miehillä
poikkesivat vain pienimmän aktiivisuuden seudut neljänneksen suurimmalla riskil
lään. Eroja jäi naisten joukossa jäljelle myös muiden seutumuuttujien vakioimisen
jälkeen.
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Miesten ryhmässä äänestysaktiivisuuden merkityksen pieneneminen joh
tui perhekoheesion lisäämisestä malliin. Perhekoheesiolla olikin miesten ryhmäs
sä  erittäin  vahva  yhteys  parisuhteen  ja  omistusasunnon  menettämisen  riskiin.
Verrattuna  korkeimman  perhekoheesion  seutukuntiin  keskimmäisen  ko
heesioryhmän  seuduilla  vedonlyöntisuhde  menettää  sekä  parisuhde  että  omis
tusasunto oli 35 prosenttia suurempi ja matalimman koheesion ryhmässä 61 pro
senttia  suurempi,  kun  yksilömuuttujat  oli  vakioitu,  ja  yhteys  säilyi  käytännössä
yhtä  vahvana,  kun  myös  muut  kaupunkiseutuja  kuvaavat  muuttujat  vakioitiin.
Myös naisten  joukossa perhekoheesiolla  oli  yhteys parisuhteen  ja omistusasun
non menettämisen  riskiin silloin, kun muuttuja oli mallissa  jatkuvana  (ks.  liitetau
lukko 18).

Täydessä  mallissa  naisten  ryhmässä  mikään  luokitelluista  seutukunta
muuttujista ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä parisuhteen
ja omistusasunnon menettämiseen (parvot olivat suurempia kuin 0,05). Miehillä
seudun työttömyysaste  ja äänestysaktiivisuus olivat kaikki muut muuttujat vakioi
tunakin tärkeitä selittäjiä.

Taulukon  9.7  alaosassa  on  tiedot  aluevarianssista  parisuhteen  ja  omis
tusasunnon  menettämistä  selittävissä  malleissa.  Edellä  huomattiin,  että  yksilö
muuttujien vakioiminen kasvatti aluevarianssin estimaattia sekä naisilla että mie
hillä sen sijaan että olisi  selittänyt siitä  osan. Seutukuntamuuttujien vakioiminen
johti  naisten  ja  miesten  tapauksissa  erilaisiin  lopputuloksiin.  Miesten  ryhmässä
seutukuntamuuttujien mukaanotto pienensi aluevarianssin nollaksi kuten kasautu
neen huonoosaisuuden analyyseissakin. Naisten ryhmässä sen sijaan seutukun
tamuuttujat eivät riittäneet kumoamaan yksilömuuttujien vakioimisen aiheuttamaa
aluevarianssin kasvua, vaan kokonaistulokseksi jäi, että kaikkien muuttujien vaki
oinnin  jälkeen  aluevaihtelun  estimaatti  oli  edelleen  neljänneksen  suurempi  kuin
tyhjässä mallissa. Toisaalta naisillakaan jäljelle jäänyt vaihtelu ei ollut tilastollisesti
merkitsevää. Kuvioita seutukunnittaisista poikkeamista eri malleissa ei  tässä esi
tetä lainkaan, koska lukuun ottamatta Helsingin ja Turun seutuja yksilövakioidussa
mallissa  naisten  ryhmässä  ja  Helsingin  seutua  miesten  ryhmässä  mikään  muu
seutukunta ei mallien mukaan poikkea tilastollisesti merkitsevästi keskitasosta.

9.3.3  Seutukuntien sosiaalisten ominaisuuksien vaikutukset lama
ajan työmarkkinaaseman mukaan

Viimeiseksi  tarkasteltiin  jälleen,  olivatko  seutukuntien  sosiaalista  ympäristöä  ku
vaavien muuttujien yhteydet kasautuneeseen huonoosaisuuteen  tai parisuhteen
ja  omistusasunnon  menettämiseen  erilaisia  lamaajan  pitkäaikaistyöttömillä  ja
muilla eli olivatko lamatyöttömät eli yhteiskunnassa erityisen heikossa asemassa
olleet  alttiimpia  alueominaisuuksien  vaikutuksille  kuin  muut.  Kääntäen  interaktio
voidaan esittää myös seuraavasti: oliko henkilön omalla  työttömyydellä erilainen



225

vaikutus myöhempään huonoosaisuusriskiin erilaisissa aluekonteksteissa?
Seutukuntamuuttujien  ja  lamaajan  työmarkkinaaseman  interaktioita  tut

kittiin malleilla,  joissa vakioitiin kuhunkin  interaktioon kuuluvien muuttujien ohella
kaikki  yksilömuuttujat.  Interaktiomallit  tehtiin  myös  siten,  että  myös  kaikki  muut
seutukuntamuuttujat  olivat  mukana,  mutta  tulokset  eivät  tässäkään  analyysissa
olennaisesti  muuttuneet  tilastollisten  merkitsevyyksien  tai  vaikutusten  suunnan
suhteen.

Naisten kohdalla hypoteesi lamaajan pitkäaikaistyöttömien suuremmasta
alttiudesta kaupunkiseutujen ominaisuuksien vaikutuksille piti paikkansa kasautu
neen  huonoosaisuuden  suhteen:  yksilön  lamaajan  työmarkkinaasemalla  oli  ti
lastollisesti merkitsevä  interaktio kaikkien seutukuntamuuttujien kanssa. Tulokset
merkitsevien  interaktioiden  osalta  kasautuneen  huonoosaisuuden  analyyseissa
on esitetty naisten ryhmälle kuvioissa 9.4 ad. Miehillä tilastollisesti merkitsevä oli
vain  perhekoheesion  interaktio;  työttömyysasteeseen  ja  äänestysaktiivisuuteen
liittyvien interaktioiden muoto oli miesten ryhmässä samankaltainen kuin naisilla,
mutta erot  luokkien välillä olivat pienempiä  ja  tilastollisen merkitsevyyden  raja ei
ylittynyt.  Vastaavia  interaktioita  testattiin  myös  parisuhteen  ja  omistusasunnon
menettämisen  suhteen,  mutta  merkitseviä  interaktioita  ei  löytynyt.  Tilastollinen
merkitsevyys  saattoi  niissä  jäädä  saavuttamatta  osittain  analyysin  pienemmän
aineiston  ja  matalien  parisuhteen  ja  omistusasunnon  menettäneiden  osuuksien
takia.

Kuvioista näkyy ensinnäkin kasautuneen huonoosaisuuden  täysin erilai
nen taso lamatyöttömien ryhmässä verrattuna muihin. Millään seutukuntamuuttu
jalla  ei  ollut  naisten  joukossa  yhteyttä  kasautuneeseen  huonoosaisuuteen  mui
den  kuin  lamatyöttömien  ryhmässä,  mutta  lamatyöttömillä  yhteys  oli  kaikkien
muuttujien osalta selkeä. Taulukossa 9.6 havaitut työttömyysasteen, äänestysak
tiivisuuden  ja  perhekoheesion  yhteydet  kasautuneeseen  huonoosaisuuteen  toi
sen tyypin malleissa  johtuivat siis siitä, että yhteys oli olemassa nimenomaan la
matyöttömien mutta ei muiden ryhmässä.

Pienimmän  työttömyysasteen  seutukunnissa  lamatyöttömät  olivat  suu
remmassa  huonoosaisuusriskissä  kuin  keskimääräisen  ja  suurimman  työttö
myysasteen  seutukunnissa:  vedonlyöntisuhde  oli  pienimmän  työttömyysasteen
seuduilla noin 40 prosenttia suurempi kuin muissa luokissa (kuvio 9.4 a). Kaupun
gistuneisuusasteella  (kuvio  9.4  b)  oli  yhteys  lamatyöttömien  naisten  huono
osaisuusriskiin mutta ei muiden: vähiten kaupungistuneilla seuduilla kasautuneen
huonoosaisuuden  vedonlyöntisuhde  oli  lamatyöttömien  naisten  joukossa  noin
kolmanneksen pienempi  ja keskimmäisessäkin ryhmässä viidenneksen pienempi
kuin kaupungistuneimmilla seuduilla. Erityisesti  kaupungistuneilla  alueilla  asumi
nen oli siis yhteydessä lamatyöttömien kasautuneeseen huonoosaisuuteen. Mie
hillä vastaavaa interaktiota ei ollut, vaan taulukon 9.6 osoittama yhteys oli saman
kaltainen  sekä  lamatyöttömien  että  muiden  joukossa.  Myöskään  seutukunnan
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Kuvio 9.4. Seutukuntamuuttujien yhteydet kasautuneeseen huonoosaisuuteen 19971998
yksilön lamaajan työmarkkinaaseman mukaan (tilastollisesti merkitsevät interaktiot). OR +
95 %:n luottamusvälit.*

* 95 %:n luottamusvälit on laskettu erikseen kunkin ryhmän (lamatyöttömät tai muut) sisällä
suhteessa seutumuuttujan referenssiluokkaan. Malleissa on vakioitu kaikki yksilömuuttujat.

a. Työttömyysaste,
naiset (p=0,004).

8,87

5,78 6,21

1,00 0,91 1,14
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00

10,00

14,117,9 % 18,021,9 % 22,025,7 %

Seudun työttömyysaste

O
R

Lamatyöttömät
Muut kuin lamatyöttömät

b. Kaupungistuneisuusaste,
naiset (p<0,001).

5,34
6,44

8,16

1,24 1,23 1,00
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00

10,00

Vähiten Keskim. Eniten

Seudun kaupungistuneisuusaste

O
R

Lamatyöttömät
Muut kuin lamatyöttömät

d. Perhekoheesio,
naiset (p<0,001).

7,49

5,20
4,55

0,91 1,12 1,00
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00

10,00

Matalin Keskim. Korkein

Seudun perhekoheesion taso

O
R

Lamatyöttömät
Muut kuin lamatyöttömät

c. Äänestysprosentti,
naiset (p<0,001).

7,67

4,99 4,54

0,91 0,81 1,00
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00

10,00

60,063,9 % 64,067,9 % 68,075,4 %

Seudun äänestysprosentti

O
R

Lamatyöttömät
Muut kuin lamatyöttömät

äänestysaktiivisuudella  (kuvio  9.4  c)  ja  perhekoheesion  tasolla  (kuvio  9.4  d)  ei
ollut vaikutusta  niiden naisten  huonoosaisuusriskiin,  jotka eivät  kärsineet  lama
työttömyydestä, mutta lamatyöttömien ryhmässä erityisesti matalan äänestysaktii
visuuden seuduilla sekä toisaalta matalan perhekoheesion seuduilla asumisella oli
kasautuneen  huonoosaisuuden  vedonlyöntisuhdetta  noin  kaksi  kolmannesta
kasvattava vaikutus verrattuna korkean aktiivisuuden ja koheesion seutuihin. Per
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hekoheesion  ja  lamaajan  työmarkkinaaseman  interaktio  ei  miehillä  ollut  yhtä
selväpiirteinen kuin naisilla. Lamatyöttömien miesten ryhmässä matalan perheko
heesion  seuduilla  kasautuneen  huonoosaisuuden vedonlyöntisuhde  oli  noin  30
prosenttia vertailuryhmää suurempi, mutta myös muiden kuin lamatyöttömien jou
kossa kahden seutukuntaryhmän välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero: keskimää
räisen  koheesion  seuduilla  vedonlyöntisuhde  oli  kolmanneksen  korkeampi  kuin
korkeimman koheesion seuduilla – lamatyöttömien joukossa tällaista eroa ei puo
lestaan ollut.

Tässä  tehdyt  interaktiotarkastelut  vahvistavat  siis  sen  aiemmissakin  lu
vuissa saadun havainnon, että seutukuntien sosiaalisilla ominaisuuksilla oli suu
rempi merkitys lamaaikana pitkäaikaistyöttömyyttä kärsineiden kuin muiden myö
hemmän  huonoosaisuusriskin  kannalta.  Interaktiot  olivat  kaikissa  analyyseissa
pääpiirteissään samankaltaisia. Sama asia voidaan ilmaista myös toisin päin: tie
tynlaisissa seutukunnissa henkilökohtaisella  työttömyydellä oli suurempi vaikutus
myöhempiin huonoosaisuusriskeihin kuin ominaisuuksiltaan toisenlaisissa seutu
kunnissa. Erityisesti  tällainen vaikutus  näkyi  matalan  koheesioasteen  seutukun
nissa. Pienen työttömyysasteen negatiivinen vaikutus lamatyöttömiin vaatii enem
män pohdintaa. Havaitun interaktion avulla voidaan selittää sitä edellä saatua var
sin epäintuitiiviselta vaikuttavaa tulosta, jonka mukaan nimenomaan matalan työt
tömyyden seuduilla huonoosaisuusriskit tutkimuskohortissa näyttivät korkeammil
ta kuin muissa seutukunnissa. Vaikutus olikin siis olemassa vain lamatyöttömien
ryhmässä,  jossa  puolestaan selityksenä  voi  olla  se,  että  korkean  työttömyysas
teen  seuduilla  oma  työttömyys  ei  ole  niin  leimaavaa  kuin  pienen  työttömyyden
seuduilla, eikä kenties sen takia johda vakavampaan huonoosaistumiseen. Kyse
voi  kuitenkin  osittain  olla  lamatyöttömien  ryhmän  valikoitumisesta  taustaominai
suuksiensa  suhteen,  mikä  saattaa  näkyä  myös  tuloksissa:  pienimmän  työttö
myysasteen  seuduilla  lamaajan  työttömiä oli vähemmän  ja  lamatyöttömät  olivat
siten  ominaisuuksiltaan  työllistymisen kannalta  heikommaksi valikoitunutta väes
töä kuin korkeamman työttömyysasteen seuduilla. Tätä mahdollista valikoitumista
on  analyysissa  kuitenkin  pyritty  ottamaan  huomioon  yksilöitä  kuvaavien  tausta
muuttujien vakioimisella.

9.4  Yhteenveto

Tässä  luvussa  yhdistettiin  edellisten  lukujen  mittareita  kasautuneen  huono
osaisuuden ja parisuhteen ja omistusasunnon menettämisen indikaattoreiksi. Ka
sautuneesti huonoosaisiksi eli henkilöiksi, jotka olivat sekä työmarkkinoilta syrjäy
tyneitä, perheettömiä että tuloköyhiä jaksolla 19971998 (tai jotka kuolivat seuran
nan  loppuun  mennessä),  oli  tutkimuskohortin  naisista  vajaa kolme prosenttia  ja
miehistä  vajaa  seitsemän  prosenttia.  Lamatyöttömien  ryhmässä  osuudet  olivat
kuitenkin  naisilla  12  ja  miehillä  25  prosenttia.  Ero  ei  selittynyt  yksilöiden  muilla
taustatekijöillä: lamatyöttömien kasautuneen huonoosaisuuden vedonlyöntisuhde
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muihin  nähden  oli  sosiodemografiset  taustatekijät  vakioitunakin  noin  seitsenker
tainen.  Vastaavasti parisuhteen  ja omistusasunnon menettäminen vuosien 1993
ja 1997 välillä (tai seurannan loppuun mennessä kuoleminen) oli  lamatyöttömillä
muita yleisempää: kun osuus muilla oli naisista ja miehistä vajaa kolme prosenttia,
lamatyöttömistä naisista se oli lähes viisi ja miehistä lähes kahdeksan prosenttia.
Parisuhteen ja omistusasunnon menettämisen vedonlyöntisuhde oli lamatyöttömil
lä naisilla 1,5 ja miehillä 2,4kertainen yksilöiden taustatekijöiden huomioon otta
misen jälkeenkin.

Kaupunkiseutukuntien väliset absoluuttiset erot olivat pieniä ilmiöiden ma
talan tason vuoksi, mutta suhteelliset erot olivat samaa suuruusluokkaa kuin yksit
täisten osakomponenttien analyyseissa,  joskin päätelmät alueeroista  jäivät epä
varmemmiksi osittain ilmiöiden alhaisen esiintyvyyden vuoksi. Väestörakenneteki
jät  selittivät  kasautuneen  huonoosaisuuden  alueeroista  valtaosan,  mutta  pa
risuhteen ja omistusasunnon menettämisen alueeroja niiden vakioiminen toi pa
remmin esiin. Nämä yksilöiden sosiodemografista taustaa kuvaavat tekijät olivat
kin  lamatyöttömyyden  lisäksi  vahvassa  yhteydessä  molempiin  huono
osaisuusindikaattoreihin.

Kaupunkiseutujen  sosiaalisen  ympäristön  ominaisuudet  olivat  hyvin  sa
malla  tavoin yhteydessä huonoosaisuuden yhdistelmäindikaattoreihin kuin yksit
täisiin  muuttujiin  edellisissä  luvuissa,  joten  siinä  suhteessa  huonoosaisuuden
tutkiminen nimenomaan yhdistelmämittarin kautta ei tuonut aluevaikutuksista lisä
tietoa. Seutukunnan  korkean  työttömyysasteen  huonoosaisuusriskiä pienentävä
vaikutus  tuli  jälleen  esiin  väestörakennetekijöiden  ja  osittain  muiden  seututeki
jöidenkin  vakioimisen  jälkeen.  Korkea  kaupungistuneisuusaste  oli  yhteydessä
erityisesti miesten kasvaneeseen  huonoosaisuusriskiin.  Kansalaisosallistuminen
ja  perhekoheesio  olivat  jälleen  vahvassa  yhteydessä  huonoosaisuuteen  siten,
että matalan koheesion  seuduilla  huonoosaisuusriskit  olivat  muita  seutuja  suu
remmat.  Interaktiotarkasteluissa paljastui,  että  etenkin naisten  joukossa  havaitut
yhteydet  seutukuntamuuttujien  ja  kasautuneen  huonoosaisuuden  riskien  välillä
pätivät itse asiassa ainoastaan lamatyöttömien joukossa, kun seutukuntamuuttuji
en luokkien välisiä eroja muiden joukossa ei ollut. Miesten joukossa interaktioita ei
perhekoheesiota  lukuun  ottamatta havaittu. Parisuhteen  ja  omistusasunnon  me
nettämisessä ei havaittu tällaisia interaktiovaikutuksia.

Jälleen voidaan arvioida, että parisuhteen ja omistusasunnon menettämi
nen on tutkimusasetelmallisesti vahvempi muuttuja, koska kyseessä on selkeästi
muutos tietynlaisesta tilanteesta toiseen; kasautuneen huonoosaisuuden analyy
sissa sen sijaan ei selitetä mitään varsinaista tapahtumaa. Seutukuntien sosiaalis
ten ominaisuuksien vaikutukset kumpaankin vastemuuttujaan olivat kuitenkin sa
mankaltaisia,  joten  asetelmalla ei  lopulta  tuntunut olevan  merkitystä vaikutusten
havaitsemisen  kannalta.  Pikemminkin  tulokset  osoittavat  sen,  että  selkeisiin  ta
pahtumiin  liittyvät  vaikutukset näkyvät  samankaltaisina myös  poikkileikkaustilan
teita tarkasteltaessa.
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10  Yhteenveto ja johtopäätökset

1990luvun lamasta seurasi Suomessa uudenlainen yhteiskunnallinen ja taloudel
linen tilanne, jossa työttömyydestä tuli tietyissä väestöryhmissä pysyväluonteinen
ongelma. Lisäksi huoli laajemmasta huonoosaisuus ja syrjäytymisriskien lisään
tymisestä sekä alueerojen kärjistymisestä on kasvanut. Tämän tutkimuksen läh
tökohtia olivat huonoosaisuuden ja syrjäytymisen tutkimusperinne, jossa on tutkit
tu  pääasiassa erilaisten  huonoosaisuustekijöiden  ilmenemistä eri väestöryhmis
sä, huonoosaisuuden alueerojen tutkimusperinne sekä kontekstivaikutusten tut
kimus,  joka  on  pyrkinyt  selvittämään  yhteisö  ja  aluetason  tekijöiden  yhteyksiä
yksilöiden  hyvinvointiin.  Tutkimuksessa  yhdistettiin  edellä  mainittuja  tutkimuspe
rinteitä selvittämällä sekä alueerojen syitä että sitä, miten alueellisen sosiaalisen
ympäristön  ominaisuudet sekä  jotkin  rakenteelliset puitteet  olivat  yhteydessä ai
kuisväestön huonoosaisuuteen eri indikaattoreilla mitattuna, kun myös yksilöteki
jöiden vaikutus huomioitiin.

Aluetason  tutkimusyksikköinä  käytettiin  Suomen  kaupunkiseutukuntia.
Työssäkäynti ja asuntomarkkinaalueina seutukunnat muodostavat aikuisväestön
toimintaa ja pääasiallista elinpiiriä rajaavia alueyksikköjä, jotka voidaan siten käsit
tää myös sosiaalisiksi  konteksteiksi. Näillä alueilla on sekä  rakenteellisia  toimin
nan puitteita luovia ominaisuuksia että muiden ihmisten muodostamaan sosiaali
seen ympäristöön liittyviä ominaisuuksia,  jotka voivat vaikuttaa  ihmisten käyttäy
tymiseen.  Tutkimusaineistona  käytettiin  yksilötason  tietoja  sisältävää  Suomen
väestöä  edustavaa  rekisteriaineistoa  (11  prosentin otos väestöstä),  johon  yhdis
tettiin kaupunkiseutukuntia kuvaavia tietoja. Pääasiallisena analyysimenetelmänä
oli  monitasoinen  logistinen  regressioanalyysi  sekä  monitasoinen  Poisson
regressioanalyysi,  jotka soveltuvat useasta havaintotasosta rakentuvien aineisto
jen analyysiin.

Tämän  yhteenveto  ja  johtopäätösluvun  rakenne  on  seuraavanlainen:
Aluksi  luvussa  10.1  kerrataan  tutkimuskysymykset  ja  tutkimuksen  tarkoitus.  Lu
vussa  10.2  käydään  läpi  keskeiset  tulokset  ja pohditaan  niiden  merkitystä  sekä
tulosten tarjoamia tulkintamahdollisuuksia. Luvussa 10.3 arvioidaan tutkimukseen
liittyviä metodologisia seikkoja, luvussa 10.4 pohditaan tulosten yleisempää merki
tystä, ja luvussa 10.5 esitetään joitakin esiin nousseita jatkotutkimustarpeita.

10.1  Tutkimusongelman ja tutkimuskysymysten kertaus

Tutkimuksen tarkoitus ja asetelma esitettiin luvussa 4. Tutkimuskysymykset olivat
seuraavat:
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1.  Millainen  lamaaikana parhaassa työiässä olevien tilanne oli erilaisia huo
noosaisuuden  mittareita  tarkasteltaessa  1990luvulla?  Miten  lamaajan
pitkäaikaistyöttömyys vaikutti myöhempään huonoosaisuusriskiin?

2.  Millaisia  olivat  kaupunkiseutukuntien  väliset  erot  huonoosaisuuden  ylei
syydessä eri mittareilla, ja missä määrin alueerot johtuivat kaupunkiseutu
kuntien erilaisista väestörakenteista?

3.  Miten  kaupunkiseutukuntien  ominaisuudet,  erityisesti  sosiaalista  ympäris
töä kuvaavat  tekijät,  olivat  yhteydessä yksilöiden huonoosaisuuteen, kun
myös  alueiden  välisten väestörakenteiden  erojen vaikutus  otettiin  huomi
oon?

4.  Oliko  kaupunkiseutukuntien  sosiaalisen  ympäristön  ominaisuuksilla  erilai
nen  yhteys  huonoosaisuuteen  lamaajan  pitkäaikais  tai  toistuvaistyöttö
mien  joukossa kuin niiden  joukossa,  jotka  eivät  kärsineet  lamatyöttömyy
destä?

Tutkimuksen  kohdejoukoksi  eli  tutkimuskohortiksi  rajattiin  ne  naiset  ja  miehet,
jotka olivat vuonna 1993 3054vuotiaita, suomen tai ruotsinkielisiä, asuivat Man
nerSuomen  kaupunkiseutukunnissa  (n=43)  ja  olivat  sosioekonomiselta  asemal
taan palkansaajia vuonna 1993 tai olivat olleet palkansaajia aiempana aineistossa
olevana vuonna, jos tietoa vuodelta 1993 ei saatu esimerkiksi henkilön työttömyy
den takia (eläkeläiset  rajattiin kuitenkin analyysin ulkopuolelle). Rajaukset perus
tuivat siihen, että tutkimus pyrittiin keskittämään selkeästi työmarkkinoiden käytet
tävissä olevaan väestöön.

Edellä  esitettyihin  tutkimuskysymyksiin  vastattiin  tulosluvuissa  59  erik
seen kunkin vastemuuttujana käytetyn huonoosaisuusindikaattorin osalta. Tutki
muskohortin tilannetta tarkasteltiin 1990luvun eri ajankohtina käyttäen mittareina
työmarkkinaasemaa,  perhetilannetta  ja  sen  muutoksia,  tuloköyhyyttä,  omis
tusasunnosta  luopumista  ja  kuolleisuutta  sekä  näistä  muodostettuja  yhdistelmä
mittareita.  Varsinaisissa  huonoosaisuuden  ilmenemistä  poikkileikkaushetkellä
selittävissä  analyyseissa  vastemuuttujana  oli  joko  pitkäaikaistyöttömyys  jaksolla
19971998,  perheettömyys vuonna 1997  tai  tuloköyhyys vuonna  1997;  toisaalta
muutosta kuvaavina selitettävinä muuttujia olivat parisuhteesta eroaminen vuosi
en 1993 ja 1997 välillä, omistusasunnosta luopuminen vuosien 19931997 välillä
sekä  kuolema  vuosien  19952001  aikana.  Lopulta  eri  mittareista  muodostettiin
yhdistettyjä  huonoosaisuuden  ja syrjäytymisen mittareita. Ensimmäistä  yhdistel
mämittaria  kutsutaan  kasautuneen  huonoosaisuuden  mittariksi.  Kasautuneesti
huonoosaisiksi  määriteltiin  ne,  jotka  olivat  sekä  pitkäaikaistyöttömiä  jaksolla
19971998 että perheettömiä ja tuloköyhiä vuonna 1997 tai jotka kuolivat vuoden
1998  loppuun mennessä. Toista mittaria kutsutaan parisuhteen  ja omistusasun
non menettämisen mittariksi, ja huonoosaisuusriskissä oleviksi määriteltiin tämän
muuttujan mukaan ne, jotka sekä erosivat että luopuivat omistusasunnosta vuosi
en 19931997 välisenä aikana tai jotka kuolivat vuoden 1997 loppuun mennessä.
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Tutkimuksen asetelma seuraa siis huonoosaisuuden tutkimisen perinnettä siinä,
että  huonoosaisuuden  eri  ulottuvuuksia  tarkastellaan  aluksi  erillään  ja  lopulta
yhdistelmänä  kasautumisen  näkökulmasta  (vrt.  esim.  Heikkilä  1990;  Ritakallio
1991; Kortteinen & Tuomikoski 1998; Haapola 2002 & 2004).

Vastemuuttujista  jonkinlaista tilanteen  muutosta kuvaavat  muuttujat  (pa
risuhteesta  eroaminen,  omistusasunnosta  luopuminen  sekä kuolema)  ovat  ase
telmallisesti  vahvempia kuin muuttujat,  jotka kuvaavat poikkileikkaushetkellä  ha
vaittavaa tilannetta  (työttömyys,  perheettömyys,  tuloköyhyys).  Tämä  tuo  analyy
siin  monipuolisuutta,  ja  muutosta  kuvaavien  vastemuuttujien  käytöllä  voidaan
myös  varmentaa  tuloksia  alueominaisuuksien  vaikutuksista  tietynlaisessa  tilan
teessa olon todennäköisyyteen.

Tutkimuksessa  saatiin  tietoa  myös  yksilömuuttujien  yhteyksistä  huono
osaisuusriskeihin.  Näitä  on  aiemmin  tutkittu  suhteellisen  paljon  (esim.  Heikkilä
1990;  Ritakallio  1994  &  2001;  Vähätalo  1996;  Kortteinen  &  Tuomikoski  1998),
joskaan ei  yhtä kattavasti  jokaisen tässä  tutkimuksessa käytetyn vastemuuttujan
osalta eikä aina monimuuttujaasetelmalla, jolla eri muuttujien vaikutukset voidaan
ottaa yhtä aikaa huomioon. Analyyseissa kävi selväksi, että yksilömuuttujien yh
teydet huonoosaisuusriskeihin olivat paljon vahvemmat kuin aluemuuttujien, mikä
on  ollut  tuloksena useissa  aiemmissakin  yksilö  ja  aluetietoja  yhdistävissä  tutki
muksissa (esim. Karvonen ym. 2002; Kauppinen 2004; Blomgren ym. 2004; Mar
tikainen ym. 2004; ks. myös Ellen & Turner 1997; Pickett & Pearl 2001). Päätar
koituksena yksilötekijöiden osalta oli ottaa huomioon niiden mahdollinen sekoitta
va vaikutus aluemuuttujien vaikutusten sekä toisaalta alueerojen suhteen. Yksi
lömuuttujien  yhteyksiä  huonoosaisuuteen  lamatyöttömyyttä  lukuun  ottamatta  ei
käsitellä  tässä  yhteenvedossa,  mutta  niistä  kiinnostunut  voi  palata  luvuissa  59
esitettyihin tuloksiin.

