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1. Johdanto

Työttömyystilastot ja työttömyyden määritelmä
herättävät jatkuvasti keskustelua. Ovatko piilo-
työttömät tai alityöllistetyt työttömiä? Entä työ-
voimapoliittisiin toimenpiteisiin osallistujat?
Tilastoissa näitä ryhmiä ei lueta työttömiin kuu-
luviksi. Keskeiset työttömyyttä kuvaavat tilas-
tot, Tilastokeskuksen työvoimatutkimus ja työ-
ministeriön työnvälitysrekisteri, lähtevät ah-
taammasta, Kansainvälisen työjärjestön ILO:n
säätämästä määritelmästä. Tämän määritelmän
mukaiset työttömyyden kriteerit voi pelkistää
seuraavasti: henkilö on työtön jos hän on työtä
vailla, työhön käytettävissä ja etsii aktiivisesti
työtä (vrt. Tilastokeskus 1989).
Yhteisestä lähtökohdastaan huolimatta työ-

voimatutkimus ja työnvälitystilasto antavat var-
sin erilaisen kuvan työttömyyden tasosta. Kum-
pi tilasto on oikeassa? Mistä erot johtuvat? Seu-
raavassa pyritään vastaamaan näihin kysymyk-

siin. Ensinnä tarkastellaan työvoimatutkimuksen
ja työnvälityksen ominaispiirteitä ja sitä, miten
työttömyys on niissä määritelty. Tällaisia tarkas-
teluja on tehty ennenkin (mm. Tilastokeskuksen
työvoimatilastoinnin asiantuntijaryhmä 1997;
Työttömyystilastojen eroja … 1992) ja Tilasto-
keskus ja työministeriö (esim. 2000) kuvaavat
määrittelyjen eroja lyhyesti kuukausittaisissa ti-
lastotiedotteissaan. Suomessa on kuitenkin mah-
dollista mennä pidemmälle ja suoraan katsoa,
miten yksittäisten henkilöiden luokittelu konk-
reettisesti eroaa eri tilastoissa. Seuraavassa pyri-
tään näin tekemään. Tämän operaation mahdol-
listaa kansainvälisesti harvinaislaatuinen Työs-
säkäyntitilasto, joka laaditaan Tilastokeskukses-
sa hallinnollisia rekistereitä yhdistelemällä.

2. Tilastojen määrälliset erot
Työvoimatutkimuksen työttömien ja työnväli-
tystilaston työttömien työnhakijoiden lukumää-
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rien erot olivat vähäiset 1970- ja 1980-luvuilla.
1980-luvun puolivälin jälkeen työttömiä on ol-
lut vähemmän kuin työttömiä työnhakijoita.
(Työvoimakatsaus 1985, Työpoliittinen aika-
kauskirja 1990.)
Työttömien kokonaismäärän kasvaessa on

myös tilastojen absoluuttisten määrien ero kas-
vanut 1990-luvun alusta. Suhteelliset erot olivat
kuitenkin pienimmillään viime vuosikymmenen
puolivälissä, samaan aikaan kun työttömyys oli
molempien tilastojen mukaan korkeimmillaan.
Kun työttömien työnhakijoiden määrä oli 19%
työttömien määrää suurempi vuonna 1993, oli
ero kasvanut 33 prosenttiin vuonna 1999. (Ks.
kuvio 1.)
Vaikka työttömyyden vuosimuutokset näyt-

tävät olevan samansuuntaisia molemmissa tilas-
toissa, eivät työttömien ja työttömien työnhaki-
joiden määrät kulje kuukausittain lainkaan sa-
maan suuntaan (ks. Kuviot 2a ja 2b). Työvoi-
matutkimuksen työttömien määrä on korkeim-
millaan toukokuussa. Työttömien työnhakijoi-
den määrä on tuolloin puolestaan yksi vuoden
matalimmista.