Vaikka tutkimuskysymysten yhteydessä puhutaan varovasti vain muuttuji
en välisten yhteyksien kartoittamisesta, perimmäinen tarkoitus oli kuitenkin selvit
tää,  oliko  seutukuntien  ominaisuuksilla vaikutuksia  yksilöiden  eri  indikaattoreilla
ilmenevään huonoosaisuuteen. Yhteyksien havaitsemiseen riittää se, että muut
tujien  välillä  on  yhteisvaihtelua.  Vaikutuksiin  liittyviä  kausaalisia  johtopäätöksiä
voidaan kuitenkin tehdä vasta silloin, kun voidaan perustellusti päätellä jotain sekä
muuttujien  ajallisesta  järjestyksestä  että  siitä,  että  riippuvuus  ei  johdu  joistakin
kolmansista, molempia edeltävistä tekijöistä eli sekoittavista muuttujista. Kausaa
lisiin  tulkintoihin kuuluu  lisäksi pyrkimys kuvata niitä mekanismeja  ja prosesseja,
joiden  kautta  jokin  muuttuja vaikuttaa  toiseen.  (Allardt  1964/1971,  3031; Alkula
ym. 1991, 167.)

Aluetekijöiden  vaikutusten  todentamiseen  ei  siis  riitä  se,  että  muuttujat
ovat yhteydessä huonoosaisuuden  indikaattoreihin. Varsinaisia vaikutuksia pyri
tään arvioimaan vakioimalla analyyseissa mahdollisten sekoittavien väestöraken
netta  kuvaavien  yksilötekijöiden  vaikutus  (nämä  yksilömuuttujat  voivat  osittain
toimia myös väliintulevina muuttujina, mikä on pidettävä mielessä tuloksia tulkitta
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essa).  Sekoittavia  muuttujia  voi  kuitenkin  olla  myös  aluetasolla,  jolloin  havaittu
yhteys voi johtua jonkin muun aluemuuttujan vaikutuksista sekä yksilövasteeseen
että siihen yhteydessä olevaan aluetekijään. Yhteydet erilaisten  tekijöiden välillä
ovat joka tapauksessa monimutkaisia, ja siksi periaatteena on tässä tutkimukses
sa pidetty aluemuuttujia koskevien tulosten esittämistä  jokaisessa vakioinnin vai
heessa eli sekä  ilman kaikkien  yksilö  ja aluetekijöiden  huomioon ottamista että
niiden huomioon ottamisen jälkeen (vrt. Blakely & Woodward 2000).

10.2  Keskeisten tulosten yhteenvetoa ja pohdintaa

Seuraavassa käydään  läpi  tutkimuksen keskeiset  tulokset edellä kerrattuja  tutki
muskysymyksiä  seuraten.  Luvuissa  59  erikseen  käsiteltyjä  huono
osaisuusindikaattoreita  koskevat  tulokset  esitellään  tässä  rinnakkain.  Aluksi  tar
kastellaan koko tutkimuskohortin tilannetta huonoosaisten osuuksien mukaan eri
indikaattoreilla  perehtyen  samalla  siihen,  miten  lamaajan  pitkäaikaistyöttömien
ryhmä  poikkesi  muista.  Tutkimuskohortin  naisista  14  prosenttia  ja  miehistä  20
prosenttia oli lamavuosien 19931994 aikaan pitkäaikais tai toistuvaistyöttömiä eli
työttöminä vähintään 12 kuukautta kaksivuotisjakson aikana. Tämä ryhmä on tut
kimuksessa  niin  sanottu  lamatyöttömien  ryhmä.  Lamatyöttömyyden  vaikutuksia
huonoosaisuusriskeihin  selvennetään  myös  monimuuttujaanalyyseilla  saatujen
vedonlyöntisuhteiden  tai  kuolleisuuslukujen  suhteiden  kautta.  Toiseksi  tarkastel
laan kaupunkiseutukuntien välisiä eroja sekä alueerojen kokonaiskuvaa eri mitta
reilla hahmottuvien tilanteiden avulla. Monitasomalleista saatujen  tulosten perus
teella katsotaan myös sitä, miten sosiodemografinen väestörakenne oli yhteydes
sä alueiden välisiin eroihin. Kolmanneksi kootaan yhteen tulokset kaupunkiseutu
kuntien ominaisuuksien yhteyksistä huonoosaisuusriskeihin; pääpaino analyysis
sa oli seutukuntien sosiaalista ympäristöä kuvaavilla muuttujilla. Samalla  tarkas
tellaan lamaajan pitkäaikaistyöttömien erityisasemaa aluevaikutusten suhteen.

10.2.1  Huonoosaisuuden ilmeneminen eri ulottuvuuksilla ja
lamatyöttömyyden vaikutukset huonoosaisuusriskeihin

Tutkimuksessa  käytettyjen  mittareiden  perusteella  voidaan  kuvata  melko  moni
puolisesti  laman pohjalla vuonna 1993 kaupunkiseutukunnissa asuneiden 3054
vuotiaiden palkansaajanaisten ja miesten elämäntilannetta 1990luvulla. Tulokset
huonoosaisuuden  yleisyydestä  tutkimuskohortissa  jaksoa  19971998,  vuotta
1997  tai  vuosien  19931997  välistä  muutosta  kuvaavilla  muuttujilla  on  tiivistetty
taulukkoon 10.1 (1990luvun alkua ja  laman aikaa koskevat tiedot on esitetty  lu
vuissa 59). Tässä laskettuja huonoosaisten osuuksia ei ole hedelmällistä vertail
la muissa tutkimuksissa saatuihin osuuksiin niiden käyttämien erilaisten aineisto
jen, rajausten ja tutkimusasetelmien vuoksi.
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Taulukko 10.1. Lamaajan pitkäaikais ja toistuvaistyöttömyyden yhteys myöhempään huono
osaisuusriskiin huonoosaisuuden eri ulottuvuuksilla.

Huonoosaisuuden
indikaattori

Naiset 12 49 13,4 9,8
Miehet 14 50 19,1 11,9

Naiset 16 20 1,5 1,5
Miehet 21 37 3,1 2,1

Naiset 8 11 1,7 1,4
Miehet 8 16 2,7 1,8
Naiset 17 54 9,2 2,4
Miehet 14 50 17,0 3,4

Naiset 9 14 1,8 1,2
Miehet 10 17 2,3 1,3

Naiset 1 2
  Kuoll. luku: 163 323
Miehet 3 6
  Kuoll. luku: 406 930

Naiset 3 12 11,8 7,0
Miehet 7 25 17,2 7,2

Naiset 3 5 1,8 1,5
Miehet 3 8 3,0 2,4

1 Monitasoisella logistisella regressioanalyysilla saatu vedonlyöntisuhteiden suhde (OR)
tai kuolleisuusanalyysissa monitasoisella Poissonregressioanalyysilla saatu
kuolleisuuslukujen suhde (RR), kun lamatyöttömyys on mallissa yksin (kuolleisuusanalyysissa
ikävakioituna) ja kun yksilön sosiodemografiset taustatekijät sekä lamaa edeltävä
työmarkkinaasema on vakioitu.
2 Kuolleisuuden osalta on esitetty sekä kuolleiden prosenttiosuudet että ikävakioidut
kuolleisuusluvut 100 000 henkilövuotta kohden.

2,4 1,7

3,3 1,8

Parisuhteen ja
omistusasunnon
menettäminen 19931997

Omistusasunnosta
luopuminen 19931997

Kuolema 19952001 2

Kasautunut huono
osaisuus 19971998

Tuloköyhyys 1997

Osuus
kohortista
(%)

Osuus lama
työttömistä
(%)

Ristitulosuhde tai
kuolleisuuslukujen suhde
ennen sosiodemografisen
taustan vakioimista ja
vakioinnin jälkeen 1

Pitkäaikaistyöttömyys
19971998

Perheettömyys 1997

Eroaminen 19931997

Taulukosta  nähdään,  että  useissa  tapauksissa  lamatyöttömien  joukossa
huonoosaisiksi määrittyvien osuudet  olivat moninkertaisia verrattuna koko  tutki
muskohorttiin.  Taulukon  kahdessa  oikeanpuoleisessa  sarakkeessa  on  esitetty
logistisella  regressioanalyysilla  saadut  huonoosaisuuden  ristitulosuhteet  eli  ve
donlyöntisuhteiden suhteet  tai Poissonregressioanalyysilla saadut kuolleisuuslu
kujen  suhteet  lamatyöttömien  ryhmässä  muihin  verrattuna  (ks.  menetelmäliite),
kun muiden tekijöiden vaikutusta ei otettu huomioon ja kun yksilön sosiodemogra
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fista  taustaa  kuvaavat  tekijät  vakioitiin.  Luvut  kuvaavat,  kuinka  moninkertainen
huonoosaisuuden  vedonlyöntisuhde  tai  kuolemanriski  oli  lamatyöttömillä  suh
teessa muihin. Esimerkiksi jakson 19971998 pitkäaikaistyöttömyyden vedonlyön
tisuhde oli lamatyöttömillä naisilla 13kertainen ja miehillä 19kertainen, kun muita
tekijöitä  ei  otettu  huomioon.  Miesten  joukossa  lamaajan  pitkäaikaistyöttömyys
vaikutti yleensäkin huonoosaisuusriskeihin enemmän kuin naisten ryhmässä.

Osa  lamatyöttömien muita  heikommasta  tilanteesta  johtui  kuitenkin  vali
koitumistekijöistä  eli  siitä,  että  heidän  muut  ominaisuutensa  olivat  huono
osaisuusriskien kannalta epäedullisempia kuin muilla. Tämän takia monimuuttuja
analyyseissa  vakioitiin  yksilöiden  sosiodemografiset  taustatekijät,  joista  kaikissa
analyyseissa olivat mukana lamaajan  työmarkkinaaseman ohella  ikä, äidinkieli,
koulutus, sosioekonominen asema ja aiempi työmarkkinaasema sekä useimmis
sa  analyyseissa  myös  perhetyyppi.  Vastemuuttujasta  riippuen  analyyseissa  oli
mukana muutamia muitakin yksilöitä kuvaavia muuttujia (ks. tarkemmin luvuista 5
9).  Kun  valikoitumiseen  mahdollisesti  vaikuttavia  tekijöitä  on  vakioitu,  voidaan
tehdä oletuksia myös lamaajan työttömyyden kausaalivaikutuksista.

Yksilöitä  kuvaavien  taustatekijöiden  vakioimisen  jälkeenkin  lamaaikana
pitkäaikais tai toistuvaistyöttömyydestä kärsineet olivat kaikilla huonoosaisuuden
mittareilla  tarkasteltuna  myöhemmin  selvästi  suuremmassa  huonoosaisuus
riskissä kuin ne  tutkimuskohorttiin kuuluneet,  jotka eivät kärsineet  lamaajan pit
käaikais  tai  toistuvaistyöttömyydestä.  Lamatyöttömyys  näytti  vaikuttavan  varsin
selvästi myöhemmän työttömyyden, perheettömyyden, eroamisen, tuloköyhyyden,
omistusasunnosta  luopumisen, kuoleman ja yhdistelmämittareilla mitatun huono
osaisuuden ilmenemiseen. Varsin suuria eroja oli  tosin siinä, miten suurella ker
toimella  lamaajan  työttömyys  vaikutti  –  selvimmin  lamatyöttömien  jo  valmiiksi
huonoosaiseen  tilanteeseen  kytkeytyivät  taloudelliseen  tilanteeseen  ja  työmark
kinaasemaan liittyvät muuttujat. On kuitenkin muistettava, että jäljelle  jääneisiin
kin lamatyöttömyyden vaikutusta kuvaaviin kertoimiin vaikuttaa aina se, mitä mui
ta muuttujia analyyseissa on vakioitu.

Lamatyöttömyyden  vaikutus  yksilön  myöhempiin  elämäntilanteisiin  näyt
tää  analyysien  perusteella  kausaaliselta.  Ei  kuitenkaan  voida  olla  varmoja siitä,
että monimuuttujaanalyyseissa on  vakioitu  riittävästi  valikoitumiseen  vaikuttavia
tekijöitä (Lieberson 1985; Valkonen & Martikainen 1995; Martikainen & Valkonen
1996). Huomioimatta  jääneitä valikoitumistekijöitä voivat olla esimerkiksi persoo
nallisuuteen ja käyttäytymiseen liittyvät tekijät. Rekisteriaineistolla näistä ei saada
tietoa,  joten valikoitumisen ongelmaan  ei  käytännössä pystytä  tämän  paremmin
vastaamaan. Esimerkiksi kuolleisuustutkimuksen piirissä on arvioitu, että valtaosa
työttömien ylikuolleisuudesta muihin verrattuna voi johtua valikoitumisesta sellais
ten tekijöiden suhteen, joista käytetyissä aineistoissa ei yleensä ole tietoja (Valko
nen & Martikainen 1995). Tämän tutkimuksen aineistolla valikoitumista tosin saa
tiin  kontrolloitua  esimerkiksi monia  aiempia kuolleisuustutkimuksia  paremmin  la



235

maa edeltävän työmarkkinaaseman vakioimisella,  jolloin ainakin pidemmältä ai
kaväliltä juontava huonoosaisuus työttömien joukossa tuli otetuksi huomioon.

Lisäksi on pidettävä mielessä että esimerkiksi perheettömyyden suhteen
kausaalisuus kulkee molempiin suuntiin: perheettömyys voi aiheuttaa työttömyyttä
ja  työttömyys  perheettömyyttä  (vrt.  Virmasalo  2002).  Muutosta  selittävistä  ana
lyyseissa asetelma on rakennettu selvemmin siten, että lähtökohtatilanteessa mi
tatun  pitkäaikaistyöttömyyden  voi  olettaa  vaikuttavan  tilanteen  muutokseen  eli
esimerkiksi eroamiseen ja omistusasunnon menettämiseen eikä toisin päin.

10.2.2  Kaupunkiseutukuntien väliset erot ja erojen liittyminen
väestörakenteeseen

Kaupunkiseutukuntien välisiä eroja huonoosaisten osuuksissa eri mittareilla ku
vattiin kartoilla sekä seutukunnittaisten osuuksien hajontaa kuvaavilla absoluutti
silla  ja  suhteellisilla  keskipoikkeamilla.  Tässä  luvussa  kootaan  yhteen  tulokset
alueeroista  sekä  siitä,  miten  sosiodemografinen  väestörakenne  oli  yhteydessä
niihin.

Taulukkoon  10.2  on  koottu huonoosaisten seutukunnittaisten osuuksien
vaihteluvälit,  absoluuttiset  ja suhteelliset  keskipoikkeamat  sekä  tieto siitä, missä
määrin aluevaihtelu oli yhteydessä väestörakenteeseen (tähän palataan alempa
na). Absoluuttinen hajonta on yhteydessä ilmiön tasoon ja vaihteluvälin sijoittumi
seen, joten vertailua etenkin eri muuttujien välillä on parempi  tehdä suhteellisilla
hajonnan mittareilla. Suhteellisella keskipoikkeamalla mitattuna naisilla seutukun
nittaisten osuuksien vaihtelu oli työttömyydessä, perheettömyydessä, tuloköyhyy
dessä sekä näistä muodostetussa yhdistelmämittarissa suurempaa kuin miehillä.
Parisuhteesta  eroamisen,  omistusasunnosta  luopumisen,  näistä  muodostetun
yhdistelmämittarin ja kuolleisuuden mittareilla alueellinen suhteellinen vaihtelu oli
naisilla  ja  miehillä  samalla  tasolla  –  näistä  kolme  ensimmäistä  onkin  muuttujia,
joissa naisten ja miesten tilanne kytkeytyy jollain lailla toisiinsa. Kaiken kaikkiaan
hajontalukuja  ja  seutukunnittaisten  osuuksien  luottamusvälejä  vertailemalla  voi
daan sanoa, että kaupunkiseutukuntien väliset erot näyttivät varsin selviltä kaikilla
käytetyillä mittareilla.

Huonoosaisuusindikaattoreiden  keskinäisiä  suhteita  voidaan  arvioida
luvuissa 59 esitettyjen karttojen sekä seutukunnittaisten huonoosaisten osuuksi
en korrelaatioiden avulla  (liitetaulukko 9). Maantieteellisesti  tarkasteltuna pitkäai
kaistyöttömyys noudatteli aiemmista tutkimuksista tuttua alueellista kuvaa: Etelä
Suomessa ja Pohjanmaan rannikolla pitkäaikaistyöttömyys oli pientä, mutta sisä
maahan, itään ja pohjoiseen päin mentäessä osuudet kasvoivat (vrt. esim. Siirilä
ym. 1999, 19). Tuloköyhien osuus mukaili pitkäaikaistyöttömien osuuden alueellis
ta  jakaumaa;  sekä  naisten  että  miesten  ryhmässä  pitkäaikaistyöttömien  osuus
korreloi  molemmissa  ryhmissä  seutukunnittain  vahvasti  tuloköyhien  osuuden
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Taulukko 10.2. Kaupunkiseutukuntien välinen vaihtelu huonoosaisuudessa ja väestöraken
teen yhteys alueeroihin.

Huonoosaisuuden
indikaattori

Naiset 7,4  19,6 2,9 23,3  60 %
Miehet 6,7  23,5 2,4 17,0  61 %

Naiset 5,8  20,9 3,3 21,0 + 1 %
Miehet 11,2  24,3 2,1 10,0 + 44 %

Naiset 1,8  9,9 1,1 14,7  0 %
Miehet 1,7  10,6 1,1 13,5  22 %

Naiset 13,1  27,0 2,7 15,5  31 %
Miehet 9,0  23,0 1,6 11,1  56 %

Naiset 4,1  11,8 1,3 15,1 + 34 %
Miehet 2,6  15,0 1,6 16,2 + 12 %

Naiset 97  206 13,7 8,4 + 90 %
Miehet 226  582 35,9 8,9  23 %

Naiset 0,8  5,2 0,4 15,2  73 %
Miehet 3,0  9,7 0,8 12,9  64 %

Naiset 0,8  4,2 0,5 16,4 + 54 %
Miehet 0,9  5,2 0,6 17,2 + 24 %

19931997

1 Kysymyksenä on: missä määrin sosiodemografisen väestörakenteen vakioiminen selitti tai toi esiin alueeroja?
Vertailtavat aluevarianssit on poimittu malleista, joissa ei ole yhtään selittäviä muuttujia (kuolleisuusanalyysissa
vain ikä) sekä malleista, joissa kaikki yksilömuuttujat ovat yhtä aikaa.
2 Kuolleisuuden tapauksessa vaihteluväli tarkoittaa kuolleisuutta 100 000 henkilövuotta kohden. Lisäksi
aluevaihtelun muutos perustui mallitetuista arvoista laskettuihin keskipoikkeamiin, ei aluevarianssitermiin.

Vaihteluväli
(%)

Suhteellinen
keskipoikkeama
(%)

Aluevarianssin
muutos
yksilötekijöiden
huomioonottamisen
seurauksena 1

Pitkäaikaistyöttömyys
19971998

Absoluuttinen
keskipoikkeama
(%yksikköä tai
kuolleisuusluvun
yksikköä)

Kuolema 19952001 2

Kasautunut huono
osaisuus 19971998

Parisuhteen ja
omistusasunnon
menettäminen

Perheettömyys 1997

Eroaminen 19931997

Tuloköyhyys 1997

Omistusasunnosta
luopuminen 19931997

kanssa  (korrelaatiokertoimet  0,84  ja  0,85).  Tämä  ei  ole  yllättävää,  koska  tulo
köyhyys tai pienituloisuus mittaakin oikeastaan pitkälti henkilön tietynhetkistä työ
tulon puutetta.

Naisten  ja  miesten  alueittaiset  työttömyysasteet  olivat  myös  vahvassa
yhteydessä keskenään, mutta tuloköyhyysasteet eivät. Naisilla tuloköyhyys ei pai
nottunutkaan yhtä selvästi kuin miehillä idän ja pohjoisen kaupunkiseuduille, vaan
esimerkiksi  Pohjanmaan  rannikolta  löytyi  useita  seutukuntia,  joissa  tuloköyhien
osuudet  olivat  jakauman  korkeimmassa  päässä.  Naisten  tuloköyhyys  merkitsee
usein työvoiman ulkopuolella olemista esimerkiksi vanhempainvapaiden tai kodin
hoitotyön takia, joten on odotettavaa, ettei naisten ja miesten pienituloisuus vaih
tele alueellisesti samalla lailla, etenkin jos kotiäitien osuuksissa on selviä alueelli
sia eroja. Miesten ryhmässä myös kuolleisuuden aluevaihtelu oli samansuuntaista
pitkäaikaistyöttömyyden  ja  tuloköyhyyden  kanssa.  Naisten  ryhmässä  työttömien
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osuudella  ja  kuolleisuudella  oli  sen  sijaan  pieni  negatiivinen  korrelaatio,  mutta
tästä ei toisaalta kannata tehdä erityisiä päätelmiä, koska kuolleiden pienen mää
rän vuoksi kuolleisuustiedoissa saattaa olla paljon satunnaisuutta.

Perheettömien,  parisuhteesta eronneiden  ja omistusasunnosta  luopunei
den seutukunnittaiset osuudet olivat puolestaan vahvassa yhteydessä keskenään,
ja myös naisten ja miesten ryhmien välillä osuuksilla oli vahvat keskinäiset korre
laatiot.  Korkeat  perheettömien,  eronneiden  ja  omistusasunnosta  luopuneiden
osuudet sijoittuivat alueellisesti Etelä  ja LounaisSuomeen ja Helsingin seudulta
Heinolan seutuville ulottuvalle sektorille. Erityisesti Pohjanmaan  rannikon kunnat
sekä myös Keski ja ItäSuomi näyttäytyivät näillä mittareilla keskimäärin suhteel
lisen  hyväosaisina.  Perheettömyyden  ja  eronneisuuden  lisäksi  myös  omis
tusasunnosta  luopuminen  näyttää  siis  kuvaavan  perheelämän  ulottuvuutta  pi
kemmin kuin taloudellisen huonoosaisuuden ulottuvuutta, vaikka  tässä tarkaste
lussa  onkin  kyse  vain  ekologisista  aluetasolla  näkyvistä  indikaattorien  välisistä
yhteyksistä. Omistusasunnosta luopuminen liittyykin kiinteästi parisuhteen purkau
tumiseen. Omistusasunnosta luopuminen ei vaihdellut alueellisesti samaan suun
taan tuloköyhyyden kanssa; itse asiassa naisten ryhmässä muuttujilla oli vahvah
ko  negatiivinen  korrelaatio.  Ylipäätään  naisten  aineistossa  perheettömien, eron
neiden  ja omistusasunnosta  luopuneiden osuudet korreloivat negatiivisesti pitkä
aikaistyöttömien  ja  tuloköyhien  osuuksien  kanssa.  Miehillä  sen  sijaan  muuttujat
eivät olleet vastaavassa yhteydessä toisiinsa. Miesten joukossa siis ensimmäinen
ja  toinen muuttujaryhmä näyttävät selkeämmin muodostavan omat ulottuvuuten
sa,  mutta  naisten  joukossa  muuttujaryhmät  näyttivät  käyttäytyvän  alueellisesti
jossain määrin toisiinsa nähden käänteisesti.

Tämä vaikutti myös kasautuneen huonoosaisuuden indikaattoreihin: yh
distelmämittari  noudatteli  etenkin miesten  ryhmässä komponenttiensa  alueellista
jakaumaa, ja osatekijät korreloivat melko lailla kasautumismuuttujan kanssa. Nais
ten  joukossa  sen  sijaan  yksittäisten  tekijöiden  korrelaatiot  yhdistelmämuuttujan
kanssa  olivat  heikompia,  mikä  johtunee  osittain  siitä,  että  perheettömien  osuus
korreloi muiden komponenttien kanssa negatiivisesti ja tasoitti siten kasautumise
na näkyvää alueellista kuvaa. Parisuhteen purkautumisesta ja omistusasunnosta
menettämisen yhdistelmämittarilla komponentit  olivat  sen  sijaan alueellisesti  sa
mansuuntaisessa yhteydessä toisiinsa myös naisten joukossa.

Kaiken kaikkiaan voisi sanoa, että alueellisesti huonoosaisuus hahmottui
kahdella ulottuvuudella:  toisaalta pitkäaikaistyöttömyys,  tuloköyhyys  ja osin kuol
leisuus muodostivat elintasoa kuvaavan ulottuvuuden,  jonka voi katsoa näkyvän
Allardtin (1976) havingulottuvuuden mukaisina alueellisina eroina. Tällä perintei
sellä  taloudellisen huonoosaisuuden  ulottuvuudella eteläiset  seudut  ja  länsiran
nikko näyttäytyivät hyväosaisina,  ja huonoosaisuus kasvoi  itää  ja pohjoista koh
den.  Toisaalta  perheettömyys,  parisuhteen  purkautuminen  ja  omistusasunnosta
luopuminen näyttivät muodostavan perherakenteen normeihin ja sosiaalisiin suh
teisiin  liittyvän alueellisen lovingulottuvuuden  (vrt. Allardt 1976). Tällä ulottuvuu
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della  huonoosaisia  olivat  erityisesti  EteläSuomen  seudut,  mutta  Pohjanmaan
rannikon  seudut  olivat  tälläkin  ulottuvuudella  keskimääräistä  hyväosaisempia
(Pohjanmaan rannikon poikkeuksellisuus on havaittu aiemmissakin tutkimuksissa:
esim. Siirilä ym. 1999; Kainulainen ym. 2001). PäijätHämeen ja EteläSavon alu
eet näyttivät puolestaan miesten ryhmässä tälläkin ulottuvuudella pääpiirteissään
keskimääräistä  huonoosaisemmilta.  Jälkimmäisessä  ulottuvuudessa  voi  tosin
katsoa olevan kyseessä jonkinlainen kaupungistuneisuuteen ja moderniin elämän
tapaan  liittyvä  perinteisten  normien  purkautuminen  pikemmin  kuin  varsinainen
huonoosaisuus.

Varsin mielenkiintoista on se, että huonoosaisuuden kahdella ulottuvuu
della  näkyvä  alueellinen  kuva  noudattelee  melko  lailla  Olavi  Riihisen  jo  1960
luvulla  löytämiä  alueellisen  erilaistuneisuuden  ulottuvuuksia  (Riihinen  1965;  ks.
myös  luku  3.1.3). Tässä  tutkimuksessa  havaittu  elintason  ja  taloudellisen hyvin
voinnin  alueellinen  ulottuvuus  vaihtelee  pääpiirteissään  samansuuntaisesti  kuin
kuntien  tilanne  Riihisen  tutkimuksessa  teollistuneisuutta  ja  yleistä  kehitystasoa
kuvanneen työnjakofaktorin mukaan (vrt. Riihinen 1965, 145). Vastaavasti alueel
liset  erot,  jotka  tässä  näkyivät  perheettömien,  eronneiden  ja  omistusasunnosta
luopuneiden osuuksissa, piirtyivät samankaltaisina kuin Riihisen sosiaalista  juur
tumattomuutta  ja  vakiintumattomuutta  kuvannut  sosiaalisen  irrallisuuden  faktori
(mt., 159).

Vastaavuus löytyy myös Riihisen (1965) sekä Kainulaisen ja kumppanei
den (2001) tuloksiin, joissa kuntia ryhmiteltiin erilaisiin tyyppeihin – Riihisellä edel
lä mainittujen faktoreiden mukaan, Kainulaisella ja kumppaneilla elintason ja psy
kososiaalisten  ongelmien  mukaan.  Näissä  tutkimuksissa  on  havaittu,  kuten  jos
sain määrin tässäkin tutkimuksessa, että EteläSuomen alueilla menee taloudelli
sesti hyvin mutta perheelämää koskevat perinteiset normit ovat heikkoja.  Itä  ja
PohjoisSuomen alueilla sen sijaan (etenkin miesten ryhmässä) näkyvät sekä ta
loudelliset  ongelmat  että  perheelämän  rapautuminen.  Pohjanmaan  rannikolla
vallitsee  suuri  sosiaalinen  kiinteys,  mutta  elintaso  ei  aina  ole  maan  keskiarvon
yläpuolella.  (Vrt.  Riihinen  1965,  162;  Kainulainen  ym.  2001,  87.)  Nykypäivänä
näkyvät alueelliset erot heijastelevat siis kulttuurimaantieteellisiä  ja asutushistori
aan liittyviä tekijöitä, jotka näkyivät 1960luvulla ja joiden jo silloin sanottiin liittyvän
vastaaviin historiallisiin tekijöihin (Riihinen 1965, 163; Siirilä ym. 1999, 5556).

Alueerojen liittyminen väestörakenteeseen

Alueerojen tarkastelun jälkeen voidaan pyrkiä etsimään niitä tekijöitä,  joista erot
johtuivat. Edellä esitetyn perusteella näyttää jo selvältä, että alueiden väliset erot
ovat ainakin osittain yhteydessä sosiaalihistoriallisiin tekijöihin. Huonoosaisuuden
ilmenemisen  alueellisia  eroja  voidaan  kuitenkin  lähestyä  ensisijaisesti  nykyään
havaittavan  väestörakenteen  näkökulmasta.  Kysymyksenä  on  tällöin  se,  missä
määrin  alueerot ovat  yhteydessä  alueiden  väestörakenteiden  eroihin  eli  siihen,
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että niillä asuu eri määrä omien ominaisuuksiensa suhteen suuremmassa huono
osaisuusriskissä olevia ihmisiä.

Väestörakenteen  vaikutuksen  selvittämiseksi  laskettiin  monitasomalleilla
aluevarianssiestimaatteja,  joita  voidaan  käyttää  aluevaihtelun  mittarina  erilaisia
selittäviä muuttujia sisältävissä malleissa. Nämä varianssiestimaatit laskettiin mal
leista, joissa ei ollut yhtään selittävää muuttujaa sekä malleista, joissa selittävinä
muuttujina  olivat  sosiodemografista  väestörakennetta  kuvaavat  yksilömuuttujat
(yleensä ainakin ikä, äidinkieli, koulutus, sosioekonominen asema, lamaa edeltä
vän ajan ja lamaajan työmarkkinaasema sekä perhetyyppi). Edellä esitetyn tau
lukon  10.2  oikeaan  reunaan  on  merkitty,  paljonko  alueeroja  kuvaava  varianssi
(kuolleisuusanalyysissa  käytettiin  varianssin  sijaan  keskipoikkeamaa)  muuttui
suhteellisesti  yksilömuuttujien  lisäämisen  myötä.  Tämän  perusteella  arvioidaan,
miten väestörakenne oli yhteydessä alueeroihin.

Väestörakenteen vakioiminen merkitsi alueerojen kannalta varsin eri asi
oita huonoosaisuuden eri  indikaattorien suhteen. Jakson 19971998 pitkäaikais
työttömyyden,  tuloköyhyyden  ja  niihin  liittyvän  kasautuneen  huonoosaisuuden
alueeroista suuri osa selittyi  väestörakenteiden eroilla;  sen sijaan  omistusasun
nosta  luopumisen  ja yhtäaikaisen  parisuhteen  ja omistusasunnon menettämisen
muuttujien  aluevarianssi  kasvoi  yksilömuuttujien  vakioimisen  myötä.  Perheettö
myyden, eroamisen ja kuolleisuuden analyyseissa saatiin naisten ja miesten ryh
missä keskenään  ristiriitaisia  tuloksia –  tosin kuolleisuuden  tapauksessa naisten
varianssin kasvu voi johtua sattumastakin, jolloin miehiä koskevan tuloksen perus
teella kuolleisuus sijoittuisi tässä varianssin selittymisen suhteen työttömyyden ja
tuloköyhyyden kanssa samaan kategoriaan.

Yleisesti  voidaan  sanoa,  että ne  indikaattorit,  joissa  osa  aluevaihtelusta
selittyi, liittyvät elintason alueelliseen ulottuvuuteen, ja ne indikaattorit,  joiden va
rianssi kasvoi, liittyivät perherakenteen rapautumisen ulottuvuuteen. Näiden ulot
tuvuuksien  erilainen  alueellinen  kuva  näkyi  siis  myös  erilaisessa  aluevarianssin
muutoksessa.  Aluevarianssin pieneneminen  johtui  siitä,  että  yksilöiden  huono
osaisuusriskiä kasvattavat ominaisuudet vaihtelivat samaan suuntaan alueellisesti
huonoosaisuusindikaattorin kanssa, jolloin huonoosaisten suuri osuus näillä alu
eilla johtui osittain niiden väestörakenteista. Suuressa roolissa tässä oli sosioeko
nomista  asemaa  kuvaavien  muuttujien  ohella  yksilön  lamaa  edeltävä  ja  laman
aikainen  työmarkkinaasema,  jotka  vaihtelivatkin  alueellisesti  samantyyppisesti
myöhemmän pitkäaikaistyöttömyyden, tuloköyhyyden, miehillä kuolleisuuden sekä
kasautuneen huonoosaisuuden kanssa.

Varianssin kasvaminen  puolestaan  merkitsi  sitä,  että  alueiden  välillä  oli
eroja,  joita  väestörakenne  peitti  ja  jotka  tulivat  paremmin  esiin  väestörakenteen
vakioimisen  jälkeen (Keskimäki ym. 2001; Karvonen & Rimpelä 2002). Tämäkin
muutos liittyi suurelta osin yksilöiden työmarkkinaasemaan, jonka mukainen huo
noosaisuus kuitenkin vaihteli alueellisesti melko erilaisella säännönmukaisuudella
kuin  esimerkiksi  perheettömyys  ja  omistusasunnosta  luopuminen.  Yksilötasolla
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työttömyys lisäsi perheettömyyden ja omistusasunnosta luopumisen riskiä, mutta
niillä  alueilla,  joilla  yksilöt  useimmin  olivat  työttöminä,  perheettömyys  ja  omis
tusasunnosta luopuminen olivat ilmiöinä harvinaisempia kuin pienen työttömyyden
alueilla. Kun erot yksilöiden työttömyydessä vakioitiin, myös erot alueiden välillä
näyttäytyivät suurempina.

Naisten  ja miesten  ryhmien väliset erot perheettömyyden  ja eronneisuu
den aluevaihtelun muutoksissa ovat yllättäviä, etenkin kun naisten ja miesten per
heettömien ja eronneiden osuudet korreloivat vahvasti keskenään seutukunnittain.
Osa  selityksestä  löytynee  yksilömuuttujien  erilaisesta  alueellisesta  jakaumasta
naisten ja miesten ryhmissä: miehillä perhetilanteisiin liittyvät väestörakennetekijät
olivat  kenties  alueellisesti  siten  epätasaisesti  jakautuneita,  että  jakauma  vaikutti
myös alueeroihin, kun naisilla yksilömuuttujat olivat tässä suhteessa tasaisemmin
jakautuneita.

On huomattava, että eri huonoosaisuusindikaattoreiden analyysit sisälsi
vät hieman erilaisia sosiodemografisia muuttujia,  joten alueerojen selittymistä ei
kannata kovin tarkkaan vertailla muuttujien välillä – erilaisilla muuttujayhdistelmillä
päästään  todennäköisesti  hieman  erilaisiin  lopputuloksiin.  Monitasomallituksella
saatava varianssitermi on siitä  ongelmallinen vaihtelun mittari,  että  se on melko
herkkä käytetyille muuttujille, ja on lisäksi jokseenkin epävarmaa, miten luotettava
se lopulta on alueerojen suuruuden mittarina etenkin logistisen regressioanalyy
sin tapauksessa (vrt. Snijders & Bosker 1999, 224229). Näistä rajoitteista huoli
matta voitaneen arvioida, että aluevaihtelu ei  yleensä selittynyt yksilöiden sosio
demografisilla ominaisuuksilla. Yksilötekijöiden vakioimisen  jälkeen  jäljelle  jäänyt
vaihtelu oli tilastollisesti merkitsevää muissa tapauksissa paitsi kasautuneen huo
noosaisuuden analyysissa naisilla; kuolleisuusanalyysissa oli lisäksi epävarmuut
ta  vaihtelun  suuruudesta,  sillä  sille  ei  saatu  tilastollisen  merkitsevyyden  mittaa.
Se, että osa seutukuntien välisistä eroista selittyi niiden erilaisilla väestörakenteil
la,  ei  kuitenkaan  tarkoita  sitä,  että todelliset  alueerot  olisivat  pienemmät  kuin
aluksi havaittiin – tarkoituksena on nimenomaan selvittää, mistä alueerot voisivat
johtua. Kun relevanteimmiksi ajatellut yksilöitä kuvaavat muuttujat ja niiden mah
dollinen sekoittava vaikutus on otettu huomioon, voidaan pohtia sitä, miten seutu
kuntia kuvaavat rakennetekijät tai sosiaalisen ympäristön tekijät olivat yhteydessä
huonoosaisuuden  ulottuvuuksiin.  Alueerojen  perusteella  onkin  saatu  jo vihjeitä
mahdollisista  alueellisista  tekijöistä.  Näistä saatuja  tuloksia kootaan  yhteen seu
raavassa luvussa.

10.2.3  Kaupunkiseutukuntien sosiaalisten ominaisuuksien
vaikutukset yksilöiden huonoosaisuusriskeihin

Tässä luvussa esitetään kootusti tulokset siitä, miten jotkin kaupunkiseutukuntien
rakenteelliset ominaisuudet sekä etenkin sosiaalista ympäristöä kuvaavat ominai
suudet vaikuttivat huonoosaisuusriskeihin  ja olivatko sosiaalisen ympäristön vai
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kutukset erilaisia lamatyöttömien kuin muiden joukossa. Hieman erilaisten seutu
kuntamuuttujien oletettiin olevan yhteydessä huonoosaisuuden eri ulottuvuuksiin,
ja siksi esimerkiksi pitkäaikaisen työttömyyden analyysissa korostuivat työmarkki
natilanteeseen  liittyvät muuttujat enemmän kuin sosiaalista ympäristöä kuvaavat
muuttujat, kun taas esimerkiksi perhetilanteiden analyysissa sosiaalisen ympäris
tön ominaisuuksien oletettiin olevan erityisen relevantteja.

Useimmissa osaanalyyseissa otettiin huomioon joitakin analyysin kannal
ta  tarpeellisiksi  katsottuja  rakenteellisia  tekijöitä,  joiden  osalta  tulokset  käydään
seuraavassa lyhyesti läpi. Sekä naisten että miesten pitkäaikais ja toistuvaistyöt
tömyyteen oli luonnollisesti vahvassa yhteydessä seutukunnan työpaikkojen mää
rä  työikäiseen  työvoimaan  suhteutettuna,  eikä  yhteys  kadonnut  yksilötekijöiden
vakioimisen myötä. Lisäksi työpaikkojen määrän muutos seurantajakson loppuun
mennessä  vaikutti  työttömyysriskiin,  joskin  tämän  muuttujan  vaikutus  oli  selvä
vain naisilla. Elinkeinorakenteeseen liittyvä  teollisuustyöpaikkojen osuutta laman
aikaisista  työpaikkavähennyksistä  kuvaava  muuttuja  ei  ollut  yhteydessä  pitkäai
kaistyöttömyysriskeihin. Perheettömyyteen  ja  eronneisuuteen  oli  yhteydessä su
kupuolirakenne eli naisten ja miesten lukumäärien suhde siten, että naisten suh
teellisen määrän kasvaminen lisäsi perheettömyys ja eroriskejä. Tuloköyhyyteen
oli  yhteydessä  keskimääräinen  tulotaso,  mutta  yhteys  katosi  yksilömuuttujien
huomioimisen  myötä.  Omistusasunnosta  luopumiseen  oli  odotetusti  hyvin  vah
vassa yhteydessä vuokraasuntojen osuus. Miesten kuolleisuuteen oli yhteydessä
maantieteellinen  sijainti,  jolla  otettiin huomioon  tiedossa oleva vielä selittämätön
Pohjois/Itä ja Etelä/LänsiSuomen kuolleisuuden ero, mutta tässä yhteys selittyi
väestörakenteella.  Edellä  mainittujen  rakenteellisten  tekijöiden  vaikutusten  voi
makkuus vaihteli osaanalyysista toiseen, eivätkä ne aina näkyneet samalla taval
la naisten ja miesten ryhmissä. Näiden osalta tuloksia ei käydä kuitenkaan tässä
enää  tarkemmin  läpi,  vaan  jatkossa  keskitytään  sosiaalisen  ympäristön  ominai
suuksia koskeviin tuloksiin.

Seutukuntien sosiaalista ympäristöä kuvattiin työttömyys/ deprivaatioas
teella (mittarina seutukunnan vuosien 1993 ja 1997 keskimääräinen työttömyysas
te), kaupungistuneisuusasteella  (mittarina summamuuttuja,  joka  rakennettiin  taa
jamassa asuvien ja muissa kuin maa, metsä ja kalatalouden ammateissa toimi
vien  osuudesta), osallistumisasteella  (mittarina  vuosien  1992  ja  1996  kunnallis
vaalien keskimääräinen äänestysaktiivisuus) sekä perhekoheesion tasolla  (mitta
rina summamuuttuja,  joka muodostettiin  yksinasuvien,  yksinhuoltajaperheiden  ja
eronneiden osuudesta). Tulokset näiden osalta on koottu taulukkoon 10.3,  johon
on merkitty symboleilla, miten kukin muuttuja oli yhteydessä kuhunkin selitettävä
nä olevaan huonoosaisuustekijään – jos yhteyttä ei ollut, taulukon kyseenomai
nen kohta  on  jätetty  tyhjäksi. Pisteet merkitsevät sitä,  että muuttujaa ei  käytetty
kyseenomaisessa analyysissa. Plusmerkit tarkoittavat sitä, että seutukuntamuut
tujan arvon suureneminen (muuttujan nimen osoittamaan suuntaan) lisäsi huono
osaisuuden  riskiä,  ja  miinusmerkit  sitä,  että  seutukuntamuuttujan  arvon  suure
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neminen pienensi huonoosaisuuden riskiä. U ja  merkit tarkoittavat epälineaa
rista  vaikutusta,  jolloin  luokitellun  muuttujan  keskimmäisessä  luokassa  havaittiin
joko muita luokkia pienempi tai suurempi vaikutus. Symbolit on merkitty sulkuihin,
jos yhteys ei ollut tiukoilla kriteereillä (5 prosentin merkitsevyystasolla) tilastollises
ti merkitsevä mutta kertoimien mukaan jonkinlainen yhteys kuitenkin oli havaitta
vissa.

Ensimmäiseksi  taulukossa  on  esitetty  yhteydet  malleissa,  joissa  muita
yksilö  tai  seutumuuttujia  ei  ole  vakioitu,  toiseksi  yhteydet,  kun  yksilötekijöiden
vaikutus on kontrolloitu, ja kolmanneksi yhteydet, kun myös kaikki rakenteelliset ja
sosiaalista  ympäristöä  kuvaavat  seutukuntamuuttujat  ovat  mallissa  yhtä  aikaa.
Tulokset on esitetty kaikista  tehdyistä malleista noudattaen sitä periaatetta,  että
lukijalle on  jätettävä mahdollisuus arvioida, miten eri vakioinnin vaiheet ovat vai
kuttaneet muuttujia koskeviin tuloksiin (Blalock 1984; Blakely & Woodward 2000).
Malleissa  13  on  kyse  niin  sanotuista  päävaikutusmalleista,  jotka  eivät  sisällä
muuttujien  välisiä  interaktioita  eli  yhteisvaikutuksia.  Päävaikutusmallien  lisäksi
toisen tyypin malleista tehtiin myös  interaktiomalleja, joiden tarkoituksena oli sel
vittää, oliko kunkin sosiaalista ympäristöä kuvaavan seutukuntamuuttujan vaikutus
erilainen  lamaajan  työmarkkinaaseman  mukaisissa  ryhmissä  eli  lamaajan  pit
käaikaistyöttömien  ja  muiden  kuin  lamaajan  pitkäaikaistyöttömien  joukossa.
Useissa kohdin tällainen interaktio löytyikin, ja taulukkoon 10.3 on merkitty musta
pallo sellaisten osaanalyysien kohdalle, joissa interaktiovaikutus  löytyi.  Interakti
oita ei oikeastaan kuuluisi esittää erillään päävaikutusmalleista, vaan tulokset tuli
si  esittää  malleista,  joissa  sekä  päävaikutukset  että  interaktiot  ovat  yhtä  aikaa.
Tässä tutkimuksessa päädyttiin kuitenkin selkeyden vuoksi pitämään lähtökohta
na  päävaikutusmalleja,  joiden  lisäksi  tehtiin  interaktiotarkasteluja  ikään  kuin  yli
määräisenä  tutkimustehtävänä. Lamaajan  työmarkkinaaseman  interaktioita  tes
tattiin  erikseen  eri  seutukuntamuuttujien  kanssa,  ja  on  huomattava,  että  kaikki
interaktiot eivät olleet samassa mallissa merkitseviä yhtä aikaa, koska vaikutukset
osittain  ilmensivät  samaa  asiaa.  Kaikkia  interaktioita  ei  tarkasteltu  yhtä  aikaa,
koska tavoitteena ei ollut löytää selitysvoimaltaan parasta mallia.

On vaikeaa määrittää sitä, minkä mallin perusteella tulisi tehdä päätelmiä
aluemuuttujien  varsinaisista  vaikutuksista.  Tässä  tutkimuksessa on  valittu  näkö
kanta,  jonka  mukaan  aluetekijöiden  varsinaisen  vaikutuksen  ajatellaan  näkyvän
vasta  yksilötekijöiden  vaikutusten  huomioon  ottamisen  jälkeen  eli  toisen  tyypin
malleista. Tässä ohitetaan siten huomautuksella se tosiasia, että myös yksilöiden
ominaisuuksiksi tässä tutkimuksessa luettavat sosiodemografiset tekijät ovat osit
tain riippuvaisia alueesta, jolloin aluetekijöiden kokonaisvaikutus on todellisuudes
sa yleensä suurempi kuin vakiointien jälkeen havaittu. Yksilötekijät  toimivat siten
myös  seutukuntamuuttujien  vaikutuksia  välittävinä  tekijöinä  (keskustelua  tästä
jäljempänä  luvussa 10.3.3).  Niihin  liittyviin vaikutussuhteisiin  perehtyminen  voisi
avata  mahdollisuuksia  seutukuntamuuttujien  vaikutusmekanismien  paremmalle
ymmärrykselle.
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Taulukko 10.3. Kaupunkiseutukuntien sosiaalisen ympäristön ominaisuuksien yhteydet huo
noosaisuusriskeihin eri malleissa. 1, 2

Seutukuntamuuttujan vaikutuksen suunta,
kun seutukuntamuuttujan arvo kasvaa

Malli Malli Malli Malli
1 2 3 i 1 2 3 i 1 2 3 i 1 2 3 i

Naiset . . . . + – – – . . . .
Miehet . . . . (+) – – . . . .

Naiset (+) – + + + – – – – –
Miehet (+) (–) – (+) – – –

Naiset (–) – + (+) – – – – –
Miehet (–) – (+) (+) U – – – –

Naiset + – – – . . . .
Miehet + (–) – (–) (–) – – . . . .

Naiset (U) U (+) + (+) – – (–) –
Miehet (–) – + + (+) – – – – –

Naiset – – – –
Miehet + – – – –

Naiset + – (U) (+) (+) ) – – (U) – –
Miehet + U (+) + + – – – –

Naiset (–) – (+) (+) – – – – –
Miehet (–) – (U) (U) – – (–) – – –

1 Malli 1: Vain kukin seutukuntamuuttuja. Malli 2: Kukin seutukuntamuuttuja ja yksilömuuttujat. Malli 3: Kaikki muuttujat.
i: Interaktiomalli.

2 Yhteydet on merkitty symbolein (luokitellun ja/tai jatkuvan seutumuuttujan kertointen perusteella):
+ = Seutukuntamuuttujan arvon kasvaminen (muuttujan nimen osoittamaan suuntaan) kasvattaa huonoosaisuuden riskiä.
– = Seutukuntamuuttujan arvon kasvaminen (muuttujan nimen osoittamaan suuntaan) pienentää huonoosaisuuden riskiä.
U = Huonoosaisuusriski pienin seutukuntamuuttujan keskimmäisessä luokassa.
Interaktiosarakkeessa: Uvaikutus lamatyöttömien ryhmässä.

 = Huonoosaisuusriski suurin seutukuntamuuttujan keskimmäisessä luokassa.
. = Muuttuja ei mukana analyysissa. Tyhjä = Yhteyttä ei ole kyseisessä mallissa.

 = Yhteys oli lamaajan pitkäaikaistyöttömillä voimakkaampi tai se ilmeni ainoastaan lamatyöttömien joukossa.
Suluissa olevat tarkoittavat niitä kohtia, joissa muuttujan luokkaestimaattien mukaan jonkinlainen vaikutus näytti olevan,
vaikka tilastollinen merkitsevyys ei saavuttanut 5 prosentin merkitsevyystasoa.

Kaupungis
tuneisuus
aste

Osallistumis
aste

Perhe
koheesio

Huonoosaisuuden
indikaattori

Pitkäaikaistyöttömyys
19971998

Perheettömyys 1997

Eroaminen 19931997

Työttömyys
aste

Parisuhteen ja
omistusasunnon
menettäminen
19931997

Tuloköyhyys 1997

Omistusasunnosta
luopuminen 19931997

Kuolema 19952001

Kasautunut huono
osaisuus 19971998

Usein  osa  yksittäisen  seutukuntaominaisuuden  yhteydestä  huono
osaisuusriskiin  johtuu  itse  asiassa  jonkin  muun  seutumuuttujan vaikutuksesta  –
myös aluetason muuttujat voivat toimia sekoittavina muuttujina toistensa suhteen
ja ne on siksi hyvä vakioida myös yhtä aikaa (Blakely & Woodward 2000). Lisäksi
sosiaalisten tekijöiden yhteys voi johtua joistakin rakenteellisista tekijöistä. Kaikki
en  seutukuntamuuttujien  vaikutusten  yhtäaikainen  huomioiminen  aiheuttaa  kui
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tenkin usein  ongelmia  sikäli,  että mallirakenteen  monimutkaistuessa vaikutukset
ikään kuin kumoavat  toisensa  ja mikään  tekijä ei enää näytä olevan yhteydessä
selitettävään muuttujaan selittävien muuttujien keskinäisten korrelaatioiden takia.
Toisinaan  taas  seutukuntamuuttujien  vakioiminen  tuo  muiden  muuttujien  vaiku
tuksia paremmin esiin. Lopullisen kuvan saaminen vaikutussuhteista onkin hanka
laa. Tässä tutkimuksessa tuloksia tulkitaankin sekä toisen että kolmannen tyypin
mallien perusteella – kenties näistä yhdessä hahmottuu paremmin kuva siitä, mit
kä alueelliset tekijät olivat relevanteimpia huonoosaisuusriskejä selitettäessä.

Seutukunnan deprivaatio  tai  työttömyysastetta  koskevat  tulokset  olivat
mielenkiintoisia  ja  jossain  määrin  odotusten  vastaisia.1  Alkuoletuksena  työttö
myysasteen suhteen oli, että korkea alueellinen työttömyysaste ja sen ilmentämä
deprivaation aste lisäisi yhteisötasolta kumpuavaa psykososiaalista stressiä, joka
voi  johtaa  tietynlaiseen  toivottomuuteen  tulevaisuudennäkymien suhteen  ja  joka
siten  vaikuttaisi  huonoosaisuusriskejä  lisäävästi.  Tulokset  osoittivat  kuitenkin
päinvastaista:  huonoosaisuusriskit  olivat  muita  seutukuntia  korkeammat  nimen
omaan matalan  työttömyysasteen seuduilla, kun yksilötekijöiden  ja muiden alue
tekijöiden  vaikutus  oli  huomioitu.  Osassa  analyyseista  korkea  työttömyysaste
näytti ensimmäisissä malleissa lisäävän huonoosaisuusriskejä. Kuitenkin seudun
työttömyysasteen yhteys kääntyi päinvastaiseksi silloin, kun otettiin huomioon erot
seutukuntien väestörakenteissa eli siinä, että korkean työttömyysasteen seuduilla
huonoosaisuusriskit johtuivat useimmin esimerkiksi yksilöiden omasta työttömyy
destä ja muista sosiodemografisista tekijöistä kuin varsinaisesti yhteisötason työt
tömyydestä.  Samoin  joissakin  analyyseissa  vastaavanlainen  työttömyysasteen
vaikutus  tuli  esiin,  vaikkei  yhteyttä  havaittu  ensimmäisessä  mallissa.  Tällainen
tulos saatiin niissä osaanalyyseissa, joiden vastemuuttuja lähtötilanteessa vaihte
li alueittain päinvastaisesti kuin työttömyysaste (vrt.  luku 10.2.2) ja  joissa alueen
työttömyysasteen vaikutus siten oli ensimmäisessä mallissa ikään kuin kumoutu
nut yksilöiden oman työttömyyden vaikutuksen takia. Esiin tullut käänteinen vaiku
tus  vahvistui  useimmissa  analyyseissa  edelleen  muiden  seutukuntamuuttujien
vakioimisen  myötä.  Korkeimman  työttömyysasteen  seuturyhmässä  esimerkiksi
perheettömyyden ja eroamisen vedonlyöntisuhteet olivat naisilla ja miehillä 1520
prosenttia pienempiä kuin matalimman työttömyyden seuduilla, kun muiden muut
tujien vaikutukset oli vakioitu. Muiden vastemuuttujien osalta vaikutus oli samaa
suuruusluokkaa.

Avain  tämän  epäintuitiiviselta  vaikuttavan  tuloksen mahdolliseen  selityk
seen  löytyy,  kun  työttömyysasteen  vaikutuksia  tarkastellaan  erikseen  lamaajan
pitkäaikaistyöttömien ja muiden kuin lamaajan pitkäaikaistyöttömien ryhmissä eli
yksilötason  työttömyyden  ja  aluetason  työttömyysasteen  interaktioiden  kautta.
Useissa analyyseissa nimenomaan lamatyöttömien ryhmässä näkyi matalan työt

1 Pitkäaikaistyöttömyyden analyysissa työttömyysastetta ei käytetty selittävänä muuttujana, koska
selitettävän ja selittävän muuttujan katsottiin tällöin vastaavan liian läheisesti toisiaan.
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tömyysasteen huonoosaisuusriskiä  lisäävä vaikutus,  kun muiden kuin  lamatyöt
tömien  ryhmässä  seudun  työttömyysasteen  tasolla  ei  ollut  lainkaan  vaikutusta.
Tämä  analyyseissa  teknisesti  havaittu  interaktiovaikutus  voidaan  ilmaista  myös
toisin päin: matalan työttömyysasteen seuduilla lamatyöttömien ja muiden välinen
ero huonoosaisuusriskeissä oli suurempi kuin korkean työttömyysasteen seuduil
la. Selityksenä saattaa tällöinkin olla yhteisöstä kumpuava psykososiaalinen stres
si, mutta vaikutus on erisuuntainen kuin kaksinkertaisen deprivaation oletuksessa:
alueilla, joilla työttömyysaste on matala, henkilön oma työttömyys voi olla leimaa
vampaa kuin seuduilla, joilla työttömyysaste on korkea (Cohn 1978; Gallie & Rus
sell 1998). Työttömyyteen on lisäksi kenties totuttu sellaisilla alueilla, joilla työttö
myys on normaaliaikoinakin tavallista – työn puute ei ole niin suuri ongelma eikä
kenties  laukaise  huonoosaistumista silloin,  kun asuinseutu  on muutenkin  depri
voitunut työn tai taloudellisen kehityksen suhteen (Martikainen & Valkonen 1996;
Gallie  ym.  2000). Työttömyyden kokeminen hyvän  työllisyystilanteen  alueilla voi
johtaa  pahenevaan  huonoosaistumisen  kierteeseen.  Tässä  suhteessa  tulokset
tukevat  siis  aluevaikutusten  sosiaalisen  vertailun  teoriaa  vaikutusmekanismiksi
työttömien joukossa (vrt. luku 3.2.1.2).

Toisaalta  kyse voi  tässäkin osittain olla valikoitumisesta:  matalan  työttö
myysasteen seutukunnissa lamatyöttömät saattoivat olla sekä lähtötilanteen työt
tömyyteen  että  myöhempiin  huonoosaisuusriskeihin  vaikuttavien  ominaisuuksi
ensa suhteen valikoituneempaa väestönosaa kuin niillä seuduilla, joilla työttömyys
kosketti  laajempaa  ja  siten  heterogeenisempää  osaa väestöstä.  Kuten  aiemmin
mainittiin, tämän tutkimuksen aineistolla kaikkia valikoitumiseen liittyviä tekijöitä ei
ole  saatu  otettua  huomioon,  vaikka  useita  sosiodemografisia  taustatekijöitä  on
valikoitumisvaikutuksen vähentämiseksi vakioitu. Seutukunnan  työttömyysasteen
osalta  tulokset näyttäisivät  siis  tukevan  leimautumishypoteesia,  mutta varmuutta
tähän ei aineiston puitteissa saada.

Seutukunnan kaupungistuneisuusaste  kuvaa  yhtäältä  eroja  elämänmah
dollisuuksissa ja toisaalta kaupunkimaista elämäntapaa ja siihen liittyvää sosiaali
sen integraation ja sosiaalisen kontrollin vahvuutta (tai sen vähäisyyttä). Tulosten
mukaan kaupungistuneisuusasteen kasvaessa huonoosaisuusriskit yleensä kas
voivat, vaikka vaikutukset eivät aina täyttäneet tilastollisen merkitsevyyden kritee
reitä. Melko selviäkin vaikutuksia löytyi: kun väestörakenne oli huomioitu, vähiten
kaupungistuneissa  seutukunnissa  asuminen  pienensi  perheettömyyden  vedon
lyöntisuhdetta  naisilla  neljänneksen,  omistusasunnosta  luopumisen  vedonlyön
tisuhdetta naisilla viidenneksen ja miehillä neljänneksen sekä kasautuneen huo
noosaisuuden  vedonlyöntisuhdetta  miehillä  viidenneksen  verrattuna  kaupungis
tuneimpiin seutukuntiin. Muiden seutumuuttujien huomioiminen pienensi yleensä
kertoimia  jonkin  verran,  mutta  tuloksista  voidaan  päätellä,  että  kaupunkimainen
elämäntapa  tai  kaupungin  tarjoamat  mahdollisuudet  olivat  yhteydessä  huono
osaisuusriskeihin muista mitatuista  tekijöistä  riippumatta. Tulokset mukailivat nii
den  suomalaisten hyvinvoinnin  alueerotutkimusten  tuloksia,  joissa kunnan  kau
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punkimaisuuden  on  huomattu  olevan  yhteydessä  kuntatason  hyvinvointi
indikaattoreihin (Siirilä ym. 1999; Kainulainen ym. 2001; Viljanen 2001).