Työvoimatutkimuksen työttömien määrä on-
kin ollut toukokuussa työttömien työnhakijoi-
den määrää suurempi vuodesta 1998 lähtien.
Heinäkuu on puolestaan yksi kuukausista, jol-
loin työttömien työnhakijoiden määrä on suu-
rimmillaan. Toisaalta työttömien määrä on tuol-
loin matalimmillaan. Kun työvoimatutkimuk-
sen ja työnvälitysrekisterin työttömyysluvut jul-
kaistaan kuukausittain samaan aikaan, on sel-
vää, että hämmennystä aiheuttaa paitsi tilasto-
jen tasoero myös muutoksen suunnasta saatava
ristiriitainen tieto.
Kuvioista käy myös ilmi, että työttömien ja

työttömien työnhakijoiden määrän kuukausittai-
nen vaihtelu on paitsi toisistaan poikkeavaa
myös varsin säännöllistä. Kuluvana vuonna to-
teutunut kehitys on kuitenkin ollut poikkeuksel-
lista: Alkuvuodesta ihmetystä herätti, kun työt-
tömien määrä kasvoi ja työttömien työnhakijoi-
den määrä laski. Alkusyksyllä työttömien mää-
rä kasvoi syyskuussa paitsi edelliseen kuukau-
teen myös edellisvuoteen verrattuna. Samaan
aikaan työttömien työnhakijoiden määrän lasku
jatkui ja viime vuoteen verrattuna jopa kiihtyi.

Kuvio 1. Työvoimatutkimuksen työttömät ja työnvälitysrekisterin työttömät työnhakijat vuosina 1990–1999.
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Kuva 2a. Työttömät työnhakijat työnvälitystilaston mukaan kuukausittain vuosina 1997–2000.

Kuvio 2b. Työttömät Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan kuukausittain vuosina 1997–2000.
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Seuraavassa käsitellään työvoimatutkimuk-
sen ja työnvälitystilaston ominaisuuksia ja työt-
tömyyden määrittelyä niissä. Jo tämä selventää
monia edeltävien kuvioiden eroavuuksista.

3. Työvoimatutkimuksen ja työn-
välitystilaston luonteesta

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston
tehtävät ja lähtökohdat poikkeavat toisistaan.
Työvoimatutkimuksen tehtävänä on kuvata
työn kysyntää ja tarjontaa koko kansantaloudes-
sa ja eri toimialoilla kansainvälisesti vertailta-
valla tavalla. Työnvälitystilastossa seurataan
työnvälityksen asiakaskuntaa ja heille osoitettu-
ja toimenpiteitä eri alueilla ja aloilla. (Esim.
Työttömyystilastojen …1992.)
Työvoimatutkimusta on viime vuosina uudis-

tettu vastaamaan EU-työvoimatutkimusta ja sen
käsitteistöä. Tämä mahdollistaa entistä parem-
min kansainvälisen vertailun. Vuoden 1999 huh-
tikuun tutkimus sisälsi jo kaikki Euroopan unio-
nin edellyttämät työvoimatutkimuksen tiedot.
Työvoimatutkimuksen laajentuminen tekeekin
aikaisemmin tehdyn erillisen EU-työvoimatutki-
muksen tarpeettomaksi. (Tilastokeskus 1998.)
Työministeriön työnvälitystilasto kuvaa työ-

voimatoimistojen työnhakijoita. Työnvälitysti-
laston tiedot kootaan työvoimatoimistojen asia-
kasrekistereistä. Kyseessä on hallinnollinen ti-
lasto, jonka lähtökohtana ovat työnvälitystoi-
minnan tarpeet. Se on vahvasti riippuvainen
kansallisesta lainsäädännöstä. (Esim. Työttö-
myystilastojen …1992.)
Sekä työvoimatutkimuksesta että työnväli-

tystilastosta saa tietoja työttömyydestä kuukau-
si- ja vuositasolla. Työnvälitystilastossa kuu-
kausitason tiedot kuvaavat kuukauden viimeis-
tä arkipäivää, työvoimatutkimuksen tiedot on
kerätty vuoden 2000 alusta alkaen kuukausien
kaikilta viikoilta. Aikaisemmin kuukausitiedot

kerättiin kuukauden 15. päivän sisältävänä viik-
kona. (Tilastokeskus 2000, Tilastokeskus 1998,
Työpoliittinen Aikakauskirja 2000.)
Työvoimatutkimus tehdään puhelinhaastatte-