Interaktioanalyyseilla  saatiin  jälleen  tarkentavaa  tietoa  kaupungistunei
suuden  vaikutuksista.  Naisilla  jakson  19971998  pitkäaikaistyöttömyyden  ja  ka
sautuneen  huonoosaisuuden  sekä  kuolleisuuden  analyyseissa  kaupungistunei
suuden kasvaessa nimenomaan lamatyöttömien huonoosaisuusriski kasvoi, kun
muiden  joukossa  vastaavaa  vaikutusta  ei  ollut.  Naisten  perheettömyyteen  kau
pungistuneisuus  vaikutti  lamatyöttömien  joukossa  siten,  että  vasta  kaupungis
tuneimmilla  seuduilla  riski  oli selvästi  muita seutuja korkeampi,  kun muiden  jou
kossa  yhteys näytti  lineaariselta. Miesten  eronneisuuden analyysissa sen sijaan
lamatyöttömillä eroriski oli pienin keskimääräisen kaupungistuneisuuden seuduil
la, kun muiden kuin lamatyöttömien ryhmässä yhteys oli vaatimaton. Kaiken kaik
kiaan  siis  kaupungistuneisuuskin  näytti  vaikuttavan  useissa  tapauksissa  enem
män lamaajan pitkäaikaistyöttömien tilanteeseen kuin muihin. Toisin päin sanot
tuna tämä tarkoitti sitä, että kaupungistuneimmilla seuduilla erot lamatyöttömien ja
muiden välillä myöhemmän  tilanteen  suhteen  olivat suuremmat  kuin vähemmän
kaupungistuneilla  seuduilla.  Esimerkiksi  sosiaalisten  ongelmien  keskittyminen
kaupunkialueille  kenties vaikutti  enemmän  lamatyöttömien kuin muiden elämän
mahdollisuuksiin.

Osallistumisaste  ja perhekoheesio kuvaavat sosiaalisen koheesion kahta
ulottuvuutta:  toinen  yhteiskunnallisesta  osallistumisesta  nousevaa  kansalaisyh
teiskunnan yhteisöllisyyttä ja  tehokkuutta,  toinen perheelämään liittyvää arvo  ja
normiilmastoa  eli kiinnittyneisyyttä perinteisiin perhe  ja asuinmuotoihin. Näiden
kahden ulottuvuuden erotteleminen voi auttaa luotaamaan sosiaalisen koheesion
eri  puolia  ja  niihin  liittyviä  erilaisia  mekanismeja  (Baum  1999).  Sekä  korkealla
osallistumisasteella  että  korkealla  perhekoheesiolla  oli  tulosten  mukaan  huono
osaisuusriskejä  pienentävä  vaikutus,  joka  ei  johtunut  väestörakennetekijöiden
vaikutuksesta.

Äänestysaktiivisuudella  mitatun  osallistumisasteen  on  aiemmissa  tutki
muksissa huomattu olevan yhteydessä kuolleisuuteen (Blomgren ym. 2004; Mar
tikainen ym. 2004) ja terveydentilaan (Sipilä 2004). Osallistumisaste lienee yhtey
dessä elämän eri aloilla näkyvään yritteliäisyyteen ja aktiivisuuteen sekä väestön
yleiseen yhteiskuntaan integroituneisuuteen. Tämä voi vaikuttaa sekä työmarkki
naasemaan,  köyhyyteen  että  esimerkiksi  terveellisten  elämäntapojen  kautta
myös kuolleisuuteen. Ympäröivän yhteisön sosiaalinen kiinteys voi vaikuttaa esi
merkiksi työnhaun intensiteettiin sekä toisaalta siihen, miten työttömistä pidetään
huolta yhteisössä. Toisaalta sosiaalisen kiinteyden taso voi vaikuttaa myös siihen,
missä  määrin  ilmoittaudutaan  työvoimaviranomaisten  rekistereihin  työnhakijaksi.
Korkean koheesion seuduilla ei kenties aina rekisteröidytä  työttömiksi vaan työn
puuttuessa pysytellään työvoiman ulkopuolella useammin kuin matalan koheesion
seuduilla,  joilla  yhteisön  paine  ei  ole  yhtä voimakas  eikä  toisaalta  leimaamisen
pelko yhtä suuri.
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Osallistumisasteen  yhteyttä  huonoosaisuusriskeihin  kuvaavat  kertoimet
pienenivät  hieman  yksilötekijöiden  vakioimisen  seurauksena,  mikä  tarkoitti  sitä,
että matalan osallistumisasteen seutukunnissa asui taustaominaisuuksiltaan kes
kimääräistä suuremmassa huonoosaisuusriskissä olleita yksilöitä. Kaikki muuttu
jat  sisältävissä malleissa osallistumisasteella ei usein  kuitenkaan ollut  itsenäistä
vaikutusta seutukuntamuuttujien välisten korrelaatioiden takia.

Seutukunnan  perhekoheesion  taso  oli  selvässä  yhteydessä  huono
osaisuuden  ulottuvuuksiin  lähes  kaikissa  malleissa,  joissa  se  oli  mukana,  eikä
muiden  seutuominaisuuksienkaan  huomioonottaminen  pienentänyt  yhteyksiä.
Vähäinen perhekoheesion määrä vaikutti erityisesti miesten perheettömyyteen ja
eroamiseen, joita koskevat vedonlyöntisuhteet olivat matalimman perhekoheesion
seutukuntaluokassa  noin  40  prosenttia  suuremmat  kuin  korkeimman  koheesion
seutukuntaluokassa, sekä miesten parisuhteen ja omistusasunnon yhtäaikaiseen
menettämiseen,  jota koskevat vedonlyöntisuhteet olivat vastaavasti noin 60 pro
senttia korkeammat. Miehillä vaikutukset olivat yleensäkin suurempia kuin naisilla.
Perheeseen liittyviä vastemuuttujia koskevat tulokset ovat jossain määrin luonnol
lisiakin, koska selittävä muuttuja on melko lähellä selitettävää muuttujaa.

Perhekoheesiolla  oli  vaikutus  myös  muunlaiseen  kuin  perheeseen  liitty
vään huonoosaisuuteen, mistä voidaan  päätellä sen  kertovan  laajemminkin yh
teisöstä kumpuavasta sosiaalisesta tuesta, maallistumisesta, normeista ja moder
nisoituvasta  elämäntavasta.  Noin  puolet  korkeimman  perhekoheesion  ryhmässä
olevista seutukunnista on  hyväosaisen Pohjanlahden  rannikon  seutuja  (ks.  liite
kartta 12), mikä antaa osaltaan lisävalaistusta sille, miksi korkean perhekoheesion
vaikutus  näyttää  kaikilla  tutkituilla  huonoosaisuusmuuttujilla  samankaltaiselta.
Maantieteellisten alueiden erilaiset asenteet esimerkiksi avioliiton purkautumisen
sosiaalisen  hyväksyttävyyden  suhteen  voivat  heijastella  muita  alueiden  välisiä
eroja  kuten kulttuurisia  eroja  ja  eroja  uskonnollisuudessa  (Lampard 1994,  274).
Perhekoheesiomuuttuja  muistuttaa  alueelliselta  vaihtelultaan  hyvin  paljon  Riihi
sen (1965) löytämää sosiaalisen irrallisuuden faktoria (vrt. luvut 3.1.3 ja 10.2.2).

Vaikutuksen mekanismina saattaa toimia jonkinlainen yhdenmukaisuuden
paine ja normikonformismi (Allardt 1964/1971) sekä erilaisten käyttäytymismallien
oppiminen,  jolloin  käyttäytymistä  sopeutetaan  yleisesti  hyväksytyn  mukaiseksi.
Selitykset alueominaisuuksien vaikutuksille  esimerkiksi eroamisen suhteen saat
tavatkin  tässä olla aluevaikutusten sosiaalisen kontrollin  teorian mukaisia. Yhtei
sön sosiaalisten  ja kulttuuristen piirteiden voidaan myös ajatella  toimivan voima
varana  luoden  yksilöiden  toiminnalle  valmiita  käyttäytymisen  malleja  (vrt.  An
tonovsky 1979, 119).

Interaktioanalyyseissa  paljastui,  että  lamaajan  pitkäaikaistyöttömyyttä
kokeneiden  joukossa  molempien  koheesiomuuttujien  vaikutukset  myöhempään
huonoosaisuusriskiin olivat suuremmat kuin muiden joukossa, ja kuolleisuuden ja
kasautuneen huonoosaisuuden analyyseissa yhteydet näkyivät vain  lamatyöttö
mien  joukossa mutta ei muiden ryhmässä. Suurin huonoosaisuuden  riski  lama
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työttömillä oli siis niillä seuduilla, joilla koheesio kummalla tahansa mittarilla mitat
tuna oli matala. Tämä tarkoittaa myös sitä, että lamatyöttömien ja muiden välinen
ero oli suurimmillaan matalan koheesion leimaamilla alueilla. Lamatyöttömät olivat
siis muita alttiimpia matalan kansalaisosallistumisen ja vähäisen perhekoheesion
osoittaman kiinteyden puutteen eli korkean sosiaalisen irrallisuuden vaikutuksille.
Sosiaalisesti  kiinteissä  ja  siten  tukea  antavissa  yhteisöissä  yksilön  työttömyys
taustan  vaikutus  muuhun  huonoosaisuuteen  on  siis  pienempi  kuin  sellaisissa
yhteisöissä, joissa tukea ei vastaavassa määrin ole saatavilla.

Yleisesti ottaen siis seutukuntien sosiaalisilla ympäristöillä oli melko kiis
tattomia  yksilöiden  omista  ominaisuuksista  riippumattomia  vaikutuksia  huono
osaisuusriskeihin.  Naisten  ja miesten  ryhmien kesken  ei  havaittu  erityisiä eroja,
vaikkakin  aluemuuttujien  vaikutusten suuruus  oli  usein  näissä  ryhmissä  hieman
erilainen: esimerkiksi perhekoheesion taso vaikutti miehiin yleensä enemmän kuin
naisiin.  Vaikutukset  olivat  useissa  osaanalyyseissa  suurempia  lamatyöttömien
kuin muiden joukossa jopa siinä määrin, että muiden kuin lamatyöttömien joukos
sa  niitä  ei ollut  lainkaan  havaittavissa.  Omalta  asemaltaan  lähtökohtatilanteessa
heikommat  olivat  siis  muita  alttiimpia  aluetekijöiden  vaikutuksille. Valikoitumisen
vaikutusta  ei  voida  täysin  sulkea  pois  selityksenä.  On  kuitenkin  todettava,  että
vaikka seutukuntien sosiaalisen ympäristön vaikutuksia löytyi, ne olivat paljon pie
nempiä  ja  epäkoherentimpia kuin  yksilöiden sosiodemografisten  ominaisuuksien
vaikutukset.  Siten  tulosten  perusteella  ei  voida  sanoa,  että  alueellisilla  tekijöillä
olisi  ratkaiseva vaikutus ihmisten elämään heidän omista ominaisuuksistaan riip
pumatta.

Eri vastemuuttujien osaanalyyseissa käytettiin samanlaista asetelmaa ja
samankaltaista  muuttujayhdistelmää,  ja  tällainen  systemaattinen  ote  huono
osaisuuden eri ulottuvuuksien  tutkimisessa  toi  lisävarmuutta alueominaisuuksien
vaikutuksista tehtyihin päätelmiin. On syytä olettaa, että  jos tietty vaikutus näkyy
useita  huonoosaisuusmuuttujia  tutkittaessa  samantapaisena,  kyse  ei  ole  sattu
man  aiheuttamasta  tai  analyysimenetelmän  valinnalla  syntyneestä  yhteydestä.
Useiden vastemuuttujien ja selittävien muuttujien yhdistelmien käyttö on kaikkiaan
tuonut esiin monitasomenetelmän erilaisia piirteitä ja on havainnollistanut sen etu
ja ja rajoitteita. Esimerkiksi tietyissä osaanalyyseissa ilmenneet epävarmuusteki
jät ovat usein saaneet  lisävalaistusta muiden osaanalyysien tuloksista. Menetel
män avulla  tehtyjen  päätelmien validiutta  yksittäisen  analyysin  tapauksessa voi
daan arvioida paremmin, kun on tietoa siitä, miten väline on toiminut muissa vas
taavissa tilanteissa. Toisaalta analyysi on väkisinkin jäänyt osittain pintapuoliseksi
tutkittavien muuttujien suuren määrän takia. Tämän takia yksittäisiin ulottuvuuksiin
ja niihin liittyviin mekanismeihin ei lopulta voitu paneutua kovinkaan syvällisesti.
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10.3  Tulosten luotettavuus ja virhelähteet

Seuraavassa  pohditaan  tutkimuksen  kannalta  keskeisiä  metodologisia  seikkoja.
Ne liittyvät ennen kaikkea käytettyyn rekisteriaineistoon ja sen pohjalta muodos
tettuihin huonoosaisuusindikaattoreihin, selittäviin muuttujiin yksilö ja aluetasolla
sekä monitasomenetelmään ja aluevaikutustutkimukseen liittyviin haasteisiin.

10.3.1  Voiko rekisteriaineistolla mitata huonoosaisuutta?

Rekisteriaineiston käytöllä on huonoosaisuustutkimuksessa omat etunsa ja puut
teensa.  Tässä  tutkimuksessa  käytetyn  pääasiassa  työssäkäyntitilaston  pitkittäis
aineistoon perustuvan yksilöitä koskevan rekisteriaineiston etuja esimerkiksi kyse
lyaineistoon  verrattuna  ovat  muun  muassa  aineiston  suuri  koko,  väestöllinen
edustavuus,  tietojen  luotettavuus  sekä  tietojen  paneeliluonteisuus  eli  samojen
tietojen  saatavuus  useilta  vuosilta.  Tämän  tutkimuksen  kannalta  aineiston  tär
keimpiä etuja on se, että siinä on otoksen koon ansiosta riittävästi yksilöitä myös
seutukunnittaiseen analyysiin. Huonoosaisuustutkimuksen kannalta ongelmallista
on kuitenkin se, että rekisteriaineistoista saadaan lopulta vain vähäisessä määrin
tietoja yksilöiden elämäntilanteesta ja tekijöistä, jotka indikoivat todellista syrjäyty
neisyyttä. Aineistossa saatavilla olevien tietojen pohjalta oli pyrittävä rakentamaan
huonoosaisuutta  kuvaavia  muuttujia.  Nyyssölän  (1997)  mukaan voidaankin  sa
noa,  että  rekisteriaineistoilla  saadaan  tietoa  pikemminkin  huonoosaisuuden  ris
keistä  kuin  varsinaisesta  huonoosaisuudesta.  Tässä  tutkimuksessa  käytettyjen
huonoosaisuuden indikaattoreiden mittaaminen sinänsä lienee varsin luotettavaa,
koska  tiedot  perustuvat  rekistereihin.  Olennaisempi  kysymys  onkin  se,  ovatko
tiedot valideja eli kuvaavatko ne sitä, mitä niiden on tarkoitus kuvata.

Pitkäaikainen työttömyys määriteltiin virallisia määrittelyitä seuraten vähin
tään 12 kuukauden  työttömyydeksi  kahden vuoden aikana. Aineiston  kuukausit
taista työttömyystietoa voi pitää varsin luotettavana työttömyyden mittarina. Kah
den  peräkkäisen  vuoden  työttömyystietojen  käyttäminen  antaa  pitkäaikaisesta
työmarkkinatilanteesta  lisäksi  varmemman  kuvan  kuin  esimerkiksi  tietyn  hetken
poikkileikkaustilanteen  tarkastelu.  On  kuitenkin  pidettävä  mielessä,  että  rekiste
reissä näkyvä työttömyys edellyttää rekisteröitymistä työttömäksi, jolloin sellaiset
kin henkilöt,  jotka eivät varsinaisesti etsi  työtä, saattavat etenkin korkean  työttö
myyden aikana rekisteröityä työttömiksi muun toiminnan sijaan. Toisaalta rekiste
ritieto ei  tavoita piilotyöttömyyttä eli sitä, että  työhön periaatteessa halukas ei  il
moittaudu  työttömäksi  vaan  pysyy  työvoiman  ulkopuolella.  Työttömien  kategori
aan tulee siis jonkin verran henkilöitä, jotka eivät haluaisikaan työtä ja siitä puut
tuu sellaisia,  jotka haluaisivat. Mikäli näissä harhatekijöissä on suurta alueellista
vaihtelua, se voi vaikuttaa myös  alueeroista  ja aluetekijöistä saataviin  tuloksiin.
Esimerkiksi korkean ja matalan osallistumisasteen alueiden työttömyyserot voisi
vat siis johtua mahdollisista eroista työnhakijaksi rekisteröitymisessä.
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Huonoosaisuuden  sosiaalista  puolta  mittaamaan  käytettiin  perhe
elämästä  syrjäytymistä  kuvaavia  perheettömyyden  ja  parisuhteesta  eroamisen
muuttujia. Muuttujien  tietoja voidaan pitää periaatteessa  luotettavina,  joskin per
heen määrittelyssä on rekistereissä pientä epävarmuutta etenkin avoparien luokit
telussa (ks. luku 4.2.3). Alueerojen näkökulmasta perheettömyyden eroja tarkas
teltaessa on muistettava perheettömyyden määrittely: perheettömiä olivat ne, jot
ka eivät asuneet puolison, lasten tai vanhempiensa kanssa. On mahdollista, että
esimerkiksi miehillä on alueellisia eroja vanhempiensa kanssa asumisen yleisyy
dessä. Tällöin ne, jotka muuten kenties olisivat perheettömiä, luokittuvat perheelli
siksi. Perheettömyyden  mittaaman  sosiaalisen  tuen  puutteen  alueellisten  erojen
kannalta tällä ei kuitenkaan ole lopulta merkitystä.

Huonoosaisuuden  taloudellista  ulottuvuutta  mitattiin  tuloköyhyyden  ja
omistusasunnosta  luopumisen  mittareilla.  Tulotietojen  laatua  parantaa  se,  että
tulot on otettu huomioon koko vuodelta eikä ainoastaan tietystä poikkileikkausti
lanteesta (vrt. Goodin ym. 1999). Tuloköyhyyden mittarin ei voida sanoa mittaa
van varsinaista köyhyyttä, ja sikäli se eroaa yleensä köyhyysmittareina käytetyistä
kotitalouden kulutusyksikkömäärään suhteutetuista nettotuloista – tämän indikaat
torin osalta analyysi ei siten seuraa valtavirran köyhyystutkimusta. Tuloköyhyyden
mittari  toimii  kuitenkin  pienituloisuuden  indikaattorina,  jolloin  se  indikoi  ainakin
huonoosaisuusriskissä  olemista.  Omistusasunnon  menettämisen  oli  tarkoitus
kuvata  taloudellisen  huonoosaisuuden  dynamiikkaa.  Analyysin  kuluessa  alkoi
kuitenkin  näyttää  siltä,  että  hallintaperusteen  muutos  ei  välttämättä  kovin  hyvin
kerro varsinaisesti taloudellisesta huonoosaistumisesta.

Heikkoa  terveydentilaa  huonoosaisuuden  ulottuvuutena  ei  käytetyllä  ai
neistolla voitu tutkia. Sairastavuustietojen puutteessa käytettyjä kuolleisuustietoja
voi pitää luotettavina, mutta keskustelua voidaan käydä siitä, soveltuuko kuolema
huonoosaisuuden  tai  syrjäytyneisyyden  mittariksi.  Tässä  ikäluokassa  kuolemat
ovat joka tapauksessa ennenaikaisia kuolemia, joista varsin suuri osa liittyy alko
holiin tai itsemurhiin. Huonoosaisuus on usein yhteydessä heikkoon terveydenti
laan,  jonka  äärimmäinen  indikaattori  kuolema  on.  Kuolleiden  joukossa  on  toki
myös sellaisia  henkilöitä,  joiden kuolema  ei  johtunut  esimerkiksi  elämäntavoista
johtuvasta huonosta  terveydentilasta vaan henkilöstä  itsestään  riippumattomasta
syystä  kuten  ulkopuolisen  aiheuttamasta  liikenneonnettomuudesta.  Käytetyllä
aineistolla ei kuitenkaan voitu tehdä näin tarkkaa kuolemansyyn mukaista analyy
sia. Tästä aiheutuva harha tuloksiin ei kuitenkaan liene kovin suuri.

Yhdistelmänä muodostetun kasautuneen huonoosaisuuden mittarin,  jos
sa tiedot työttömyydestä, perheettömyydestä ja tuloköyhyydestä sekä kuolleisuu
desta yhdistettiin, voi olettaa kuvaavan todellistakin huonoosaisuutta, vaikka yk
sittäisten  mittareiden  kohdalla  puhuttaisiin  vain  kasvaneista  huonoosaisuus
riskeistä.  Jos  henkilö  on  syrjäytynyt  työstä  eikä  hänellä  ole  perhettä  ja  tulotkin
ovat  köyhyysrajan  alapuolella,  voitaneen  siis  olettaa  jotain  myös  elämäntavan
marginaalisuudesta.  Toinen mittari,  jota  kutsutaan  tässä  tutkimuksessa parisuh
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teen ja omistusasunnon menettämiseksi, on kenties kyseenalaisempi mittari var
sinaisena huonoosaisuuden mittarina. Sekä parisuhteesta eroaminen että omis
tusasunnon vaihtaminen vuokraasuntoon voivat kuvata huonoosaistumisen pro
sessin lisäksi myös elämäntapaan liittyviä ratkaisuja. On kuitenkin vaikea erottaa
sitä, kenen kohdalla tämä on valinta ja kenen kohdalla pakkotilanne.

Kaiken  kaikkiaan  huonoosaisuusindikaattorien  määrittelyt  vaikuttavat
lähinnä huonoosaisiksi luokittuvien määriin. Sen sijaan ei ole erityistä syytä olet
taa, että määrittelyt vaikuttaisivat olennaisella tavalla alueellisista eroista tai seu
tukuntamuuttujien  vaikutuksista  saatavaan  kuvaan.  Joka  tapauksessa  tulosten
tulkintoja  pohdittaessa  on  hyvä  pitää  mielessä,  mitä  analyyseissa  itse  asiassa
mitattiin.

10.3.2  Selittävät muuttujat yksilö ja seutukuntatasolla

Yksilöiden taustaa kuvaavat muuttujat

Yksilöiden sosiodemografisia ominaisuuksia koskevien tietojen voi olettaa rekiste
riaineistossa olevan luotettavia, niissä on vähän puuttuvuutta ja niiden voi katsoa
mittaavan  sitä,  mitä  niiden  on  tarkoituskin  mitata.  Suurin  osa  yksilömuuttujista
mitattiin  lähtökohdaksi valitulta vuodelta 1993, ja kaikki selittävät analyysit koski
vat  tämän jälkeistä muutosta tai yksilöiden myöhempää tilannetta. Suuri osa tut
kimuksen  vastemuuttujista  mitattiin  vuodelta  1997  tai  jaksolta  19971998,  ja  on
huomattava, että vuoteen 1997 mennessä yksilön ominaisuudet saattoivat  joilta
kin osin muuttua. Ikä poikkeaa sikäli muista muuttujista, että koko kohortti ikääntyi
samaan tahtiin, eikä tästä siis seuraa muutoksia ryhmien välisissä suhteissa. Kui
tenkin  esimerkiksi  koulutus,  sosioekonominen  asema  ja  perhetyyppi  saattoivat
muuttua vuoteen 1997 mennessä. Vastaavasti asuinseutukunta määräytyi vuoden
1993 tilanteen mukaan, vaikka vuoteen 1997 mennessä seutukunta oli  joidenkin
osalta  vaihtunut.  Työttömyyden  ja  omistusasunnosta  luopumisen  analyyseissa
muuttaminen  otettiinkin  huomioon  erillisenä  muuttujana, mutta  tällä ei  ollut  käy
tännössä vaikutusta muihin  tuloksiin. Yksilötekijöiden arvojen mahdollinen muut
tuminen  ei  kuitenkaan haittaa,  koska  tarkoitus  oli  nimenomaan  seurata  tietyssä
lähtötilanteessa olleen tutkimuskohortin myöhempiä vaiheita.

Aineiston  puutteena  huonoosaisuutta  selittävien  tekijöiden  tutkimisen
kannalta voidaan pitää sitä, että sillä ei saada mitattua sellaisia yksilöitä persoo
nallisemmin  kuvaavia  tekijöitä,  joilla  voisi  olla  yhteys  huonoosaisuusriskeihin.
Tällaisia ovat esimerkiksi yksilöiden asenteisiin ja käyttäytymiseen liittyvät ominai
suudet. Tämä vastaa edellä esitettyä huomiota siitä, että mitattujen  ja objektiivi
siksi ajateltujen ominaisuuksien taakse kätkeytyviin todellisiin elämäntilanteisiin ei
käytetyllä aineistolla päästä pureutumaan. Rekisteriaineistolla ei siten voida kun
nolla  vastata  edellisissä  luvuissa  mainittuun  valikoitumisen  ongelmaan  yksilön
työttömyyden  vaikutuksia  muihin  elämänaloihin  tutkittaessa.  Toisaalta  olisi  yli
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päänsä  vaikea  löytää  sellaista  aineistoa,  jolla  valikoitumisen  ongelma  voitaisiin
täydelleen ratkaista.

Seutukuntia kuvaavat muuttujat

Seutukunnan  katsottiin  olevan  aikuisväestön  toiminnan  kannalta  keskeinen  alu
eellinen  yhteisö.  Työssäkäyntialueena  seutukunta  onkin  jo  määritelmällisesti  ih
misten toiminnan näkökulmasta rajattu alueyksikkö, ja se vastaa yleensä samalla
myös asuntomarkkinaaluetta. Seutukunnan voi olettaa olevan esimerkiksi kuntaa
relevantimpi aikuisten toimintaa rajaava yksikkö (Seutukunta ja maakuntakatsaus
1998). Aluetason valinta on myös osittain pragmaattinen: seutukunta on hallinnol
lisesti määritelty yksikkö, josta on saatavilla tai laskettavissa monipuolisesti tietoja.
Seutukuntia  ei  käsitellä  varsinaisesti  alueellisina  yksikköinä  vaan  pikemminkin
eräänlaisina yksilöiden sosiaalisina konteksteina, joista on mahdollista saada suh
teellisen luotettavia tietoja. On kuitenkin muistettava, että alueyksikön määrittelys
sä joudutaan tekemään karkeita oletuksia ihmisten todellisesta elinpiiristä.

Kaikki  tämän  tutkimuksen  seutukuntia  koskevat  tiedot  tulevat  viime  kä
dessä  Tilastokeskukselta  joko  sen  Internetpalvelusta  tai  julkaistuista  tilastotie
doista  taikka ne  on  laskettu  Tilastokeskuksen toimittamista aineistoista. Tietojen
virallisen luonteen vuoksi niitä voinee pitää luotettavina. Tietojen toimittaja on kai
kille  seutukunnille  ja  muuttujille  sama,  jolloin  tiedot  ovat  myös  tässä  suhteessa
tasalaatuisia. Tilastokeskuksenkin tiedoissa saattaa tosin olla luokittelu ja paino
virheitä. Niissä ei kuitenkaan esiinny esimerkiksi erilaisten määrittelyiden aiheut
tamaa harhaa, joka saatettaisiin kohdata kerättäessä tietoja itse esimerkiksi alue
viranomaisille suunnatuilla kyselyillä.

Tietojen  luotettavuutta  olennaisempi  kysymys  seutukuntamuuttujienkin
osalta  on  niiden  validius  tutkittavien  kysymysten  kannalta:  kuvaavatko  ne  niitä
asioita, joita niiden oli tarkoitus kuvata? Tutkimuksessa pyrittiin käyttämään sellai
sia seutukuntamuuttujia, joiden sisältö on helposti hahmotettavissa, jolloin niiden
sisällöllistä merkitystäkin on helpompi arvioida. Tämän  takia muuttujista ei muo
dostettu monimutkaisia indeksejä eikä käytetty esimerkiksi faktorianalyysia muut
tujaulottuvuuksien  löytämiseen.  Useita  muuttujia  yhdistäviä  summamuuttujia  ra
kennettiin  vain  kaupungistuneisuutta  ja  perhekoheesiota  kuvaavista  muuttujista.
Lisäksi  joidenkin muuttujien luotettavuutta pyrittiin  lisäämään laskemalla keskiar
voja kahden vuoden tiedoista.

Tutkimuksessa  käytetyt  rakenteelliset  muuttujat  mitannevat  melko  hyvin
sitä, mitä niiden oli tarkoituskin mitata. Kysymys on sen sijaan vaikeampi sosiaa
lista ympäristöä kuvaavien muuttujien kohdalla. Työttömyysastemuuttujalla kuvat
tiin alueellisen psykososiaalisen deprivaation tasoa. On kuitenkin mahdollista, että
työttömyysaste  kertoo  enemmän  seutukunnan  taloudellisesta  rakenteesta  kuin
varsinaisesta deprivoituneisuudesta. Toisaalta on oletettavaa, että pidemmän ajan
korkea  työttömyysaste  todella vaikuttaa  yhteisön sosiaaliseen  ilmastoon. Yhteys
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oli kuitenkin odotetun vastainen:  tulosten mukaan  työttömyysasteella oli kääntei
nen yhteys lamaajan pitkäaikaistyöttömien myöhempiin huonoosaisuusriskeihin.
Kaupungistuneisuusasteella  mitattiin  yleisesti  kaupunkimaisuuden  tarjoamaa
mahdollisuuksien paljoutta sekä siihen kytkeytyvää sosiaalista integraatiota. Kau
pungistuneisuusmuuttuja oli melko lailla myös kaupunkiseudun koon mittari – se
korreloi  vahvasti  väkiluvun  logaritmin  kanssa.  Käytännössä  on  tämän  analyysin
pohjalta mahdotonta erotella sitä,  mikä mekanismi kaupungistuneisuuden vaiku
tusten taakse tarkalleen ottaen kätkeytyy.

Kansalaisyhteiskunnan kiinteydestä kertovan osallistumisasteen mittarina
toimi  äänestysaktiivisuus.  Voidaan kuitenkin  esittää  kritiikkiä,  jonka mukaan ää
nestämättä  jättäminen  yksilötasolla  olisikin  nimenomaan  huonoosaisuuden  tai
syrjäytymisen mittari, jolloin yksilöiden heikot tulevaisuuden näköalat heijastuisivat
alhaiseen  äänestysprosenttiin.  Kahden  vuoden  keskiarvolla  mittaamalla  pyrittiin
kuitenkin  siihen,  että  muuttuja  kuvaisi  nimenomaan  pidemmän  aikavälin  osallis
tumista,  joka  ei  ole  samalla  tavalla  yhteydessä  taloudellisiin  sykleihin  ja  kuvaa
siten laajemmin sosiaalisen ilmaston laatua. Vastaavasti perhekoheesiomuuttuja
kuvaa  seutukunnan  perhenormeja,  vaikka  senkin  osalta  voidaan  ajatella,  että
etenkin perhetilannetta koskevien vastemuuttujien  tapauksessa vastemuuttuja  ja
selittävä muuttuja ovat varsin lähellä toisiaan. Perhekoheesiomuuttuja rakennet
tiin  tämän  takia  kuitenkin osamuuttujista,  jolloin  sen  voidaan  todella  olettaa  ku
vaavan laajempaa normiilmastoa.

Kaiken kaikkiaan on mahdollista, että valitut seutukuntamuuttujat kertovat
myös  jostain  muusta  taustalla  vaikuttavasta  alueominaisuudesta,  jota  tutkimuk
sessa ei ole otettu huomioon. Näitä vaikutussuhteita pitäisi tutkia perusteellisem
min useampia aluemuuttujia sisältävillä aineistoilla.

Seutukuntamuuttujia  käytettiin  analyyseissa  sekä  jatkuvina  että  luokitel
tuina.  Luokiteltuja muuttujia  käyttämällä  löydettiinkin  joitakin epälineaarisia  yhte
yksiä. On kuitenkin huomattava, että luokitellut seutukuntamuuttujat muodostettiin
harkinnanvaraisia katkaisupisteitä käyttämällä  jatkuvien muuttujien pohjalta. Vali
tuilla katkaisupisteillä voi olla jonkin verran vaikutusta tuloksiin, ja esimerkiksi Hel
singin sijoittuminen luokittelussa vaikutti  laskennassa suurella painoarvolla väes
töosuutensa takia. Helsingin sijoittumisen vaikutusta tuloksiin on kuitenkin vaikeaa
arvioida  ja  se vaatisi  lisäanalyyseja esimerkiksi  siten,  että  Helsingin  seutukunta
jätettäisiin kokonaan analyysien ulkopuolelle.

10.3.3  Monitasoanalyysi ja alueominaisuuksien vaikutusten
tutkiminen

Monitasoanalyysimenetelmät ovat nykyaikaisia  tilastollisen  tutkimuksen menetel
miä, joita käyttämällä voidaan tutkia eri  tasoilta tulevia vaikutuksia yksilö ja kon
tekstitietoja  sisältävissä  aineistoissa.  Nämä  menetelmät  tarjoavat  siten  entistä
monipuolisemman  tavan  analysoida  kaksi  tai  useampitasoisia  aineistoja.  Erityi
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nen etu monitasomenetelmien käytössä on mahdollisuus erotella aineistossa ole
va vaihtelu eri tasoilta tuleviin osiinsa sekä kyky tuottaa yksitasoisiin menetelmiin
verrattuna tilastollisen mallittamisen näkökulmasta oikeammat estimaatit konteks
titason vaikutuksille (esim. Snijders & Bosker 1999).

Menetelmien yhtenä haittapuolena voidaan kuitenkin pitää niiden suhteel
lista  monimutkaisuutta  tavanomaisiin  yksitasoisiin  menetelmiin  verrattuna.  Esi
merkiksi  tässä  tutkimuksessa  kontekstien  välistä  vaihtelua  kuvaamaan  käytetyt
aluevarianssiestimaatit ovat yksitasoisia menetelmiä käyttävän näkökulmasta ken
ties  varsin  epäintuitiivisia.  Erityisesti  epäjatkuvien  vastemuuttujien  analyysissa
monitasomenetelmät ovat vielä suhteellisen vakiintumattomia, eikä kaikista malli
en rakentamisessa huomioon otettavista seikoista tai estimaattien tulkinnasta ole
toistaiseksi riittävästi kirjallisuutta. Tässäkin tutkimuksessa on kohdattu toistaisek
si avoimeksi jääviä kysymyksiä esimerkiksi siitä, miksi joissakin analyyseissa ha
vaittujen prosenttiosuuksien ja mallitettujen yhteyksien mukaan vaikutukset näytti
vät olevan erisuuntaisia (esim. luku 5). Toisaalta on tiedossa, että monitasomallilla
saatuja estimaatteja ei voida verrata vastemuuttujan havaittuihin osuuksiin aineis
tossa, koska menetelmä painottaa konteksteja laskennassa eri tavoin niiden koos
ta  riippuen  (Snijders & Bosker 1999). Tämä  tarkoittaa myös sitä, että monitaso
analyysilla saadut tulokset aluevaikutuksista eivät ainakaan yliarvioidu, eli tilastol
lisessa mielessä vaikutuksia ei havaita olevan olemassa silloin, kun vaikutuksia ei
todellisuudessa ole (Kauppinen 2004).

Vaikka  monitasomenetelmän  käytöllä  voidaan  ratkaista  monet  tekniset
ongelmat eri tasoilta tulevien vaikutusten erottelussa, tämä ei kuitenkaan ratkaise
vaikutusten kausaalisuuden päättelyn ongelmaa. On jopa sanottu, ettei monitaso
analyysia voida käytännössä lainkaan käyttää aluevaikutuksia koskevien kausaa
listen  johtopäätösten  tekoon  havaintoaineistoissa  (Oakes  2004).  Toisaalta  kau
saalisen  päättelyn  ongelma  on  yhteinen  kaikelle  havaintoaineistoa  käyttävälle
tilastolliselle  tutkimukselle  (Allardt 1964/1971; DiezRoux 2004) eikä siten  rajoitu
monitasomenetelmiin.

Standardimenettelytavaksi  aluevaikutuksia  etsivässä  tutkimuksessa  on
muodostunut  relevanttien yksilötekijöiden huomioon ottaminen ennen aluetekijöi
den vaikutusten päättelyä (esim. Duncan ym. 1998). Tässäkin tutkimuksessa va
kioitiin aluemuuttujien vaikutuksia tutkittaessa myös yksilöiden sosiodemografiset
taustaominaisuudet.  Ajatuksena  on  tällöin  se,  että  yksilötekijät  saattavat  toimia
sekoittavina  tekijöinä alueominaisuuden  ja yksilötason vastemuuttujan yhteydes
sä. Vakioinnin  ideana on kontrolloida sekoittavien  yksilötekijöiden vaikutus  sekä
aluemuuttujan  arvoon  että  vastemuuttujan  arvoon,  jolloin  varmistetaan  se,  ettei
aluemuuttujan ja vastemuuttujan yhteys ole vain näennäinen.

Aluevaikutustutkimuksen  kenties  hankalimpia  ongelmia  on  kuitenkin  ky
symys  siitä,  voidaanko yksilötason  ja aluetason muuttujia  ja vaikutuksia  lopulta
kaan erottaa  toisistaan. Yksilömuuttujia vakioitaessa  oletetaan,  että  yksilöitä ku
vaavat tekijät ovat itsenäisiä mahdollisesti sekoittavina tekijöinä toimivia muuttujia.
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Yksilöiden  ominaisuudet  eivät  kuitenkaan  ole  riippumattomia  alueiden  ominai
suuksista,  kuten  alueiden  ominaisuudetkaan  eivät  ole  riippumattomia  yksilöiden
ominaisuuksista (Macintyre & Ellaway 2000; DiezRoux 2001). Yksilön pysyviä ja
syntymässä määräytyviä ominaisuuksia ovat lähinnä sukupuoli ja ikä, käytännös
sä  äidinkielikin,  mutta  kaikki  muut  myöhemmin  hankittavat  sosiodemografiset
ominaisuudet  muokkautuvat  osittain  ympäristön  mukaan.  Esimerkiksi  koulutus,
sosioekonominen asema ja perherakenne ovat sellaisia tässä tutkimuksessa yksi
löominaisuuksiksi  määriteltyjä  muuttujia,  joiden  arvo  kuitenkin  hyvinkin  suuresti
riippuu siitä, millaiset ovat yksilön nykyisen ja entisten asuinalueiden ominaisuu
det.

Yksilömuuttujat  voivat  siten  toimia  väliintulevina  muuttujina  eli  tekijöinä,
joiden  kautta  alueominaisuus  vaikuttaa  yksilövasteeseen.  Esimerkiksi  yksilön
työmarkkinaaseman voi ajatella välittävän alueellisten työmarkkinoiden vaikutus
ta. Voidaankin ajatella, että työmarkkinoihin liittyvät aluevaikutukset aliarvioituvat,
kun aiempi  työttömyys ja muut sosiodemografiset ominaisuudet mitataan yksilön
omina  ominaisuuksina.  Aluevaikutukset  eivät  siis  välttämättä  ole  suoria  vaan
myös epäsuoria, ja muuttujat saattavat vaikuttaa interaktioiden kautta. Aluevaiku
tus kokonaisuudessaan tarkoittaisi siis yhteenlaskettuna sitä osaa vaikutuksesta,
joka saadaan  mitattua, että sitä osaa,  joka  tulee epäsuorasti muiden muuttujien
kautta (Crane 1991).

Toisaalta tällaiset yksilötekijöiden välityksellä tulevat vaikutukset juontavat
pitkältä  aikaväliltä  esimerkiksi  alueelle  kehittyneen  koulutus  ja  työpaikkaraken
teen kautta. Ongelma voidaan ohittaa keskittymällä  tutkimaan  lyhyellä aikavälillä
tietyllä lähtöhetkellä annettujen ominaisuuksien ehdoilla mahdollisesti havaittavaa
aluevaikutusta. Tästä näkökulmasta lähtien tutkitaan siis sitä, miten alueiden omi
naisuudet vaikuttavat ehdolla, että yksilöllä on  tietynlaisia ominaisuuksia  tiettynä
lähtöhetkenä  riippumatta siitä,  mikä näiden  ominaisuuksien aikaansaaja  on. Jos
etsitään  aluetekijöiden  kokonaisvaikutuksia,  ne  siis  tällöin  pikemminkin  ali  kuin
yliarvioituvat. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella aluetekijöiden vaikutuksista
voidaan siis olla melko vakuuttuneita, koska vaikutuksia havaittiin monitasomene
telmää käyttämällä myös silloin, kun yksilötekijät oli vakioitu.

10.4  Tulosten yleisempi merkitys

Tämä  tutkimus on  tuonut oman  lisänsä sekä yksilöiden huonoosaisuuden  tutki
mukseen että aluetason aineistoilla tehtyyn hyvinvoinnin alueerojen tutkimukseen
Suomessa  yhdistämällä  nämä  kaksi  tutkimusperinnettä  toisiinsa. Suomessa  tut
kimustietoa yksilö ja aluetekijöiden yhtäaikaisista vaikutuksista yksilöiden ja eten
kin aikuisväestön huonoosaisuusriskeihin ei ole kovin paljon ollut saatavilla, kos
ka näitä näkökulmia empiirisesti yhdistävä  tutkimus on ollut vähäistä. Myöskään
monitasomenetelmiä ei ole huonoosaisuustutkimuksen piirissä vielä totuttu käyt
tämään – vastaavia menetelmiä on kyllä Suomessakin käytetty viime vuosina eri
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tyisesti  terveystutkimuksen  ja  nuorisotutkimuksen  puolella  (esim.  Karvonen  ym.
2001; Kauppinen 2004). Tämä tutkimus on toiminut siten myös eräänä esimerkki
nä siitä, mitä monitasomenetelmällä saadaan irti yksilö  ja aluetasoja yhdistävän
aineiston  analyysissa  huonoosaisuutta  tutkittaessa  ja  siitä,  millaisia  haasteita
tutkimuksessa kohdataan. Monitasomenetelmien käyttö tulee  luultavasti  lisäänty
mään  myös  tilastollisessa  sosiaalitutkimuksessa.  Menetelmään  perehtymisen
kannalta  tämän  tutkimuksen  etuna  oli  useiden  erilaisten vastemuuttujien  käyttä
minen,  jolloin  on  hahmottunut  tietynlainen  systematiikka  myös  analyysivälineen
toiminnassa. Tällöin  tuloksiakin on pystytty arvioimaan paremmin kuin yksittäisiä
tekijöitä koskevien analyysien pohjalta pystyttäisiin.

Tutkimuksella saatiin monipuolisesti  tietoa eri  ulottuvuuksilla  ilmenevään
huonoosaisuuteen  tai  ainakin  huonoosaisuuden  riskeihin  yhteydessä  olevista
tekijöistä. Lisäksi saatiin viitteitä myös siitä, että väestöryhmien väliset erot huono
osaisuudessa voivat olla erilaisia aluetekijöiden mukaan: esimerkiksi korkean ko
heesioasteen alueilla erot lamatyöttömien ja muiden välillä olivat pienempiä kuin
matalan  koheesioasteen  alueilla:  henkilökohtainen  työttömyys  oli  siis  suurempi
uhka  hyvinvoinnille  sellaisilla  seuduilla,  joilla  sosiaalinen  koheesio  oli  vähäistä.
Tieto  näistä  tekijöistä  on  tärkeää  huonoosaisuuden  ja  syrjäytymisen  ehkäisyn
tavoitteen kannalta.

Lisää  tietoa  saatiin  etenkin  kaupunkiseutukuntien  sosiaalisten  ominai
suuksien  vaikutuksista  yksilöiden  huonoosaisuusriskeihin.  1990luvun  lopun
Suomessa  syrjäytymisen  torjumisen  keinovalikoima  sisälsi  lähinnä  kannustinten
korjaamista ja yksilöiden aktivoinnin lisäämistä (Kautto ym. 2002) – näkökulma on
siten ollut varsin  yksilöpainotteinen. Myös  alueyhteisön  roolin  ymmärtäminen on
kuitenkin  tärkeää:  huonoosaisuus  ei  riipu  vain  ihmisen  omista  ominaisuuksista
vaan myös niistä sosiaalisista maailmoista, joissa yksilö elää (esim. Van Kempen
2001).  Tämä  tutkimus  onkin  vastannut  esimerkiksi  köyhyyden  ja  syrjäytymisen
vastaisen työryhmän (Sosiaali  ja terveysministeriö 2003) vaateisiin aluenäkökul
man  huomioonottamisesta  huonoosaisuustutkimuksessa.  Esimerkiksi  työllisyy
den  lisäämisen  ja  muiden  työvoimapoliittisten  tavoitteiden  kannalta  on  tärkeää
tietää, mitkä yhteisöön liittyvät tekijät kannustavat työntekoon ja mitkä puolestaan
eivät  näytä kannustavan. Tulevaisuuden  työvoiman  riittävyyden  ja syrjäytymisen
ehkäisyn näkökulmasta olisi tärkeää myös päästä pureutumaan alueellisesti syn
tyviin ja hallitsevaksi tuleviin elämäntapoihin, joihin ei välttämättä kuulu palkkatyö
(vrt. Kortteinen & Tuomikoski 1998, 19).

Kaikkien alueiden kehitysedellytysten turvaaminen on kuulunut suomalai
sen  aluepolitiikan  periaatteisiin.  Tältä  kannalta  on  tärkeää  selvittää,  mihin  alue
erot palautuvat eli mitkä tekijät voidaan lukea niiden aiheuttajiksi. Tässä tutkimuk
sessa on selvitetty erityisesti väestörakenteen roolia alueerojen selittäjänä: tulos
ten mukaan osa alueellisista eroista keskimääräisessä hyvinvoinnissa johtuu siitä,
että alueilla asuu sosiodemografisilta ominaisuuksiltaan erilaisia  ihmisiä. On kui
tenkin  huomattava,  että  alueiden  ongelmia  ei  luonnollisestikaan  vähennä  tieto
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siitä, että osa alueeroista johtuu niiden väestörakenteista ja vain osa muista alu
eita kuvaavista tekijöistä.

Yksilö  ja  aluetekijät  erottelevan  tutkimuksen  tuloksia  voidaan  käyttää
hyödyksi etsittäessä relevanteimpia vaikuttamiskeinoja: onko toimenpiteet huono
osaisuuden ehkäisemisessä kohdistettava tiettyihin väestöryhmiin vai tietyille alu
eille, vai  voisiko suurin  hyöty  koitua  johonkin alueellisen  tekijään vaikuttamalla?
Tämän  tutkimuksen  tulosten  mukaan  yksilötekijöiden  vaikutus  huonoosaisuus
riskeihin oli kiistaton ja paljon suurempi kuin aluetekijöiden. Esimerkiksi koulutus
tasoon,  jota  tässä  tutkimuksessa käsiteltiin yksilömuuttujana ja  joka vaikutti suu
resti huonoosaisuusriskeihin, voidaan kuitenkin vaikuttaa myös alueellisen koulu
tustarjonnan  kautta.  Tällöin  koulutustason  alueellinen  määräytyminen  palauttaa
koulutuksenkin lopulta alueelliseksi tekijäksi. Toisaalta kun tiedetään se, millä alu
eilla  asuu erityisen paljon omilta  riskitekijöiltään  huonoosaisia yksilöitä, voidaan
yksilötekijöihin vaikuttamaan pyrkivät  toimenpiteet keskittää tällaisille alueille riip
pumatta siitä,  johtuuko huonoosaisuus  tai  syrjäytyminen yksilöiden vai alueiden
ominaisuuksista.

Lisäksi tiedettäessä, että yhteisöillä tai alueilla on huonoosaisuusriskeihin
vaikuttavia ominaisuuksia, voidaan pyrkiä vaikuttamaan nimenomaan näihin omi
naisuuksiin  sen  sijaan  että  vaikutettaisiin  yksittäisiin  yksilöihin  tai  keskityttäisiin
joihinkin  alueisiin.  Tällöin  siis  pyrittäisiin  vaikuttamaan  yleisempiin  rakenteisiin
pikemmin  kuin  yksittäisiin  tapauksiin.  Alueita  kuvaavat  ”globaalit”  rakenteelliset
tekijät ovat tekijöitä, joihin voidaan vaikuttaa melko helposti poliittisilla toimenpiteil
lä.  Myös  sosiaalisen  koheesion  rakentamiseen  voidaan  kaupunkitasolla  tarttua
hallinnon  keinoin:  koheesioon  voidaan  yleensä  vaikuttaa  esimerkiksi  yhteisten
arvojen,  kansalaiskulttuurin,  sosiaalisen  järjestyksen,  sosiaalisen  kontrollin  sekä
paikkaan kiinnittymisen ja  identiteetin kautta  (Kearns & Forrest 2000). Hallinnon
tasollakin voidaan siis  luoda  tilaisuuksia sosiaaliselle osallistumiselle,  joka yhtei
sötasolta heijastuvana voimavarana puolestaan vaikuttaa yksilöiden hyvinvointiin.

10.5  Jatkotutkimusaiheita

Tutkimuksen kuluessa keriytyi esiin monia sellaisia langanpäitä, joihin tarttumalla
tutkimusta olisi  tarpeellista  jatkaa. Ensiksikin  lamaajan  työttömien  seurantaa  on
tarpeen  edelleen  jatkaa  selvittäen  sitä,  miten  lamatyöttömien  elämäntilanne  on
kehittynyt  2000luvulla.  Alueerojen  ja  aluevaikutusten  näkökulmasta  yksi  tär
keimmistä tutkimuskohteista on aluevaikutusten mekanismien selvittäminen. Alu
eellisilla  yhteisöillä  näyttäisi  olevan  kiistattomia  vaikutuksia  huonoosaisuus
riskeihin,  mutta  vaikutusmekanismien  tarkentaminen  on  tässäkin  tutkimuksessa
luokiteltava  tulevaisuuden haasteiden  joukkoon. Erityisesti  täytyisi  selvittää, mitä
ovat ne psykososiaaliset mekanismit, joiden kautta alueellisten yhteisöjen sosiaa
liset ominaisuudet eli sosiaaliset ilmastot vaikuttavat yksilöihin. Yksilöiden ominai
suuksien hahmottaminen väliintulevina tekijöinä voisi  tuoda lisävalaistusta meka
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nismien arvioimiseen. Tarkka  tieto  kausaalisista prosesseista olisi  tarpeen,  jotta
voitaisiin  tietää, mihin hallinnollisilla  toimenpiteillä  tulisi erityisesti  pyrkiä vaikutta
maan. Aluevaikutusten teorioissa on esitetty joitakin tulkintamalleja, ja laadullisilla
aineistoilla ja menetelmillä niihin voitaisiin kenties pureutua paremmin kuin rekis
teriaineistoilla  ja  tilastollisilla  menetelmillä.  Laadullisten  aineistojen  ongelmana
kuitenkin on usein alueellisen kattavuuden puute. Ratkaisu kausaalisten reittien ja
vaikutusprosessien tutkimisessa saattaisi kuitenkin löytyä kvantitatiivisen ja kvali
tatiivisen tutkimuksen yhdistämisen avulla. (Ellen & Turner 1997; DiezRoux 2001;
Blakely & Woodward 2000.)

Lisäksi aluemuuttujien valikoimaa täytyisi laajentaa. Tässä keskityttiin vain
joihinkin  alueiden  sosiaalista  ympäristöä  kuvaaviin  tekijöihin.  Kuitenkin  alueita
erottelevat myös monet muut sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät, joiden mukaan yksi
löiden huonoosaisuusriskit voivat vaihdella. Tällaisia ovat esimerkiksi uskonnolli
suus, rikollisuutena ilmenevä sosiaalinen disorganisaatio, puoluepoliittinen ilmasto
ja  vähemmistöryhmiin  liittyvät  etniset  erot.  Sosiaalisen  pääoman  tai  sosiaalisen
koheesion alueellisia mittareita voisi myös pyrkiä kehittämään – parhaiten  tietoa
sosiaalisesta  pääomasta  sen varsinaisessa  merkityksessä  (luottamus,  normit  ja
verkostot)  saisi alueellisesti  kattavalla kyselytutkimuksella. Lisäksi alueita kuvaa
vat  monet  rakenteelliset  ja  kansantaloudellisemmat  tekijät,  joita  voisi  tarkastella
monipuolisemmin sosiaalisten tekijöiden ohella – esimerkiksi palveluita ja poliitti
sia toimenpiteitä ei tässä tutkimuksessa huomioitu. Laajemmasta muuttujajoukos
ta voisi myös muodostaa esimerkiksi faktorianalyysin avulla laajempia ulottuvuuk
sia, kuten suomalaisissa hyvinvoinnin alueerojen tutkimuksissa on toisinaan teh
tykin (esim. Riihinen 1965; Kuitunen & Siirilä 1985) – näin saataisiin kenties muo
dostettua yleisempiä nykyaikaa kuvaavia alueellisen differentiaation ulottuvuuksia,
joita voidaan käyttää yksilöiden huonoosaisuusriskien selittäjinä. Toisaalta sum
maindeksien ongelmana  on  usein niiden  sisällön  hämärtyminen  (Viljanen  2001,
19).

Tutkimustietoa  tarvitaan  myös  siitä,  vaihteleeko  muiden  aluetekijöiden
vaikutus sen mukaan, mikä on sosiaalisen koheesion eli yhteisön kiinteyden aste
alueella.  Esimerkiksi  sosiaalisten  verkostojen  kiinteys  voisi  toimia  muuttujana,
joka  määrää,  miten  vahvasti  alueiden  muut  ominaisuudet  vaikuttavat  yksilöön.
Tällaisten interaktioiden tutkimisella saataisiin lisätietoa myös vaikutusprosesseis
ta:  jos  aluevaikutukset  ovat  suurempia  vahvojen  verkostojen  alueilla,  voitaisiin
vielä  paremmin  varmistua  vaikutusten  olemassaolosta  ja  siitä,  että  ne  syntyvät
nimenomaan ihmisten vuorovaikutuksen kautta (Valkonen 1970). Näitä interaktioi
ta  ei  tässä  tutkittu osittain siitä  syystä, että  tietoa varsinaisista verkostojen vah
vuudesta  ei  seutukuntatasolla  ollut  saatavilla.  Myös  muut  aluetason  muuttujien
keskinäiset  interaktiot ovat  luonnollisesti mahdollisia  ja kiinnostavia  tutkimuskoh
teita.  Interaktioihin  liittyviä vaikutussuhteita  tulisi  kuitenkin  tutkia  jonkin  teoreetti
sen  viitekehyksen  ohjaamana;  esimerkiksi  tässä  tutkimuksessa  huomattiin,  että
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aluetekijät näyttävät kytkeytyvän monimutkaisella  tavalla yhteen. Tekijöiden väli
sillä interaktiotarkasteluilla näihinkin yhteyksiin saatettaisiin saada lisäselvyyttä.

Alueerojen kasvamisen vaikutus  yksilöiden huonoosaisuusriskien muu
tokseen  on  myös  tärkeä  tutkimuskohde.  Tässä  tutkimuksessa  ei  selvitetty  sitä,
ovatko myös alueiden ominaisuuksien  ja huonoosaisuusriskien yhteydet vahvis
tuneet  alueellisten  erojen  kasvun  myötä  1990luvun  aikana.  Tällainen  tutkimus
vaatisi  pitkän  aikavälin  aineistoa  ja  myös  aluetietojen  mittausta  useilta  eri  ajan
kohdilta. Lamaa edeltävän ajan, 1990luvun puolivälin ja 1990luvun lopun vertailu
toisi lisää tietoa alueerojen  ja aluevaikutusten mahdollisesta kasvusta. Eräs  tär
keä  laajennus  olisi  myös  maaseutumaisten  alueiden  tutkiminen  samassa  tutki
muksessa  kaupunkimaisten  kanssa.  Tässä  tutkimuksessa  rajoituttiin  kaupunki
seutukuntiin pääasiassa aineiston riittävyyden takia. Vaikka kaupunkimaiset seu
dut kattavat väestöstä yli 80 prosenttia, myös maaseudun tutkiminen on tärkeää
etenkin alueellisen erilaistumisen näkökulmasta.

Luvussa 10.3.3 viitattiin yksilö ja aluevaikutusten erottelun vaikeuteen ja
siitä aiheutuviin tutkimusasetelmaan liittyviin haasteisiin. Vastaavasti on huomau
tettu yksilöiden altisteajan huomioimisen tärkeydestä erilaisten alueominaisuuksi
en vaikutuspiirissä (Ellen & Turner 1997; Blakely & Woodward 2000). Mikäli alue
tekijöiden vaikutus haluttaisiin  täydelleen  erotella  yksilövaikutuksista,  tarvittaisiin
monimutkaisia aineistoja,  jotka sisältäisivät tietoja eri ajankohdilta  ja elämänkaa
ren  vaiheilta  (DiezRoux  2001;  Subramanian  2004).  Tietoa  tulisi  olla  jokaiselta
ajankohdalta yksilöiden ominaisuuksista, asuinpaikoista ja asuinpaikkojen ominai
suuksista sekä siitä, kuinka kauan yksilöt ovat asuneet kullakin alueella  ja siten
kunkin aluemuuttujan arvon vaikutuspiirissä. Ratkaisuksi on ehdotettu aineistora
kennetta,  jossa  alimpana  tasona olisi mittausajankohta,  toisena  tasona yksilö  ja
kolmantena  tasona alue,  ja  jossa yksilöille  laskettaisiin erilaisia painoja sen mu
kaan, miten kauan he ovat kullakin alueella asuneet (Subramanian 2004). Tällöin
analyysissa  voitaisiin  ottaa  huomioon  yksilöiden  liikkuminen  sekä  yksilö  että
aluemuuttujien suhteen  ja sallia muuttuvien aluevaikutusten estimointi  kontrolloi
den myös muuttuvat yksilöominaisuuksien vaikutukset. Empiiriseen tutkimukseen
tällaista aineistoa lienee kuitenkin lähes mahdotonta saada, ja analyysin toteutta
minen  olisi  joka  tapauksessa  varsin  monimutkaista.  Tilastolliseen  sosiaalitutki
mukseen  soveltuvat  tutkimusmenetelmät  kehittyvät  kuitenkin  edelleen  kovaa
vauhtia  ja  tarjonnevat  tulevaisuudessa  mahdollisuuksia  yhä  hienostuneempien
aineistorakenteiden hallintaan.
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Tiivistelmä

Tutkimuksessa  tarkasteltiin  huonoosaisuuden  ilmenemistä  ja  alueeroja  sekä
huonoosaisuuteen  yhteydessä  olevia  yksilö  ja  aluetason  tekijöitä  Suomessa
1990luvun loppupuolella. Tutkimus kohdistui 3054vuotiaisiin Suomen kaupunki
seutukunnissa vuonna 1993 asuneisiin naisiin ja miehiin. Tutkimuksessa selvitet
tiin 1)  millainen  tutkimuskohortin  tilanne  oli  erilaisia huonoosaisuuden  mittareita
käytettäessä 1990luvun eri vaiheissa ja miten lamaaikana koettu pitkäaikaistyöt
tömyys vaikutti myöhempiin huonoosaisuusriskeihin, 2) millaisia olivat kaupunki
seutukuntien väliset erot huonoosaisuusriskien yleisyydessä ja missä määrin erot
johtuivat  seutukuntien  erilaisista  väestörakenteista  eli  siitä,  että  seutukunnissa
asuu  sosiodemografisilta  ominaisuuksiltaan  erilaisia  ihmisiä,  3)  miten  kaupunki
seutukuntien ominaisuudet, erityisesti sosiaalista ympäristöä kuvaavat tekijät, oli
vat  yhteydessä yksilöiden huonoosaisuusriskeihin sekä 4) olivatko yhteydet eri
laisia  lamaaikana pitkäaikaistyöttömyyttä kokeneiden  joukossa kuin muiden jou
kossa.

Aineistona oli  yksilötason  tietoja sisältävä Suomen väestöä edustava  re
kisteriaineisto (11 prosentin otos väestöstä), johon yhdistettiin asuinpaikkatietojen
perusteella kaupunkiseutukuntia kuvaavia tietoja. Huonoosaisuusriskien mittarei
na käytettiin yksilöiden pitkäaikais ja toistuvaistyöttömyyttä, perheettömyyttä, pa
risuhteesta  eroamista,  tuloköyhyyttä,  omistusasunnosta  luopumista,  kuolemaa
sekä  näistä  muodostettuja  yhdistelmämittareita.  Pääasiallisina  analyysimenetel
minä käytettiin tilastollisia monitasomenetelmiä.

Tulosten  mukaan  lamavuosina  19931994  pitkäaikais  tai  toistuvaistyöt
tömyyttä kokeneilla oli myöhemmässä vaiheessa selvästi muita suuremmat huo
noosaisuusriskit, eikä tämä johtunut lamatyöttömien erilaisista sosiodemografisis
ta  taustaominaisuuksista,  jotka  voisivat  johtaa  huonoosaiseksi  valikoitumiseen
näistä  syistä. Kaupunkiseutukuntien  väliset  erot  pitkäaikaistyöttömyyden  ja  tulo
köyhyyden  mittareilla  molemmilla  sukupuolilla  ja  myös  kuolleisuuden  mittarilla
miesten  joukossa  hahmottuivat  aiemmin  tunnettua  maantieteellistä  jakaumaa
noudatellen:  länsirannikon  ja  etelän  seutukunnissa  huonoosaisiksi  määrittyvien
osuudet olivat pienet ja idän ja pohjoisen seutukunnissa suuremmat. Seutukuntien
väestörakenteiden  erot  selittivät  osan  näillä  mittareilla  havaituista  alueeroista.
Perheettömyys,  eronneisuus  ja  omistusasunnosta  luopuminen  sen  sijaan  olivat
yleisimpiä eteläisissä seutukunnissa ja Helsingin seudulta EteläSavoon ulottuval
la  alueella mutta harvinaisempaa  länsirannikolla  ja KeskiSuomessa. Perheettö
myyden ja omistusasunnosta luopumisen alueerot tulivat selvemmin esiin väestö
rakenteen huomioonottamisen jälkeen. Alueerot huonoosaisuuden yleisyydessä
eivät  siis  selittyneet  väestörakenteilla,  jolloin  niiden  voidaan  päätellä  riippuvan
myös joistakin alueellisista tekijöistä.
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Sosiaalisen  ympäristön  mittareina  oli  useimmissa  analyyseissa  työttö
myysasteella  mitattu  deprivaatioaste,  kaupungistuneisuusaste,  äänestysaktiivi
suudella mitattu osallistumisaste sekä perherakenteen kiinteyttä ja normiilmastoa
kuvaava  perhekoheesiomuuttuja.  Kun  yksilöitä  kuvaavien  sosiodemografisten
tekijöiden vaikutukset  oli  vakioitu,  seutukunnan  pieni  työttömyysaste,  suuri  kau
pungistuneisuusaste, pieni osallistumisaste ja vähäinen perhekoheesion taso vai
kuttivat  eri  muuttujilla  mitattuja  huonoosaisuusriskejä  lisäävästi.  Seutukuntien
sosiaalisen  ympäristön  ominaisuudet  vaikuttivat  kuitenkin  enemmän  huono
osaisuusriskeihin  lamaajan  pitkäaikaistyöttömien  kuin  muiden  joukossa,  ja  osin
vaikutuksia havaittiin vain  lamatyöttömien  ryhmässä,  jolloin aluetekijöillä voidaan
sanoa olevan vaikutuksia erityisesti yhteiskunnan haavoittuvampiin  jäseniin. Tut
kimuksen tulokset antoivat lisätietoa laajempia alueyksiköitä koskevista aluevaiku
tuksista Suomessa  ja  erityisesti  sosiaalisen  ympäristön vaikutuksista:  kaupunki
seutujen sosiaalisella  ympäristöllä näyttää olevan vaikutusta  ihmisten  hyvinvoin
tiin.
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Abstract

Social exclusion in Finnish urban regions: area differences and effects of
the social environment in the 1990’s

This  study  looked  at  the  prevalence and  area  differences  in social  exclusion  in
Finland  and  aimed  to  find  out  whether  characteristics  of  these  regions  had  an
effect  on  workingage  individuals’  risks  of  social  exclusion  in  the  end  of  the
1990’s.  The  study  focused  on  3054yearold  women  and  men  who  resided  in
Finnish urban regions in year 1993. The aims of the study where 1) to assess the
prevalence of different indicators of social exclusion during the 1990’s, 2) to look
at  regional  differences  and  to  find  out  whether  these  differences  could  be
explained with different sociodemographic population structures of the regions, 3)
to  find  out  how  characteristics  of  regions,  especially  characteristics  of  social
environments, were associated with risks of exclusion and 4) to find out whether
these  associations  were  different  among  those  who  suffered  from  longterm
unemployment during the economic recession of the 1990’s than among others.

Data  were  register  data,  representative  of  the  Finnish  population  (11%
sample)  and  consisting  of  individual  level  information  linked  to  information  on
urban  regions.  Measures  of  social  exclusion  included  longterm unemployment,
living without a family, separating from the partner, low income / poverty, changing
the housing tenure from owning to renting, dying, and measures combining some
of the aforementioned variables. Statistical multilevel methods were used as  the
main tools of analysis.

According  to  the  results,  those  suffering  from  longterm  unemployment
during the recession were in a higher risk of social exclusion later on compared to
others, and this difference was not explained by their more disadvantaged socio
economic  background.  The  differences  between  urban  regions  were  clear  and
they mainly showed a wellknown pattern of area differences in Finland. Different
socioeconomic population structures  explained  a  part  of  the  area  differences  in
some  outcomes  while  in  other  outcomes  the  area  differences  became  more
pronounced after adjusting for the population structure. The area differences thus
seemed  to  be  connected  with  regional  characteristics  other  than  population
structures.

Measures  of  social  environment  included  unemployment  level,  level  of
urbanization, voting turnout and family cohesion (measuring norms connected to
traditional  family  structure).  After  adjusting  the  individual  characteristics,  low
regional level of unemployment, high level of urbanization and low levels of voting
turnout and family cohesion were associated with higher risk of social exclusion in
most measures. The effects of these regional social characteristics were larger on
those  longterm  unemployed  during  the  recession  than  on  others.  The  results
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contribute to the knowledge on the area effects of urban regions and especially on
the effects of social environments on individual wellbeing.
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Menetelmäliite

Monitasoinen logistinen regressioanalyysi ja Poisson
regressioanalyysi

Monitasoinen logistinen regressioanalyysi

Monitasoinen  logistinen  regressioanalyysi  on  yksitasoisen  aineiston  mallittami
sessa käytetyn logistisen regressioanalyysin laajennus, jossa voidaan sallia vakio
termin  ja  regressiokertoimien  satunnaisvaihtelu  ylemmän  tason  ryhmittelevien
yksiköiden  mukaan.  Tässä  tutkimuksessa  käytetään  yksinkertaisuuden  vuoksi
malleja, joissa vain vakiotermin vaihtelu on sallittua.

Yksitasoisen  eli  tavallisen  logistisen  regressioanalyysin  perusteita  ovat
selostaneet muun muassa Peng & So (2002). Menetelmä toimii tapauksissa, jois
sa  vastemuuttuja  on  dikotominen  eli  kaksiluokkainen;  tällöin  analyysi  perustuu
vastemuuttujan  määrittämän  tapahtuman  todennäköisyyden  mallittamiseen.  To
dennäköisyys voi vaihdella vain nollasta yhteen. Lineaarinen regressioanalyysi ei
sovellu tällä välillä vaihtelevan todennäköisyyden suoraan tilastolliseen mallittami
seen, koska mallituksen tuloksena todennäköisyyden ennusteiksi saatetaan saa
da  negatiivisia  tai  ykköstä suurempia  arvoja. Tapahtuman  todennäköisyyden  ( )
sijaan mallitetaankin logit ( ):tä eli :n logitmuunnosta. Logit toimii niin sanottuna
linkkifunktiona,  joka  yhdistää  selitettävän  muuttujan  eli  vastemuuttujan  odotetut
arvot selittäviin muuttujiin.

Logitmuunnos perustuu oddsiin eli vedonlyöntisuhteeseen, joka tarkoittaa
tapahtuman  ”onnistumisen”  suhdetta  ”epäonnistumiseen”.  Kun  vastemuuttujan
”onnistumisen” luokassa olon  todennäköisyyttä merkitään :llä, vastatodennäköi
syys  eli  ”epäonnistumisen”  todennäköisyys  saadaan  kaavalla  1 .  Vedonlyön
tisuhde, odds, saadaan kaavalla / (1 ) , ja se voi saada arvot nollasta äärettö
mään. Tämä vedonlyöntisuhde saadaan edelleen muunnettua tilastollisen mallin
nuksen edellyttämään muotoon  logaritmimuunnoksella.  Tuloksena on silloin  log
odds  eli  log ( / (1 )),  jota  kutsutaan  todennäköisyyden  logitmuunnokseksi
(logit ( ) ). Logit vaihtelee miinus äärettömästä äärettömään ja se sopii täten mal
linnettavaksi  lineaarisella  regressiolla.  Mallit  rakennetaan  siis  mallittamaan  logit
( ):tä, josta päästään haluttaessa vastamuunnoksella takaisin todennäköisyyteen.
(Peng & So 2002; Snijders & Bosker 1999; Kauppinen 2004.)

Yksinkertaisella yksitasoisella logistisella mallilla,  jossa mallitetaan jonkin
tapahtuman  todennäköisyyttä  yksilölle i  ( i)  ja  jossa  on  k  kappaletta  selittäviä
muuttujia, on seuraava muoto:
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logit ( i) = log ( i /(1 i) = 0 + 1x1i + …  + kxki

jossa 0  on  vakiotermi,  x1i – xki selittävien  eli  riippumattomien  muuttujien  arvoja
yksilöllä i, ja 1 – k selittävien muuttujien vaikutukset kertovia regressiokertoimia.
Logistisen  regressioanalyysin  tulokset  voidaan  raportoida  muun  muassa  logit
estimaatteina  (kertoimet 1  – k),  vedonlyöntisuhteina  eli oddseina,  vedonlyön
tisuhteiden  suhteina  eli odds  ratioina  tai  ennustettuina  todennäköisyyksinä  (ks.
Peng & So 2002).

Kun  selittävät  muuttujat  ovat  luokiteltuja  muuttujia, estimaatit  kullekin
muuttujan luokalle kuvaavat, paljonko muuttujan kyseisessä luokassa olo lisää tai
vähentää  logoddsia verrattuna vertailuluokkaan. Odds  ratiot  eli vedonlyöntisuh
teiden  suhteet  saadaan  laskettua  suoraan  estimaateista 1 – n  eksponentti  eli
antilogaritmimuunnoksella,  siis  esimerkiksi  kaavalla  OR = exp( 1) = e 1  (lasku
toimituksen  tarkempi matemaattinen perustelu ohitetaan  tässä). Tässä  tutkimuk
sessa  tulokset  raportoidaan nimenomaan vedonlyöntisuhteiden suhteina. Selittä
vän muuttujan yksi luokka valitaan vertailuluokaksi, jolla OR on määritelmällisesti
aina 1  ja  johon muita  luokkia verrataan. Jos esimerkiksi muuttujan  toisessa  luo
kassa OR on suurempi kuin 1,  tapahtuman vedonlyöntisuhde on suurempi  tässä
luokassa kuin vertailuluokassa,  ja  jos OR on pienempi kuin 1, vedonlyöntisuhde
toisessa luokassa on pienempi kuin vertailuluokassa. Kun selittävät muuttujat ovat
jatkuvia, OR kuvaa, kuinka moninkertaiseksi vedonlyöntisuhde muuttuu, kun selit
tävän muuttujan arvo kasvaa yhden yksikön. (Ks. esim. Peng & So 2002; Kauppi
nen  2004.) Selkeyden  vuoksi  puhutaan  usein  vastemuuttujan  ilmoittaman  asian
tapahtumisen riskistä, vaikka tarkalleen ottaen tuloksissa on kyse vedonlyöntisuh
teista.

Vedonlyöntisuhteiden  suhde  voidaan  laskea  myös  todennäköisyyksistä
kaavalla ( 2/(1 2)) / ( 1/(1 1)), jossa 2 on ”onnistumisen” tapahtuman todennä
köisyys selittävän muuttujan luokassa 2 ja 1 vastaava todennäköisyys muuttujan
luokassa 1 eli referenssi tai vertailuluokassa.

Jos  tulokset  halutaan  muuntaa  takaisin  todennäköisyyksiksi,  voidaan
käyttää  logistista  eli  antilogitmuunnosta,  Tämä  muunnos  perustuu  siihen,  että
logitfunktion käänteisfunktio on logistinen funktio (samoin kuin eksponenttifunktio
on  logaritmifunktion  käänteisfunktio).  Seuraavassa  on  logistisen  muunnoksen
kaava, jossa γ tarkoittaa edellä esitetyn yhtälön koko oikeaa puolta ( 0 + 1x1i + …
+ kxki). Näin saatu todennäköisyys ei ole sama kuin todennäköisyys aineistossa,
sillä kyse on nyt mallin ennustamasta todennäköisyydestä (Peng & So 2001; Snij
ders & Bosker 1999).

i = logistic (γ) = exp(γ) / (1+ exp(γ))
= exp ( 0 + 1x1i + …  + kxki ) / (1 + exp ( 0 + 1x1i + …  + kxki ))
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Monitasoinen  logistinen  regressio  soveltuu  sellaisten  aineistojen  analyy
siin,  joissa on  tietoa vähintään kahdelta hierarkkiselta  tasolta, kuten esimerkiksi
yksilöistä ja heidän asuinpaikoistaan. Monitasoista logistista regressiota ovat se
lostaneet  Snijders  &  Bosker  (1999),  Guo  &  Zhao  (2000)  ja  Rice  (2001)  sekä
Kauppinen (2004), jolla on suomenkielinen perusesitys aiheesta.

Monitasoinen logistinen malli on yksitasoisen logistisen mallin  laajennus,
jossa sallitaan vakiotermin ja/tai  regressiokertoimien satunnainen vaihtelu aineis
ton  yhdellä  tai  useammalla  ylemmällä  tasolla.  Lisäksi malliin voidaan  lisätä  tätä
ylempää tasoa kuvaavia selittäviä muuttujia. Kaavamuodossa mallin voi kirjoittaa
seuraavasti, kun rajoitutaan kaksitasoisiin malleihin, joissa vain vakiotermin anne
taan vaihdella satunnaisesti(yksilöt i jotka luokittuvat ylemmän tason ryhmiin j):

Tyhjä malli:
logit ( ij) = log ( ij /(1 ij) = 0 + U0j

Selittäviä muuttujia sisältävä malli:
logit ( ij) = log ( ij /(1 ij) = 0 + 1x1ij + …  + kxkij + U0j

joissa ij on tapahtuman todennäköisyys yksilöllä i  ryhmässä j, 0 vakiotermi, U0j

kunkin  ylemmän  tason  ryhmän  poikkeama vakiotermistä, x1ij – xkij selittävien eli
riippumattomien muuttujien arvoja yksilöllä i ryhmässä j, ja 1 – k selittävien muut
tujien vaikutukset kertovia regressiokertoimia. Selittävät muuttujat voivat olla sekä
alemman että ylemmän tason muuttujia.

Termi U0j laajentaa siis  yksitasoisen mallin kaksitasoiseksi antamalla va
kiotermin  vaihdella  satunnaisesti  ylemmän  tason  yksiköiden  kesken.  Tyhjässä
mallissa U0j edustaa kunkin ylemmän tason ryhmän poikkeamaa keskitasosta 0.

U0j kuvaa siis ylemmän tason residuaaleja,  joiden oletetaan olevan satunnaisesti
jakautuneita keskiarvolla 0 ja varianssilla 2. Mallissa estimoidaan tämän varians
sin saama arvo.

Varianssiestimaatti 2  kertoo  siis  ylemmän  tason  vaihtelun  suuruudesta
erilaisissa malleissa eli esimerkiksi tyhjässä mallissa, jossa ei ole selittäviä muut
tujia, mallissa, jossa on vain yksilötason muuttujia, ja mallissa, jossa on sekä yksi
lötason että ylemmän  tason muuttujia. Varianssiestimaatti ei  lukuarvona sinänsä
ole  mielekkäästi  suoraan  tulkittavissa,  koska  muiden  mallin  estimaattien  tapaan
se on logitasteikolla. Varianssiestimaateille saadaan kuitenkin keskivirhe ja tilas
tollinen  testisuure,  jonka avulla voidaan arvioida vaihtelun merkitsevyyttä  ja ver
tailla erilaisia malleja (Duncan ym. 1999). Monitasoanalyysilla saadaan myös erik
seen posteriorestimaatit kaikkien ylemmän tason ryhmien poikkeamille aineiston
keskiarvosta; poikkeamat kertovat, kuinka moninkertainen selitettävän  ilmiön ve
donlyöntisuhde  on  kussakin  ryhmässä verrattuna  aineiston keskimääräiseen  ta
soon (Langford & Day 2001).
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Yksilötason  vaihtelun  oletetaan  logistisessa  mallissa  olevan  binomija
kauman mukaista. Yksilötason vaihtelulle ei kaavassa merkitä erillistä residuaalia,
koska binomijakaumassa yksilötason varianssi seuraa suoraan  tapahtuman ”on
nistumisen”  todennäköisyydestä  (Snijders  &  Bosker  1999).  Aina  tämä  oletus  ei
kuitenkaan  pidä  paikkaansa  vaan  aineistossa  voi  olla  myös  binomijakaumasta
poikkeavaa  vaihtelua  (extrabinomial  variation)  (Rice  2001).  Tämä  voi  vaikuttaa
myös  aluevarianssiparametrien  estimoimiseen,  koska  ylemmän  tason  varianssi
komponentti  kuvaa  logistisessa  monitasomallissa  itse  asiassa  ylemmän  tason
varianssin suhdetta  yksilötason varianssiin  (Snijders &  Bosker 1999;  Kauppinen
2004). Joissakin tilastoohjelmistoissa voidaan sallia binomijakaumasta poikkeava
vaihtelu.  Tällöin  aineistosta  estimoidaan  ns.  skaalaparametri  (scale  parameter),
joka kertoo, kuinka moninkertaista yksilötason vaihtelu on oletukseen eli binomija
kauman mukaiseen vaihteluun verrattuna. Ideaalitapauksessa parametri on lähel
lä 1:tä,  jolloin aineiston vaihtelun rakenne on oletetun mukainen. Jos parametrin
arvo on suurempi kuin 1, vaihtelu on oletettua suurempaa ja jos se on pienempi
kuin 1, vaihtelu on oletettua pienempää. Jos oletuksesta poikkeavaa vaihtelua ei
sallita vaikka sitä esiintyy, analyysin testisuureet ja keskivirheet saattavat olla har
haisia. (Rice 2001; Littell ym. 1996.) Tämän tutkimuksen kaikissa logistisissa mal
leissa  ongelma  on  otettu  huomioon  sallimalla  mahdollinen  binomijakaumasta
poikkeava yksilötason vaihtelu. Lähes kaikissa malleissa oletus binomijakaumasta
kuitenkin toteutui, eli skaalaparametri ei käytännössä poikennut ykkösestä.

Mallien residuaalitarkastelut ja muu mallidiagnostiikka ovat yleensä tärkeä
ja  luonnollinen  osa  tilastollisen  mallin  rakentamista.  Monitasoanalyysissa  malli
diagnostiikka on kuitenkin vielä kehittymätöntä erityisesti epälineaaristen mallien
tapauksessa  (Langford  &  Lewis  1998).  Residuaalitarkastelut  ohitetaankin  tässä
tutkimuksessa yhtäältä siitä syystä, ettei niiden suorittamisesta  ja tulkinnasta ole
toistaiseksi  riittävästi ohjeita  ja  tutkimusta,  ja  toisaalta siksi,  että  tutkimuksen  ai
neistot ovat suuria eikä ole syytä olettaa, että mahdollisilla poikkeavilla havainnol
la olisi tulosten kannalta käytännön merkitystä.

Logistiset  regressioanalyysit  on  tehty  SASohjelmiston  version  8
GLIMMIXmakrolla,  joka  on  kehitetty  nimenomaan  epälineaaristen  sekamallien
ratkaisemiseen  (ks. Littell ym. 1996; Singer 1998). Malleissa käytettiin binomija
kaumaoletusta  yksilötason  vaihtelussa  korjattuna  binomijakaumasta  poikkeavan
vaihtelun  sallivalla  skaalaparametrillä  sekä  logitfunktiota  linkkifunktiona.
GLIMMIX laskee parametriestimaatit  iteratiivisella menetelmällä käyttäen niin sa
nottua restricted  pseudolikelihood (REPL)  estimointimenetelmää  (Littell  ym.
1996; ks. myös Breslow & Clayton 1993; Wolfinger & O’Connell 1993; Rodríguez
& Goldman 1995; Goldstein & Rasbash 1996; Guo & Zhao 2000).

Käytetyn estimointimenetelmän (REPL) takia logistisista monitasomalleis
ta  saatavia  mallin  sopivuuden  kertovia  devianssitestejä  ei  voida  käyttää,  koska
menetelmä tuottaa deviansseista liian karkean approksimaation (Snijders & Bos
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ker  1999).  Siksi  tässä  tutkimuksessa  ei  varsinaisesti  testata  mallien  sopivuutta
parhaan muuttujayhdistelmän löytämisen näkökulmasta.

Monitasoinen Poissonregressioanalyysi

Tutkimuksen kuolleisuusanalyysissa käytettävä aineisto on muodoltaan frekvens
siaineisto, joka sisältää tiedot kuolemien määrästä tietyissä selittävien muuttujien
luokkien yhdistelmissä (aineisto on kuvattu luvussa 4.2). Koska kuolema on harvi
nainen  tapahtuma, kuolleisuutta selitettäessä frekvenssiaineiston oletusjakauma
na käytetään yleensä Poissonjakaumaa (Langford & Day 2001; Snijders & Bos
ker 1999). Analyysissa käytetään vastaavasti Poissonregressioanalyysia.

Seuraavassa siirrytään suoraan monitasoisen Poissonregressioanalyysin
esittelyyn – normaali yksitasoinen analyysi seuraa samaa logiikkaa sillä erotuksel
la, että  ylemmän  tason satunnaisvaihtelua kuvaava parametri  jää malleista pois
(ks. esim. Armitage & Berry 1994). Monitasoista Poissonregressioanalyysia ovat
tarkemmin selostaneet muun muassa Snijders ja Bosker (1999) sekä Langford ja
Day  (2001).  Kuten  logitmalleissa,  myös  monitasoisissa  Poisson
regressiomalleissa  on  tässä  tutkimuksessa  kyse  vain  satunnaisia  vakiotermejä
sisältävistä malleista.

Poissonjakauma  on  binomijakauman  approksimaatio  tilanteissa,  joissa
tapahtumien lukumäärä on pieni mutta riskiväestön eli potentiaalisten tapahtuman
kokijoiden määrä suuri. Monitasoinen Poissonregressioanalyysi onkin monin  ta
voin  analoginen  monitasoiselle  logistiselle  regressioanalyysille.  Vastemuuttujan
”onnistumisen”  luokassa  olon  todennäköisyyden  sijaan  Poissonregressio
analyysissa mallitetaan kuitenkin odotettua tapahtumien lukumäärää. Kun logisti
sessa  regressioanalyysissa  käytetään  linkkifunktiona  logitfunktiota,  Poisson
mallissa  linkkifunktiona on yleensä logaritmifunktio, koska  logaritmimuunnoksella
vastemuuttuja saadaan lineaariseen mallitukseen sopivalle asteikolle (McCullagh
& Nelder 1989; Rice 2001).

Kaavamuotoon kirjoitettuna monitasoinen Poissonregressiomalli muistut
taa logitmallia. Seuraavassa esimerkkimallissa selitettävänä muuttujana on kuol
leiden  määrän  logaritmi  yksikössä i  ryhmässä j.  Käytetyssä  aineistossa  yksiköt
tarkoittavat  taulukon soluja eli  analyysin  yksilömuuttujien  luokkien kutakin yhdis
telmää. Koska kuolleiden lukumäärä riippuu kuitenkin osittain riskiväestön koosta,
tarvitaan mallissa ns. offset eli vastapainomuuttuja, jonka avulla kuolleiden määrä
suhteutetaan siihen  riskiväestöön,  jossa  tapahtuma olisi mahdollinen. Tällaisena
muuttujana  toimii  tutkimuksessa  henkilövuosien  lukumäärä.  Monitasoisen  Pois
sonregressiomallin muoto on seuraava (mukaillen Langford & Day 2001; Snijders
& Bosker 1999):

log (kuolleetij) = log (henkilövuodetij) + 0 + 1x1ij + …  + kxkij + U0j
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jossa  log  (henkilövuodetij)  on  henkilövuosien  logaritmi, 0  vakiotermi,  U0j kunkin
ylemmän tason ryhmän poikkeama vakiotermistä, x1ij – xkij selittävien eli riippumat
tomien muuttujien arvoja yksikössä i  ryhmässä j,  ja 1 – k selittävien muuttujien
vaikutukset kertovia regressiokertoimia. Selittävät muuttujat voivat olla sekä yksi
lötason että ylemmän tason muuttujia.

Käyttäen logaritmin laskusääntöjä edellä oleva kaava voidaan muutamien
laskutoimitusten avulla muokata myös helpommin ymmärrettävään muotoon,  jol
loin  selitettävänä  muuttujana  ajatellaan  olevan  kuolleiden  määrän  logaritmin  si
jaan kuolleisuuden logaritmi:

log (kuolleet / henkilövuodet) = 0 + 1x1ij + …  + kxkij + U0j

Kun  selittävät  muuttujat  ovat  luokiteltuja  muuttujia, estimaatit  kullekin
muuttujan  luokalle  kuvaavat  logaritmiasteikolla,  miten  paljon  luokan  kuolleisuus
eroaa selittävän muuttujan vertailu  eli  referenssiluokasta. Eksponenttimuunnok
sella estimaateista saadaan tulokseksi suhteellinen kuolleisuus (RR) kyseisessä
luokassa  verrattuna  referenssiluokkaan  kaavalla  RR = exp( 1).  Tätä  kutsutaan
kuolleisuuslukujen suhteeksi, rate ratioksi, kun muiden mallissa olevien muuttujien
vaikutus on vakioitu. (Valkonen ym. 1990.) Kun logistisen regression tapauksessa
eksponenttimuunnoksen  tuloksena  saadaan  tieto  siitä,  kuinka  moninkertainen
selitettävän  ilmiön vedonlyöntisuhde  on,  tässä  tuloksena saadaan  suoraan  tieto
siitä, kuinka moninkertaista selitettävän ilmiön yleisyys (eli tässä kuolleisuus) on.

Edellä  esitetty  lineaarinen  malli  saadaan  muutettua  takaisin  kuolleisuu
deksi  antilogaritmi  eli  eksponenttimuunnoksella  käyttäen  hyväksi  eksponentin
laskusääntöjä.

kuolleet/henkilövuodet = exp ( 0 + 1x1ij + …  + kxkij + U0j) eli:
kuolleisuus = exp ( 0) * exp ( 1x1ij) * …  * exp ( kxkij) * exp (U0j)

Edellä kuvatussa mallissa oletetaan, että yksilötason vaihtelu on Poisson
jakauman  mukaista.  Aineistossa  saattaa  kuitenkin  esiintyä  Poissonvaihtelusta
poikkeavaa vaihtelua (extraPoisson variation) esimerkiksi siitä syystä, että ylem
män tason yksiköiden, kuten alueiden, riskiväestöjen koko vaihtelee suuresti. Vas
taavasti  kuin  logistisen  regression  tapauksessa voidaan  tällöin estimoida kerroin
eli skaalaparametri, joka kertoo, kuinka moninkertaista aineiston yksilötason vaih
telu  on  oletettuun  Poissonjakauman  mukaiseen  vaihteluun  verrattuna.  Joissain
tapauksissa  tämäkään  ei  riitä  kaiken aineiston vaihtelun huomioimiseen etenkin
jos aineistossa on luokkia, joiden väestömäärä on keskitasoon verrattuna erityisen
suuri.  Tällöin  vaihtelua  voidaan  estimoida  esimerkiksi  negatiivisen  binomija
kauman mukaisesti. (Langford & Day 2001.)

Taulukoidun aineiston  tapauksessa oletus Poissonvaihtelusta yksikköta
solla on vaikea toteuttaa, sillä taulukon rivien eli solujen henkilövuosimäärä vaih
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telee huomattavasti.  Riskiväestön  koko kussakin solussa  määräytyy  taulukoiden
luokittelevien muuttujien  ja muuttujaluokkien määrän mukaan,  jolloin riskiväestö
jen kokoa voidaan keinotekoisesti pienentää tai suurentaa lisäämällä tai vähentä
mällä luokittelevia muuttujia. Tämän takia tässä analyysissa pitäydytään Poisson
jakauman  oletuksessa  eli  yksilötason  varianssi  pakotetaan  Poissonjakauman
mukaiseksi, vaikkakaan oletus ei välttämättä täysin pidä paikkaansa. Mahdollises
ta  varianssitermien  virheellisyydestä  johtuen  kuolleisuusanalyyseissa  ei  tässä
tutkimuksessa käytetä mallista  saatavia  varianssiestimaatteja  alueerojen  arvioi
miseen. Sen sijaan alueeroja arvioidaan erikseen seuraavassa selostetulla taval
la.

Vastaavasti kuin edellä kuvattiin monitasoisen logistisen regression osal
ta, monitasoisen Poissonregression tuotteena saadaan estimaatit ylemmän tason
ryhmien poikkeamille aineiston keskiarvosta sekä estimaattien keskivirheet, joista
voidaan  laskea  luottamusvälit  (Langford  &  Day  2001).  Vastaavasti  kuin 
estimaatit,  näiden  poikkeamien  estimaatit  ovat  logaritmiasteikolla.  Eksponentti
muunnoksen  jälkeen  ne  kertovat,  kuinka  moninkertainen  selitettävä  ilmiö,  tässä
tapauksessa kuolleisuus, on tietyllä alueella verrattuna keskitasoon. Kuten edellä,
estimaatit  ovat  mallinnustavan  myötä  Bayeskorjattuja,  jolloin  väestömäärältään
pienten  alueiden  estimaatit  vetäytyvät  keskiarvoa  kohti  ja  suuremmilla  alueilla
alueen  omalla aineistolla on suurempi  itsenäinen paino. Aluevaihtelun suuruutta
kuvataan  näiden  estimaattien  avulla  laskemalla  suhteellisten  alueellisten  poik
keamien  keskipoikkeama  kussakin  mallissa. Samaa  menettelyä  ovat  käyttäneet
muun muassa Valkonen ja Kauppinen (2001). Keskipoikkeaman laskukaava esi
tetään kuolleisuusanalyysin yhteydessä.

Myös  Poissonregressioanalyysit  on  tehty  SASohjelmiston  version  8
GLIMMIXmakrolla  käyttäen restricted  pseudolikelihood (REPL)  estimointi
menetelmää (ks. edeltä). Malleissa käytettiin Poissonjakaumaoletusta yksikköta
son vaihtelussa, logaritmifunktiota linkkifunktiona ja henkilövuosien logaritmia off
setmuuttujana.  Myöskään  monitasoisissa  Poissonmalleissa  ei  saada  devians
seista  mittaria  mallien  sopivuudelle  (Snijders  &  Bosker  1999;  Langford  &  Day
2001).

Lähteet: ks. kirjallisuusluettelo.



Liitetaulukko 1. Kaikkien vuoden 1993 3054vuotiaiden otoksessa 1993 ja 1994 olleiden sekä rajatun
tutkimuskohortin jakautuminen yksilötason rajaavien muuttujien mukaan.
Poisrajatut luokat on merkitty sulkuihin. Rajaavat muuttujat ovat osittain päällekkäisiä.

Naiset Miehet

N % N % N % N %
Yhteensä 101269 100 69794 100 104851 100 66810 100

Asuinseutukunnan tyyppi 1993
   Kaupunkimainen 85494 84,4 69794 100 86614 82,6 66810 100
   (Maaseutumainen) 15775 15,6   18237 17,4  
Äidinkieli
   Suomi 95087 93,9 66400 95,1 97746 93,2 63466 95,0
   Ruotsi 4876 4,8 3394 4,9 5363 5,1 3344 5,0
   (Muu tai tuntematon) 1306 1,3   1742 1,7  
Sosioekonominen asema 1993 (takautuva)
   Erikoistumaton työntekijä tai ei tietoa erik. 14653 14,5 10629 15,2 17792 17,0 12384 18,5
         Erikoistumaton työntekijä 14437 14,3 10529 15,1 17563 16,8 12274 18,4
         Työntekijä, ei tietoa erikoistumisesta 216 0,2 100 0,1 229 0,2 110 0,2
   Erikoistunut työntekijä 10574 10,4 7847 11,2 30540 29,1 23032 34,5
   Alempi toimihlö, epäitsenäinen työ 24604 24,3 20136 28,9 4378 4,2 3442 5,2
   Alempi toimihlö, esimies tai itsenäinen työ 21449 21,2 18072 25,9 14364 13,7 11889 17,8
   Ylempi toimihenkilö 14992 14,8 13110 18,8 18388 17,5 16063 24,0
   (Maatalousyrittäjä) 4525 4,5   6426 6,1  
   (Muu yrittäjä) 6254 6,2   10084 9,6  
   (Opiskelija) 3658 3,6   2287 2,2  
   (Muu tai tuntematon) 560 0,6   592 0,6  
Pääasiallinen toiminta 1993
   Työllinen 73235 72,3 55208 79,1 74598 71,1 50678 75,9
   Työtön 13624 13,5 10303 14,8 19098 18,2 14391 21,5
   (Opiskelija, koululainen) 3066 3,0   1769 1,7  
   (Eläkeläinen) 4648 4,6   6169 5,9  
   Muu tai tuntematon 6696 6,6 4283 6,1 3217 3,1 1741 2,6
Eläkelaji 1993 ja 1994
   Ei saanut eläkettä 1993 eikä 1994 95804 94,6 69794 100 97872 93,3 66810 100
   (Sai jotain eläkettä 1993 ja/tai 1994) 5465 5,4   6979 6,7  

Kaikki 3054
vuotiaat

Tutkimus
kohortti

Kaikki 3054
vuotiaat

Tutkimus
kohortti



Liitetaulukko 2. Kunnat kaupunkiseutukunnissa vuoden 1997 lopussa voimassa olleen
seutukuntajaon mukaan. Kaupunkimaiset kunnat on kursivoitu ja lihavoitu. Lisäksi merkitty
kursiivilla ne kaupunkiseudun keskuskunnat, jotka eivät olleet kaupunkimaisia.

11 Helsingin sk Paimio 051 Hämeenlinnan sk Lahti
Espoo Piikkiö Hattula Nastola
Helsinki Raisio Hauho Orimattila
Hyvinkää Rusko Hämeenlinna Padasjoki
Järvenpää Rymättylä Janakkala
Kauniainen Sauvo Kalvola 072 ItäHämeen sk
Kerava Turku Lammi Hartola
Kirkkonummi Vahto Renko Heinola
Mäntsälä Velkua Tuulos Sysmä
Nurmijärvi
Pornainen 024 VakkaSuomen sk 052 Riihimäen sk 081 Kouvolan sk
Siuntio Kustavi Hausjärvi Anjalankoski
Tuusula Laitila Loppi Elimäki
Vantaa Mietoinen Riihimäki Iitti

Mynämäki Jaala
012 Lohjan sk Pyhäranta 053 Forssan sk Kouvola
Karjalohja Taivassalo Forssa Kuusankoski
Karkkila Uusikaupunki Humppila Valkeala
Lohja Vehmaa Jokioinen
NummiPusula Tammela 082 KotkanHaminan sk
Sammatti 025 Loimaan sk Ypäjä Hamina
Vihti Alastaro Kotka

Aura 063 Etelä Miehikkälä
013 Tammisaaren sk Karinainen Pirkanmaan sk Pyhtää
Hanko Koski Tl Kylmäkoski Vehkalahti
Inkoo Loimaa Toijala Virolahti
Karjaa Loimaan kunta Urjala
Pohja Marttila Valkeakoski 091 Lappeenrannan sk
Tammisaari Mellilä Viiala Joutseno

Oripää Lappeenranta
022 Salon sk Pöytyä 064 Tampereen sk
Halikko Tarvasjoki Kangasala 093 Imatran sk
Kiikala Yläne Lempäälä Imatra
Kisko Nokia Rautjärvi
Kuusjoki 041 Rauman sk Pirkkala Ruokolahti
Muurla Eura Tampere
Perniö Eurajoki Vesilahti 101 Mikkelin sk
Pertteli Kiukainen Ylöjärvi Anttola
Salo Kodisjoki Hirvensalmi
Somero Lappi 066 Koillis Kangasniemi
Suomusjärvi Rauma Pirkanmaan sk Mikkeli
Särkisalo Kuorevesi Mikkelin mlk

043 Porin sk Mänttä Mäntyharju
023 Turun sk Harjavalta Vilppula Pertunmaa
Askainen Kullaa Ristiina
Kaarina Luvia 071 Lahden sk
Lemu Nakkila Artjärvi
Lieto Noormarkku Asikkala
Masku Pomarkku Hollola
Merimasku Pori Hämeenkoski
Naantali Ulvila Kärkölä
Nousiainen



Liitetaulukko 2 (jatkuu). Kunnat kaupunkiseutukunnissa vuoden 1997 lopussa voimassa
olleen seutukuntajaon mukaan.

103 Savonlinnan sk   135 Äänekosken sk   174 Raahen sk
Enonkoski Konnevesi Pattijoki
Kerimäki Sumiainen Pyhäjoki
Punkaharju Suolahti Raahe
Savonlinna Äänekoski Ruukki
Savonranta Siikajoki

142 Pohjoisten Vihanti
105 Pieksämäen sk   seinänaapurien sk
Haukivuori Ilmajoki 182 Kajaanin sk
Jäppilä Nurmo Kajaani
Pieksämäki Seinäjoki Paltamo
Pieksämäen mlk Ylistaro Ristijärvi
Virtasalmi Sotkamo

152 Vaasan sk Vuolijoki
111 YläSavon sk Korsnäs
Iisalmi Maalahti 191 Rovaniemen sk
Keitele Maksamaa Ranua
Kiuruvesi Mustasaari Rovaniemi
Lapinlahti Oravainen Rovaniemen mlk
Maaninka Vaasa
Pielavesi Vöyri 192 KemiTornion sk
Sonkajärvi Kemi
Varpaisjärvi 153 Sydösterbottens Keminmaa
Vieremä kustregion Simo

Kaskinen Tervola
112 Kuopion sk Kristiinankaupunki Tornio
Kuopio Närpiö
Siilinjärvi 201 Porvoon sk
Vehmersalmi 154 Jakobstads Askola

regionen Porvoo
114 Varkauden sk Kruunupyy Sipoo
Leppävirta Luoto
Varkaus Pedersören kunta 202 Loviisan sk

Pietarsaari Lapinjärvi
122 Joensuun sk Uusikaarlepyy Liljendal
Eno Loviisa
Joensuu 162 Kokkolan sk Myrskylä
Kiihtelysvaara Himanka Pernaja
Kontiolahti Kannus Pukkila
Liperi Kokkola Ruotsinpyhtää
Pyhäselkä Kälviä

Lohtaja
131 Jyväskylän sk
Jyväskylä 171 Oulun sk
Jyväskylän mlk Hailuoto
Laukaa Haukipudas
Muurame Kempele

Kiiminki
134 Jämsän sk Muhos
Jämsä Oulu
Jämsänkoski Oulunsalo
Korpilahti
Kuhmoinen



Liitetaulukko 3. Yksilömuuttujien jakaumat eri osaaineistoissa. Vuoden 1993 kaupunkiseuduilla asuneet 3054vuotiaat naiset.
Jakaumat merkitty vain niiden osaanalyysien kohdalle, joissa kyseistä muuttujaa käytetään.

NAISET

N % N % N % N Henkilö
vuosia

%
(hv:sta)

Kuolleita

Yhteensä 69794 100 51809 100 54381 100 638294 4435682 7219
Ikä 1993
   3034 14410 20,6 10613 20,5 9954 18,3 130360 906830 20,4 579
   3539 14828 21,2 11225 21,7 11194 20,6 134444 935473 21,1 1029
   4044 15672 22,5 11868 22,9 12558 23,1 142070 987857 22,3 1621
   4549 14898 21,3 11024 21,3 12318 22,7 139104 965522 21,8 2160
   5054 9986 14,3 7079 13,7 8357 15,4 92316 640000 14,4 1830
Äidinkieli
   Suomi 66400 95,1 49142 94,9 51605 94,9 604963 4204739 94,8 6865
   Ruotsi 3394 4,9 2667 5,1 2776 5,1 33331 230943 5,2 354
Koulutus 1993
   Perusaste 20753 29,7 15227 29,4 14902 27,4 189520 1315280 29,7 3139
   Keskiaste 36421 52,2 27108 52,3 28636 52,7 334135 2324442 52,4 3206
   Korkeaaste 12620 18,1 9474 18,3 10843 19,9 114639 795960 17,9 874
Sosioekonominen asema
   Erikoistumaton työntekijä tai ei tietoa erikoistumisesta 10629 15,2 7623 14,7 7111 13,1 96653 670918 15,1 1624
   Erikoistunut työntekijä 7847 11,2 5805 11,2 5616 10,3 72413 503209 11,3 963
   Alempi toimihlö, epäitsenäinen työ 20136 28,9 15234 29,4 16109 29,6 183865 1279151 28,8 1854
   Alempi toimihlö, esimies tai itsenäinen työ 18072 25,9 13328 25,7 14484 26,6 166511 1157569 26,1 1772
   Ylempi toimihenkilö 13110 18,8 9819 19,0 11061 20,3 118852 824835 18,6 1006
Työmarkkinaasema 19891990
   Pääasiassa tai koko jakson työssä 54347 77,9 40306 77,8 43432 79,9 497856 3463393 78,1 5078
   Jonkin verran työttömyyttä 4931 7,1 3353 6,5 3195 5,9 45172 313235 7,1 778
   Pitkäaikais tai toistuvaistyötön 986 1,4 592 1,1 557 1,0 8689 59627 1,3 357
   Pääasiassa työvoiman ulkopuolella tai ei aineistossa 9530 13,7 7558 14,6 7197 13,2 86577 599427 13,5 1006
Työmarkkinaasema 19931994
   Pääasiassa tai koko jakson työssä 47743 68,4 35595 68,7 38707 71,2 436252 3036611 68,5 4083
   Jonkin verran työttömyyttä 6522 9,3 4791 9,2 4812 8,8 60060 417277 9,4 634
   Pitkäaikais tai toistuvaistyötön 9558 13,7 6468 12,5 6164 11,3 86952 601390 13,6 1923
   Pääasiassa työvoiman ulkopuolella 5971 8,6 4955 9,6 4698 8,6 55030 380404 8,6 579
Työmarkkinaasema 19971998
   Pääasiassa tai koko jakson työssä 47588 68,2 38829 71,4
   Jonkin verran työttömyyttä 6573 9,4 4817 8,9
   Pitkäaikais tai toistuvaistyötön 8638 12,4 5693 10,5
   Pääasiassa työvoiman ulkopuolella tai ei aineistossa 6995 10,0 5042 9,3
Samassa seutukunnassa asuminen 1993 ja 1997
   Asui samassa seutukunnassa tai ei aineistossa 1997 67031 96,0 52681 96,9
   Asui eri seutukunnassa 1997 kuin 1993 2763 4,0 1700 3,1
Perhetyyppi 1993
   Avio tai avopari ja lapsia 40100 57,5 363756 2534158 57,1 2882
   Avio tai avopari, ei lapsia 12059 17,3 112014 776861 17,5 1817
   Äiti tai isä ja lapsia 7516 10,8 69113 479742 10,8 817
   Ei perhettä, lapsen asemassa tai tuntematon 10119 14,5 93411 644921 14,5 1703
Parisuhdestatus 1993 ja 1997
   Molempina vuosina parisuhteessa 47577 68,2 40711 74,9
   Solminut parisuhteen 2839 4,1 1522 2,8
   Parisuhde purkautunut 4582 6,6 3294 6,1
   Ei parisuhteessa 1993 eikä 1997 14796 21,2 8854 16,3
Siviilisääty 1993
   Naimisissa 45893 65,8 44220 85,4
   Naimaton 12383 17,7 4355 8,4
   Eronnut tai leski 11518 16,5 3234 6,2

1 Parisuhteessa olleet vuonna 1993.
2 Omistusasunnossa asuneet vuonna 1993.

Tutkimus
kohortti
otoksessa

Taulukoitu
kuolleisuusaineisto

Parisuhteesta
eroaminen 1

Omistus
asunnosta
luopuminen 2



Liitetaulukko 4. Yksilömuuttujien jakaumat eri osaaineistoissa. Vuoden 1993 kaupunkiseuduilla asuneet 3054vuotiaat miehet.
Jakaumat merkitty vain niiden osaanalyysien kohdalle, joissa kyseistä muuttujaa käytetään.

MIEHET

N % N % N % N Henkilö
vuosia

%
(hv:sta)

Kuolleita

Yhteensä 66810 100 48951 100 50027 100 610157 4206394 17062
Ikä 1993
   3034 14598 21,9 9810 20,0 9664 19,3 132003 915429 21,8 1597
   3539 14568 21,8 10514 21,5 10717 21,4 130978 906655 21,6 2535
   4044 14799 22,2 11019 22,5 11293 22,6 135524 934363 22,2 3851
   4549 13939 20,9 10703 21,9 11061 22,1 130175 893738 21,2 4900
   5054 8906 13,3 6905 14,1 7292 14,6 81477 556209 13,2 4179
Äidinkieli
   Suomi 63466 95,0 46382 94,8 47348 94,6 577740 3983051 94,7 16449
   Ruotsi 3344 5,0 2569 5,2 2679 5,4 32417 223343 5,3 613
Koulutus 1993
   Perusaste 19918 29,8 13688 28,0 13587 27,2 180778 1239176 29,5 7524
   Keskiaste 34421 51,5 25004 51,1 25769 51,5 317932 2196080 52,2 8076
   Korkeaaste 12471 18,7 10259 21,0 10671 21,3 111447 771138 18,3 1462
Sosioekonominen asema
   Erikoistumaton työntekijä tai ei tietoa erikoistumisesta 12384 18,5 7501 15,3 7836 15,7 112455 770300 18,3 4948
   Erikoistunut työntekijä 23032 34,5 16259 33,2 16481 32,9 211502 1456824 34,6 6840
   Alempi toimihlö, epäitsenäinen työ 3442 5,2 2514 5,1 2588 5,2 31308 216257 5,1 731
   Alempi toimihlö, esimies tai itsenäinen työ 11889 17,8 9538 19,5 9603 19,2 108849 752838 17,9 2380
   Ylempi toimihenkilö 16063 24,0 13139 26,8 13519 27,0 146043 1010176 24,0 2163
Työmarkkinaasema 19891990
   Pääasiassa tai koko jakson työssä 55517 83,1 42962 87,8 43884 87,7 507523 3511356 83,5 5836
   Jonkin verran työttömyyttä 5750 8,6 3153 6,4 3271 6,5 52949 360302 8,6 3116
   Pitkäaikais tai toistuvaistyötön 1544 2,3 515 1,1 631 1,3 13802 91094 2,2 355
   Pääasiassa työvoiman ulkopuolella tai ei aineistossa 3999 6,0 2321 4,7 2241 4,5 35883 243642 5,8 7755
Työmarkkinaasema 19931994
   Pääasiassa tai koko jakson työssä 43868 65,7 34878 71,3 35592 71,1 400648 2776869 66,0 7143
   Jonkin verran työttömyyttä 7404 11,1 5516 11,3 5458 10,9 68964 476251 11,3 1720
   Pitkäaikais tai toistuvaistyötön 13179 19,7 6976 14,3 7317 14,6 119410 809486 19,2 7454
   Pääasiassa työvoiman ulkopuolella 2359 3,5 1581 3,2 1660 3,3 21135 143789 3,4 745
Työmarkkinaasema 19971998
   Pääasiassa tai koko jakson työssä 45511 68,1 37180 74,3
   Jonkin verran työttömyyttä 6416 9,6 4547 9,1
   Pitkäaikais tai toistuvaistyötön 9306 13,9 5182 10,4
   Pääasiassa työvoiman ulkopuolella tai ei aineistossa 5577 8,3 3118 6,2
Samassa seutukunnassa asuminen 1993 ja 1997
   Asui samassa seutukunnassa tai ei aineistossa 1997 63694 95,3 48226 96,4
   Asui eri seutukunnassa 1997 kuin 1993 3116 4,7 1801 3,6
Perhetyyppi 1993
   Avio tai avopari ja lapsia 38146 57,1 350040 2427816 57,7 10872
   Avio tai avopari, ei lapsia 11471 17,2 104397 719086 17,1 2935
   Äiti tai isä ja lapsia 1228 1,8 10842 74617 1,8 1587
   Ei perhettä, lapsen asemassa tai tuntematon 15965 23,9 144878 984875 23,4 1668
Parisuhdestatus 1993 ja 1997
   Molempina vuosina parisuhteessa 45477 68,1 37740 75,4
   Solminut parisuhteen 3147 4,7 1768 3,5
   Parisuhde purkautunut 4140 6,2 2728 5,5
   Ei parisuhteessa 1993 eikä 1997 14046 21,0 7791 15,6
Siviilisääty 1993
   Naimisissa 42088 63,0 40419 82,6
   Naimaton 16368 24,5 5637 11,5
   Eronnut tai leski 8354 12,5 2895 5,9

1 Parisuhteessa olleet vuonna 1993.
2 Omistusasunnossa asuneet vuonna 1993.

Tutkimus
kohortti
otoksessa

Taulukoitu
kuolleisuusaineisto

Parisuhteesta
eroaminen 1

Omistus
asunnosta
luopuminen 2



Liitetaulukko 5. Seutukuntamuuttujien arvot seutukunnittain. Muuttujien kuvaus tarkemmin: ks. taulukko 4.2.
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11 Helsinki 59,6 16,5 20,5 111 145757 38,1 Et.Lä. 15,0 3,15 62,9 5,51 20757 18625
12 Lohja 40,7 15,5 37,0 103 127371 27,0 Et.Lä. 17,1 0,47 66,3 0,38 1168 1234
13 Tammisaari 50,8 0,0 30,7 104 123280 30,9 Et.Lä. 15,1 0,48 70,6 1,19 689 718
22 Salo 50,6 19,6 44,1 106 115987 22,7 Et.Lä. 14,5 1,98 70,1 0,10 875 870
23 Turku 52,3 11,9 29,0 110 126642 30,6 Et.Lä. 18,3 2,32 67,3 4,40 4516 4260
24 Uusikaupunki 43,4 13,8 51,9 103 114143 23,5 Et.Lä. 21,1 2,02 68,8 0,11 625 631
25 Loimaa 45,2 5,0 22,4 104 113545 17,2 Et.Lä. 16,0 5,02 72,0 0,10 406 462
41 Rauma 47,9 7,9 47,9 105 125191 25,2 Et.Lä. 21,3 0,87 68,2 1,48 978 1016
43 Pori 46,7 4,6 37,7 107 121838 25,2 Et.Lä. 23,5 2,05 68,1 0,07 2027 1877
51 Hämeenlinna 47,7 6,7 27,6 108 122445 26,8 Et.Lä. 19,2 0,32 68,4 2,51 1397 1314
52 Riihimäki 42,7 10,8 24,8 105 122909 27,3 Et.Lä. 19,5 0,48 65,4 1,09 699 648
53 Forssa 49,7 7,1 37,1 105 114301 26,0 Et.Lä. 20,3 1,19 72,3 1,39 532 557
63 Valkeakoski 45,7 4,5 41,5 103 122151 25,0 Et.Lä. 21,1 0,61 67,4 0,95 708 696
64 Tampere 49,8 17,2 32,4 109 125926 31,3 Et.Lä. 20,8 2,64 65,8 2,23 4780 4646
66 Mänttä 48,3 4,6 44,2 104 124275 27,7 Et.Lä. 20,2 0,13 68,7 1,05 276 258
71 Lahti 46,6 10,4 34,8 108 120636 30,9 Et.Lä. 23,0 1,05 62,7 3,86 2703 2671
72 Heinola 46,8 0,5 32,5 105 116646 27,5 Pohj.Itä 21,4 0,74 65,7 0,22 522 486
81 Kouvola 47,6 4,9 30,0 105 127684 26,0 Pohj.Itä 21,0 0,26 65,6 1,36 1738 1679
82 KotkaHamina 46,7 3,2 35,9 104 125875 26,4 Pohj.Itä 20,1 1,39 64,3 2,68 1437 1449
91 Lappeenranta 51,6 6,2 34,1 106 124946 32,5 Pohj.Itä 21,4 1,64 63,2 1,69 1128 1130
93 Imatra 43,7 2,2 35,7 104 125742 27,0 Pohj.Itä 24,3 1,17 65,1 0,39 678 726
101 Mikkeli 45,2 6,1 20,1 105 112769 29,0 Et.Lä. 22,9 1,97 62,7 2,62 1064 1068
103 Savonlinna 44,0 1,7 24,6 106 113478 31,2 Pohj.Itä 24,6 1,28 64,5 0,02 647 652
105 Pieksämäki 44,0 1,7 28,2 106 111534 26,4 Pohj.Itä 22,6 1,51 62,0 1,74 382 369
111 Iisalmi 42,8 0,2 26,2 100 105841 22,9 Pohj.Itä 22,7 5,57 65,5 2,20 844 842
112 Kuopio 49,2 9,6 24,1 110 123253 35,6 Pohj.Itä 20,7 1,90 60,0 1,19 1752 1615
114 Varkaus 44,9 8,1 38,7 103 123688 28,3 Pohj.Itä 24,1 0,99 63,1 0,15 536 588
122 Joensuu 46,6 5,3 19,0 105 116618 31,7 Pohj.Itä 22,7 0,27 62,6 0,61 1443 1458
131 Jyväskylä 49,2 13,6 29,6 107 124130 36,4 Pohj.Itä 22,1 2,30 63,4 1,02 2240 2165
134 Jämsä 44,6 3,7 26,3 101 124273 25,1 Pohj.Itä 21,2 1,38 65,6 1,15 414 455
135 Äänekoski 44,6 13,2 32,5 101 118796 30,1 Pohj.Itä 25,2 0,71 65,9 1,16 357 376
142 Seinäjoki 51,5 14,4 17,6 107 119285 24,2 Et.Lä. 19,0 0,36 70,5 2,93 922 858
152 Vaasa 55,0 13,1 34,9 106 124032 29,7 Et.Lä. 15,7 1,05 68,9 1,08 1311 1251
153 Kaskinen 53,9 2,7 19,6 101 114429 17,5 Et.Lä. 14,3 3,28 74,7 6,18 257 223
154 Pietarsaari 51,2 10,2 39,1 103 116701 22,5 Et.Lä. 14,6 1,27 75,4 7,85 626 607
162 Kokkola 47,9 5,8 33,0 104 114545 24,6 Et.Lä. 21,7 0,42 70,7 5,59 741 789
171 Oulu 50,9 20,7 18,9 105 125635 33,0 Pohj.Itä 19,7 2,92 62,2 0,40 2682 2557
174 Raahe 48,3 6,3 38,4 97 123532 26,9 Pohj.Itä 21,0 0,03 65,7 4,33 542 615
182 Kajaani 45,0 3,3 20,5 102 117298 29,0 Pohj.Itä 23,3 0,02 63,1 1,31 929 892
191 Rovaniemi 46,9 5,5 13,1 103 121538 34,0 Pohj.Itä 25,4 0,48 64,0 2,03 1027 954
192 KemiTornio 44,9 1,3 26,9 100 125839 28,9 Pohj.Itä 25,7 1,35 70,1 0,32 1019 1085
201 Porvoo 48,7 6,4 31,2 103 135626 26,3 Et.Lä. 14,2 0,70 67,3 1,03 1094 1109
202 Loviisa 44,2 1,8 33,9 102 117794 28,0 Et.Lä. 18,4 3,53 69,7 1,16 326 329



Liitetaulukko 6. Luokiteltujen seutukuntamuuttujien jakaumat eri osaaineistossa.
Vuoden 1993 kaupunkiseuduilla asuneet 3054vuotiaat naiset.
Jakaumat merkitty vain niiden osaanalyysien kohdalle, joissa kyseistä muuttujaa käytetään.

NAISET

Seutu
kuntia

N N % N % N % N Henkilö
vuosia

%
(hv:sta)

Kuolleita

Yhteensä 43 69794 100 51809 100 54381 100 638294 4435682 100 7219
Työpaikkojen määrä sataa
1574v. kohden, ka. 1993/94 (%)
   50,0 – 59,6 10 33763 48,4
   45,0 – 49,9 21 28336 40,6
   40,7 – 44,9 12 7695 11,0
Työpaikkojen määrän kasvu
1993/19941997/1998 (%)
   10,0 – 20,7 14 44261 63,4
   5,0 – 9,9 13 12640 18,1
   1,7 – 4,9 16 12893 18,5
Teollisuuden osuus työpaikkamäärän
vähenemästä 19901993 (%)
   13,1 – 24,9 12 32585 46,7
   25,0 – 34,9 18 26201 37,5
   35,0 – 51,9 13 11008 15,8
Naisia sataa miestä kohden 1993
   105 – 111 22 55095 78,9 40065 77,3
   97 – 104 21 14699 21,1 11744 22,7
Valtionveronalaiset tulot
työllistä kohden 1995 (mk)
   125000 – 145800 11 40847 58,5
   120000 – 124900 15 17449 25,0
   105800 – 119900 17 11498 16,5
Vuokraasuntojen osuus
asunnoista 1995 (%)
   17,2 – 25,9 12 9423 13,5 7924 14,6
   26,0 – 29,9 18 15650 22,4 12705 23,4
   30,0 – 38,1 13 44721 64,1 33752 62,1
Maantieteellinen sijainti
   Etelä tai LänsiSuomi 23 48413 69,4 445556 3094904 69,8 5107
   Pohjois tai ItäSuomi 20 21381 30,6 192738 1340777 30,2 2112
Työttömyysaste, ka. 1993/97 (%)
   14,2 – 17,9 9 27183 38,9 19285 37,2 19927 36,6 251414 1744350 39,3 3011
   18,0 – 21,9 20 26715 38,3 20335 39,2 21704 39,9 242599 1687922 38,1 2610
   22,0 – 25,7 14 15896 22,8 12189 23,5 12750 23,4 144281 1003409 22,6 1598
Kaupungistuneisuusaste
   Kaupungistunein 13 47030 67,4 33801 65,2 35858 65,9 431643 2997898 67,6 4978
   Keskimääräinen 18 15766 22,6 12436 24,0 12808 23,6 142392 990610 22,3 1560
   Vähiten kaupungistunut 12 6998 10,0 5572 10,8 5715 10,5 64259 447174 10,1 681
Äänestysaktiivisuus kunnallis
vaaleissa, ka. 1992/1996 (%)
   68,0 – 75,4 16 13007 18,6 10345 20,0 10882 20,0 118880 826872 18,6 1279
   64,0 – 67,9 16 21171 30,3 16132 31,1 16972 31,2 192995 1342457 30,3 2095
   60,0 – 63,9 11 35616 51,0 25332 48,9 26527 48,8 326419 2266352 51,1 3845
Perhekoheesion taso
   Korkea 13 9291 13,3 7534 14,5 7790 14,3 84847 590371 13,3 866
   Keskimääräinen 13 13336 19,1 10349 20,0 10930 20,1 120889 840945 19,0 1332
   Matala 17 47167 67,6 33926 65,5 35661 65,6 432558 3004365 67,7 5021

1 Parisuhteessa olleet vuonna 1993.
2 Omistusasunnossa asuneet vuonna 1993.

Tutkimus
kohortti
otoksessa

Taulukoitu
kuolleisuusaineisto

Parisuhteesta
eroaminen 1

Omistus
asunnosta
luopuminen 2



Liitetaulukko 7. Luokiteltujen seutukuntamuuttujien jakaumat eri osaaineistossa.
Vuoden 1993 kaupunkiseuduilla asuneet 3054vuotiaat miehet.
Jakaumat merkitty vain niiden osaanalyysien kohdalle, joissa kyseistä muuttujaa käytetään.

MIEHET

Seutu
kuntia

N N % N % N % N Henkilö
vuosia

%
(hv:sta)

Kuolleita

Yhteensä 43 66810 100 48951 100 50027 100 610157 4206394 100 17062
Työpaikkojen määrä sataa
1574v. kohden, ka. 1993/94 (%)
   50,0 – 59,6 10 31099 46,5
   45,0 – 49,9 21 27776 41,6
   40,7 – 44,9 12 7935 11,9
Työpaikkojen määrän kasvu
1993/19941997/1998 (%)
   10,0 – 20,7 14 41399 62,0
   5,0 – 9,9 13 12675 19,0
   1,7 – 4,9 16 12736 19,1
Teollisuuden osuus työpaikkamäärän
vähenemästä 19901993 (%)
   13,1 – 24,9 12 30012 44,9
   25,0 – 34,9 18 25674 38,4
   35,0 – 51,9 13 11124 16,7
Naisia sataa miestä kohden 1993
   105 – 111 22 51772 77,5 37929 77,5
   97 – 104 21 15038 22,5 11022 22,5
Valtionveronalaiset tulot
työllistä kohden 1995 (mk)
   125000 – 145800 11 38386 57,5
   120000 – 124900 15 16955 25,4
   105800 – 119900 17 11469 17,2
Vuokraasuntojen osuus
asunnoista 1995 (%)
   17,2 – 25,9 12 9326 14,0 7533 15,1
   26,0 – 29,9 18 15657 23,4 12177 24,3
   30,0 – 38,1 13 41827 62,6 30317 60,6
Maantieteellinen sijainti
   Etelä tai LänsiSuomi 23 45649 68,3 417973 2881553 68,5 11254
   Pohjois tai ItäSuomi 20 21161 31,7 192184 1324841 31,5 5808
Työttömyysaste, ka. 1993/97 (%)
   14,2 – 17,9 9 25099 37,6 18284 37,4 17915 35,8 229839 1583651 37,6 6016
   18,0 – 21,9 20 25988 38,9 19203 39,2 20174 40,3 236941 1634262 38,9 6777
   22,0 – 25,7 14 15723 23,5 11464 23,4 11938 23,9 143377 988481 23,5 4269
Kaupungistuneisuusaste
   Kaupungistunein 13 44057 65,9 32240 65,9 32320 64,6 403959 2783636 66,2 11232
   Keskimääräinen 18 15688 23,5 11652 23,8 12218 24,4 141747 978086 23,3 3985
   Vähiten kaupungistunut 12 7065 10,6 5059 10,3 5489 11,0 64451 444673 10,6 1845
Äänestysaktiivisuus kunnallis
vaaleissa, ka. 1992/1996 (%)
   68,0 – 75,4 16 12845 19,2 9585 19,6 10218 20,4 116718 805885 19,2 3067
   64,0 – 67,9 16 20827 31,2 15216 31,1 15978 31,9 191206 1317952 31,3 5631
   60,0 – 63,9 11 33138 49,6 24150 49,3 23831 47,6 302233 2082558 49,5 8364
Perhekoheesion taso
   Korkea 13 9291 13,9 6982 14,3 7446 14,9 84696 584974 13,9 2145
   Keskimääräinen 13 13322 19,9 9889 20,2 10418 20,8 120354 830057 19,7 3510
   Matala 17 44197 66,2 32080 65,5 32163 64,3 405107 2791363 66,4 11407

1 Parisuhteessa olleet vuonna 1993.
2 Omistusasunnossa asuneet vuonna 1993.

Tutkimus
kohortti
otoksessa

Taulukoitu
kuolleisuusaineisto

Parisuhteesta
eroaminen 1

Omistus
asunnosta
luopuminen 2



Liitetaulukko 8. Seutukuntamuuttujien väestömäärällä painotetut keskinäiset korrelaatiot. *
Seutukuntamuuttujat jatkuvina lukuunottamatta maantieteellistä sijaintia.

Työpaikkoja / 100 työikäistä 1,00
Työp. määrän muutos 0,67 1,00
Teoll. osuus lamasta 0,55 0,32 1,00
Naisia / 100 miestä 0,79 0,66 0,42 1,00
Tulot / työllinen 0,89 0,62 0,51 0,72 1,00
Vuokraas. osuus 0,79 0,63 0,65 0,75 0,81 1,00
Maantieteell. sijainti 1 0,49 0,45 0,09 0,55 0,45 0,16 1,00
Työttömyysaste 0,81 0,59 0,35 0,58 0,76 0,48 0,62 1,00
Kaupungistuneisuus 0,70 0,67 0,36 0,74 0,77 0,78 0,32 0,41 1,00
Äänestysaktiivisuus 0,36 0,35 0,55 0,44 0,47 0,74 0,28 0,08 0,49 1,00
Perhekoheesion vähäisyys 0,69 0,49 0,46 0,83 0,76 0,77 0,39 0,49 0,64 0,57 1,00

* Kaikki korrelaatiot ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä (p<0,01).
1 Maantieteellinen sijainti on luokiteltu kaksiluokkainen muuttuja.
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Liitetaulukko 11. Jakson 19971998 pitkäaikaistyöttömyyden ristitulosuhteet (odds ratio)
monitasoisista logistisista regressiomalleista (seutukuntamuuttujat jatkuvina). Vuonna 1993
kaupunkiseutukunnissa asuneet 3054vuotiaat palkansaajat.

OR OR OR OR OR OR

Työpaikkojen määrä sataa kohden  (p<0,001)  (p=0,018)  (p=0,098)  (p<0,001)  (p=0,189)  (p=0,269)
   Kerroin kun määrä kasvaa 1:llä 0,96 * 0,98 * 0,99 0,96 * 0,99 0,99

Työp. määrän kasvu  (p<0,001)  (p=0,003)  (p=0,003)  (p=0,045)  (p=0,200)  (p=0,279)
   Kerroin kun määrä kasvaa 1 %yksikön 0,98 * 0,99 * 0,99 * 0,98 * 0,99 0,99

Teollisuuden osuus lamasta  (p=0,761)  (p=0,253)  (p=0,609)  (p=0,188)  (p=0,125)  (p=0,314)
   Kerroin kun osuus kasvaa 1 %yksikön 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 1,00

Kaupungistuneisuusaste  (p=0,645)  (p=0,520)  (p=0,109)  (p=0,701)  (p=0,531)  (p=0,331)
   Kerroin kun kaup. kasvaa 1 yksikön 0,99 1,01 1,03 0,99 1,01 1,02

Äänestysaktiivisuus kunn.vaaleissa  (p=0,017)  (p=0,001)  (p=0,017)  (p<0,001)  (p=0,019)  (p=0,234)
   Kerroin, kun akt. kasvaa 1 %yksikön 0,97 * 0,97 * 0,98 * 0,96 * 0,98 * 0,99

a Kukin muuttuja mallissa yksin ilman muita muuttujia. b Yksittäinen seutumuuttuja ja kaikki yksilömuuttujat vakioitu.
c Kaikki yksilö ja seutumuuttujat vakioitu. * = 95 prosentin luottamusväli ei sisällä 1,00:aa.
Parvot suluissa osoittavat yksittäisen muuttujan merkitsevyyden kussakin mallissa.

Liitetaulukko 12. Vuoden 1997 perheettömyyden ristitulosuhteet (odds ratio)
monitasoisista logistisista regressiomalleista (seutukuntamuuttujat jatkuvina). Vuonna 1993
kaupunkiseutukunnissa  asuneet 3054vuotiaat palkansaajat.

OR OR OR OR OR OR

Keskim. työttömyysaste 1993/1997  (p=0,435)  (p=0,911)  (p=0,012)  (p=0,306)  (p=0,046)  (p=0,003)
   Kerroin kun tyött. kasvaa 1 %yksikön 1,01 1,00 0,99 * 1,01 0,98 * 0,98 *

Kaupungistuneisuusaste  (p<0,001)  (p<0,001)  (p=0,152)  (p=0,485)  (p=0,138)  (p=0,570)
   Kerroin kun kaup. kasvaa 1 yksikön 1,06 * 1,06 * 1,02 1,01 1,03 1,01

Äänestysaktiivisuus kunn.vaaleissa  (p<0,001)  (p<0,001)  (p=0,004)  (p=0,010)  (p=0,380)  (p=0,382)
   Kerroin, kun akt. kasvaa 1 %yksikön 0,96 * 0,96 * 0,98 * 0,98 * 0,99 1,01

Perhekoheesion vähäisyys  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)
   Kerroin kun koh. pienenee 1 yksikön 1,09 * 1,09 * 1,06 * 1,06 * 1,06 * 1,08 *

Naisia sataa miestä kohden  (p<0,001)  (p<0,001)  (p=0,037)  (p=0,044)  (p=0,005)  (p=0,178)
   Kerroin, kun naisten määrä sataa 1,06 * 1,06 * 1,02 * 1,02 * 1,03 * 0,99
   miestä kohden kasvaa 1:llä

a Kukin muuttuja mallissa yksin ilman muita muuttujia. b Yksittäinen seutumuuttuja ja kaikki yksilömuuttujat vakioitu.
c Kaikki yksilö ja seutumuuttujat vakioitu. * = 95 prosentin luottamusväli ei sisällä 1,00:aa.
Parvot suluissa osoittavat yksittäisen muuttujan merkitsevyyden kussakin mallissa.
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Liitetaulukko 13. Vuosien 1993 ja 1997 välisen eronneisuuden ristitulosuhteet (odds ratio)
monitasoisista logistisista regressiomalleista (seutukuntamuuttujat jatkuvina). Vuonna 1993
kaupunkiseutukunnissa ja parisuhteessa asuneet 3054vuotiaat palkansaajat.

OR OR OR OR OR OR

Keskim. työttömyysaste 1993/1997  (p=0,699)  (p=0,104)  (p=0,013)  (p=0,430)  (p=0,143)  (p=0,048)
   Kerroin kun tyött. kasvaa 1 %yksikön 1,00 0,98 0,98 * 1,01 0,99 0,99 *

Kaupungistuneisuusaste  (p=0,051)  (p=0,051)  (p=0,816)  (p=0,132)  (p=0,028)  (p=0,369)
   Kerroin kun kaup. kasvaa 1 yksikön 1,03 1,03 1,00 1,03 1,04 * 1,01

Äänestysaktiivisuus kunn.vaaleissa  (p=0,009)  (p=0,040)  (p=0,403)  (p<0,001)  (p=0,046)  (p=0,807)
   Kerroin, kun akt. kasvaa 1 %yksikön 0,98 * 0,98 * 0,99 0,97 * 0,98 * 1,00

Perhekoheesion vähäisyys  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)
   Kerroin kun koh. pienenee 1 yksikön 1,06 * 1,06 * 1,06 * 1,06 * 1,06 * 1,07 *

Naisia sataa miestä kohden  (p=0,007)  (p=0,001)  (p=0,447)  (p=0,031)  (p=0,008)  (p=0,046)
   Kerroin, kun naisten määrä sataa 1,03 * 1,03 * 0,99 1,02 * 1,03 * 0,98 *
   miestä kohden kasvaa 1:llä

a Kukin muuttuja mallissa yksin ilman muita muuttujia. b Yksittäinen seutumuuttuja ja kaikki yksilömuuttujat vakioitu.
c Kaikki yksilö ja seutumuuttujat vakioitu. * = 95 prosentin luottamusväli ei sisällä 1,00:aa.

Parvot suluissa osoittavat yksittäisen muuttujan merkitsevyyden kussakin mallissa.

Liitetaulukko 14. Vuoden 1997 tuloköyhyyden ristitulosuhteet (odds ratio)
monitasoisista logistisista regressiomalleista (seutukuntamuuttujat jatkuvina). Vuonna 1993
kaupunkiseutukunnissa asuneet 3054vuotiaat palkansaajat.

OR OR OR OR OR OR

Keskim. työttömyysaste 1993/1997  (p<0,001)  (p=0,013)  (p=0,020)  (p<0,001)  (p=0,117)  (p=0,007)
   Kerroin kun tyött. kasvaa 1 %yksikön 1,03 * 0,98 * 0,98 * 1,05 * 0,98 0,97 *

Kaupungistuneisuusaste  (p=0,034)  (p=0,675)  (p=0,993)  (p=0,032)  (p=0,115)  (p=0,285)
   Kerroin kun kaup. kasvaa 1 yksikön 0,97 * 0,99 1,00 0,96 * 0,97 0,98

Äänestysaktiivisuus kunn.vaaleissa  (p=0,982)  (p=0,354)  (p=0,839)  (p=0,001)  (p=0,646)  (p=0,037)
   Kerroin, kun akt. kasvaa 1 %yksikön 1,00 1,01 1,00 0,97 * 1,00 0,98 *

Valtionveronalaiset tulot  (p=0,005)  (p=0,448)  (p=0,603)  (p=0,002)  (p=0,877)  (p=0,217)
   Kerroin, kun keskitulo kasvaa 10000mk 0,89 * 1,03 0,85 0,86 * 0,99 0,68

a Kukin muuttuja mallissa yksin ilman muita muuttujia. b Yksittäinen seutumuuttuja ja kaikki yksilömuuttujat vakioitu.
c Kaikki yksilö ja seutumuuttujat vakioitu. * = 95 prosentin luottamusväli ei sisällä 1,00:aa.
Parvot suluissa osoittavat yksittäisen muuttujan merkitsevyyden kussakin mallissa.
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Liitetaulukko 15. Vuosien 1993 ja 1997 välisen omistusasunnosta luopumisen ristitulosuhteet
(odds ratio)  monitasoisista logistisista regressiomalleista (seutukuntamuuttujat jatkuvina).
Vuonna 1993 kaupunkiseutukunnissa ja omistusasunnossa asuneet 3054vuotiaat palkansaajat.

OR OR OR OR OR OR

Keskim. työttömyysaste 1993/1997  (p=0,674)  (p=0,733)  (p=0,151)  (p=0,468)  (p=0,258)  (p=0,065)
   Kerroin kun tyött. kasvaa 1 %yksikön 1,00 1,00 0,99 1,01 0,99 0,98

Kaupungistuneisuus  (p=0,092)  (p=0,024)  (p=0,462)  (p=0,008)  (p<0,001)  (p=0,203)
   Kerroin kun kaup. kasvaa 1 yksikön 1,03 1,04 * 0,99 1,05 * 1,08 * 1,03

Äänestysaktiivisuus kunn.vaaleissa  (p<0,001)  (p=0,006)  (p=0,860)  (p<0,001)  (p=0,060)  (p=0,457)
   Kerroin, kun akt. kasvaa 1 %yksikön 0,97 * 0,97 * 1,00 0,96 * 0,98 1,01

Perhekoheesion vähäisyys  (p=0,001)  (p=0,056)  (p=0,736)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p=0,112)
   Kerroin kun koh. pienenee 1 yksikön 1,03 * 1,02 1,00 1,06 * 1,06 * 1,02

Vuokraasuntojen osuus  (p<0,001)  (p<0,001)  (p=0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p=0,022)
   Kerroin kun osuus kasvaa 1 %yksikön 1,03 * 1,03 * 1,04 * 1,04 * 1,04 * 1,03 *

a Kukin muuttuja mallissa yksin ilman muita muuttujia. b Yksittäinen seutumuuttuja ja kaikki yksilömuuttujat vakioitu.
c Kaikki yksilö ja seutumuuttujat vakioitu. * = 95 prosentin luottamusväli ei sisällä 1,00:aa.
Parvot suluissa osoittavat yksittäisen muuttujan merkitsevyyden kussakin mallissa.

Liitetaulukko 16. Jakson 19952001 kuolleisuuslukujen suhteet (rate ratio)
monitasoisista Poissonregressiomalleista (seutukuntamuuttujat jatkuvina). Vuonna 1993
kaupunkiseutukunnissa asuneet 3054vuotiaat palkansaajat.

RR RR RR RR RR RR

Keskim. työttömyysaste 1993/1997  (p=0,851)  (p=0,019)  (p=0,003)  (p<0,001)  (p=0,809)  (p=0,303)
   Kerroin kun tyött. kasvaa 1 %yksikön 1,00 0,99 * 0,98 * 1,03 * 1,00 0,99

Kaupungistuneisuusaste  (p=0,131)  (p=0,078)  (p=0,413)  (p=0,598)  (p=0,342)  (p=0,963)
   Kerroin kun kaup. kasvaa 1 yksikön 1,01 1,02 1,01 0,99 1,01 1,00

Äänestysaktiivisuus kunn.vaaleissa  (p=0,134)  (p=0,259)  (p=0,778)  (p<0,001)  (p=0,077)  (p=0,784)
   Kerroin, kun akt. kasvaa 1 %yksikön 0,99 0,99 1,00 0,98 * 0,99 1,00

Perhekoheesion vähäisyys  (p=0,001)  (p=0,007)  (p=0,046)  (p<0,001)  (p=0,002)  (p=0,009)
   Kerroin kun koh. pienenee 1 yksikön 1,02 * 1,02 * 1,02 * 1,03 * 1,02 * 1,02 *

Maantieteellinen sijainti  (p=0,685)  (p=0,824)  (p=0,116)  (p<0,001)  (p=0,459)  (p=0,224)
   Pohjoinen / itä vs. etelä / länsi 1,01 0,99 1,09 1,17 * 1,03 1,07

a Kukin muuttuja mallissa ikävakioituna ilman muita muuttujia. b Yksittäinen seutumuuttuja ja kaikki yksilömuuttujat vakioitu.
c Kaikki yksilö ja seutumuuttujat vakioitu. * = 95 prosentin luottamusväli ei sisällä 1,00:aa.
Parvot suluissa osoittavat yksittäisen muuttujan merkitsevyyden kussakin mallissa.
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Liitetaulukko 17. Vuoden 1997 kasautuneen huonoosaisuuden ristitulosuhteet (odds ratio)
monitasoisista logistisista regressiomalleista (seutukuntamuuttujat jatkuvina). Vuonna 1993
kaupunkiseutukunnissa asuneet 3054vuotiaat palkansaajat.

OR OR OR OR OR OR

Keskim. työttömyysaste 1993/1997  (p=0,008)  (p=0,163)  (p=0,403)  (p<0,001)  (p=0,571)  (p=0,645)
   Kerroin kun tyött. kasvaa 1 %yksikön 1,04 * 0,98 0,99 1,06 * 0,99 1,00

Kaupungistuneisuusaste  (p=0,238)  (p=0,088)  (p=0,867)  (p=0,879)  (p=0,012)  (p=0,256)
   Kerroin kun kaup. kasvaa 1 yksikön 1,03 1,04 1,00 1,00 1,04 * 1,02

Äänestysaktiivisuus kunn.vaaleissa  (p=0,006)  (p=0,039)  (p=0,249)  (p<0,001)  (p=0,037)  (p=0,346)
   Kerroin, kun akt. kasvaa 1 %yksikön 0,96 * 0,97 * 0,98 0,96 * 0,98 * 0,99

Perhekoheesion vähäisyys  (p<0,001)  (p<0,001)  (p=0,053)  (p=0,005)  (p<0,001)  (p=0,037)
   Kerroin kun koh. pienenee 1 yksikön 1,07 * 1,05 * 1,03 1,04 * 1,04 * 1,03 *

a Kukin muuttuja mallissa yksin ilman muita muuttujia. b Yksittäinen seutumuuttuja ja kaikki yksilömuuttujat vakioitu.
c Kaikki yksilö ja seutumuuttujat vakioitu. * = 95 prosentin luottamusväli ei sisällä 1,00:aa.
Parvot suluissa osoittavat yksittäisen muuttujan merkitsevyyden kussakin mallissa.

Liitetaulukko 18. Vuosien 1993 ja 1997 välisen parisuhteen ja omistusasunnon menettämisen
ristitulosuhteet (odds ratio ) monitasoisista logistisista regressiomalleista (seutukuntamuuttujat
jatkuvina). Vuonna 1993 kaupunkiseutukunnissa ja parisuhteessa sekä omistusasunnossa asuneet
3054vuotiaat palkansaajat.

OR OR OR OR OR OR

Keskim. työttömyysaste 1993/1997  (p=0,751)  (p=0,235)  (p=0,071)  (p=0,511)  (p=0,203)  (p=0,262)
   Kerroin kun tyött. kasvaa 1 %yksikön 1,00 0,98 0,97 1,01 0,98 0,99

Kaupungistuneisuusaste  (p=0,614)  (p=0,333)  (p=0,425)  (p=0,465)  (p=0,187)  (p=0,425)
   Kerroin kun kaup. kasvaa 1 yksikön 1,01 1,03 0,98 1,02 1,03 0,98

Äänestysaktiivisuus kunn.vaaleissa  (p=0,018)  (p=0,009)  (p=0,041)  (p<0,001)  (p=0,029)  (p=0,143)
   Kerroin, kun akt. kasvaa 1 %yksikön 0,97 * 0,96 * 0,97 * 0,96 * 0,97 * 0,98

Perhekoheesion vähäisyys  (p=0,011)  (p<0,001)  (p=0,071)  (p<0,001)  (p<0,001)  (p<0,001)
   Kerroin kun koh. pienenee 1 yksikön 1,04 * 1,06 * 1,04 1,06 * 1,07 * 1,06 *

a Kukin muuttuja mallissa yksin ilman muita muuttujia. b Yksittäinen seutumuuttuja ja kaikki yksilömuuttujat vakioitu.
c Kaikki yksilö ja seutumuuttujat vakioitu. * = 95 prosentin luottamusväli ei sisällä 1,00:aa.
Parvot suluissa osoittavat yksittäisen muuttujan merkitsevyyden kussakin mallissa.
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Liitekartta 1. Kaupunkiseutukunnat 1997.

11 Helsingin
12 Lohjan
13 Tammisaaren
22 Salon
23 Turun
24 VakkaSuomen (Uusikaupunki)
25 Loimaan
41 Rauman
43 Porin
51 Hämeenlinnan
52 Riihimäen
53 Forssan
63 EteläPirkanmaan (Valkeakoski)
64 Tampereen
66 KoillisPirkanmaan (Mänttä)
71 Lahden
72 ItäHämeen (Heinola)
81 Kouvolan
82 KotkaHaminan
91 Lappeenrannan
93 Imatran
101 Mikkelin
103 Savonlinnan
105 Pieksämäen
111 YläSavon (Iisalmi)
112 Kuopion
114 Varkauden
122 Joensuun
131 Jyväskylän
134 Jämsän
135 Äänekosken
142 Pohjoisten seinänaapurien (Seinäjoki)
152 Vaasan
153 Sydösterbottens kustregion (Kaskinen)
154 Jakobstadsregionen (Pietarsaari)
162 Kokkolan
171 Oulun
174 Raahen
182 Kajaanin
191 Rovaniemen
192 KemiTornion
201 Porvoon
202 Loviisan



Työpaikkojen määrä sataa
1574v. kohden 1993/1994

40,7  44,9  (12)
45,0  49,9  (21)
50,0  59,6  (10)

Työpaikkojen määrän kasvu
1993/19941997/1998 (%)

1,7   4,9  (16)
5,0   9,9  (13)

10,0  20,7  (14)

Teollisuuden osuus työpaikkojen
vähenemästä 19901993 (%).

13,1  24,9  (12)
25,0  34,9  (18)
35,0  51,9  (13)

Naisia sataa miestä
kohden 1993

97  104  (21)
105  111  (22)

Liitekartta 2. Työpaikkojen määrä sataa
1574v. kohden, keskiarvo 1993/1994.

Liitekartta 3. Työpaikkojen määrän muutos
1993/19941997/1998 (%).

Liitekartta 4. Teollisuustyöpaikkojen osuus
työpaikkojen kokonaismäärän vähenemästä
19901993 (%).

Liitekartta 5. Naisia sataa miestä kohden 1993.



Valtionveronalaiset tulot
työllistä kohden 1995 (mk)

105800  119900  (17)
120000  124900  (15)
125000  145800  (11)

Vuokraasuntojen osuus
asunnoista 1995 (%)

17,2  25,9  (12)
26,0  29,9  (18)
30,0  38,1  (13)

Maantieteellinen sijainti

Etelä tai LänsiSuomi  (23)
Pohjois tai ItäSuomi   (20)

Liitekartta 6. Valtionveronalaiset tulot
työllistä kohden 1995 (mk).

Liitekartta 7. Vuokraasuntojen osuus
asunnoista 1995 (%).

Liitekartta 8. Maantieteellinen sijainti. Liitekartta 9. Työttömyysaste,
keskiarvo 1993/1997 (%)

Työttömyysaste, keskiarvo
1993/1997 (%)

14,2  17,9   (9)
18,0  21,9  (20)
22,0  25,7  (14)



Kaupungistuneisuusaste
Vähiten kaupungistunut  (12)
Keskimääräinen   (18)
Kaupungistunein   (13)

Äänestysprosentti kunnallis
vaaleissa 1992/1996 (%)

60,0  63,9  (11)
64,0  67,9  (16)
68,0  75,4  (16)

Perhekoheesion taso
Matala   (17)
Keskimääräinen  (13)
Korkea   (13)

Liitekartta 10. Kaupungistuneisuusaste. Liitekartta 11. Äänestysaktiivisuus kunnallis
vaaleissa, keskiarvo 1992/1996 (%).

Liitekartta 12. Perhekoheesion taso.