lututkimuksena, jolloin vastaukset perustuvat
haastateltavien subjektiivisiin näkemyksiin.
Työvoimatutkimus on otospohjainen (otos noin
12 000 henkeä/kuukausi), ja siitä mitatun kuu-
kausikohtaisen työttömien määrän satunnais-
vaihtelu on noin viisi prosenttia suuntaan tai toi-
seen 95 % luottamustasolla. (Tilastokeskuksen
www-sivut.) Jos työttömille määritetään tausta-
muuttujia tai aineistoa muuten pilkotaan, satun-
naisvaihtelu kasvaa.
Työnvälitystilasto sen sijaan kattaa kaikki

työvoimatoimistoihin kirjoittautuneet. Tämän
vuoksi työnvälitystilaston tietoja voi eritellä
paljon pitemmälle ottamalla useita työttömien
työnhakijoiden ominaisuuksia samanaikaisesti
huomioon (esim. työttömän työnhakijan iän ja
koulutustaustan yhteys työttömyyden kestoon)
ilman, että otoskoko asettaisi rajoituksia.
Satunnaisvaihtelu voi selittää työvoimatutki-

muksen yksittäisen kuukauden poikkeavaa tu-
losta. Tämä voi olla kuluvan vuoden hämmen-
tävien tilastoerojen yhtenä syynä. Satunnais-
vaihtelu ei kuitenkaan selitä em. kuvioiden
säännöllisesti toistuvia eroja.
Yksi perinnäinen selitys työvoimatutkimuk-

sen alhaisemmalle työttömien määrälle on ollut
se, että työttömiä jää katoon huomattavasti
enemmän kuin muita. Kuitenkin vielä vuonna
1996 tuloksia laskettaessa tehtiin oletus että ka-
don rakenne on sama kuin vastanneiden. Koska
työttömät ovat yliedustettuina kadossa, jäi tilas-
toitu työttömyys huomattavasti pienemmäksi
kuin mitä se olisi ollut ilman katoa. Kadon ai-
heuttama harha työttömien lukumäärään on ar-
vioitu noin 10 000 henkilön suuruiseksi, tosin
suurempiakin lukuja on esitetty. (Vrt. Tilasto-
keskus 1997.) Kato selittää näin ollen vain osan
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tilastojen eroista. Vuodesta 1997 lähtien kadon
vaikutusta työttömyyteen on lisäksi pyritty hal-
litsemaan käyttämällä ns. jälkiositusmenetel-
mää, missä jälkiositteet on muodostettu alueen,
sukupuolen ja ikäryhmän perusteella. Tällöin
käytetään hyväksi tietoa mm. siitä, onko vastaa-
ja rekisteröitynyt työvoimatoimistoon. (Tilasto-
keskuksen www-sivut.)

4. Työttömyyden kriteereistä
Työttömäksi määrittelyn lähtökohtana on se,
että henkilö on vailla työtä. Henkilön työllisyys
määritellään työvoimatutkimuksessa väljemmin
kuin työnvälitystilastossa, ts. työttömyyden
määrittelykriteerit ovat työvoimatutkimuksessa
tältä osin tiukemmat.
Työvoimatutkimuksessa haastateltavalta ky-

sytään, onko hän haastattelua edeltäneen viikon
aikana tehnyt työtä. Työlliseksi tilastoidaan jo-
kainen yli 14-vuotias, joka on haastattelua edel-
täneen viikon aikana tehnyt vähänkään ansio-
työtä (yksi tunti tai enemmän) tai avustanut per-
heenjäsenen yrityksessä tai maatilalla. Perheen-
jäsenen avustaminen voi tapahtua palkattakin,
silti työvoimatutkimus luokittelee henkilön
työlliseksi. Esimerkiksi vanhempiaan maatilal-
la avustava lukiolainen tai pari kertaa viikossa
mainoksia jakava kotiäiti määritellään työllisik-
si. Myös tilapäisesti poissaolevat (syynä sai-
raus, loma, lakko, vanhempainloma tms.) ovat
työllisiä työvoimatutkimuksen mukaan.
Jos henkilö on viikon kuluessa 39 tuntia työ-

tä vailla mutta tunnin työssä, hänet luokitellaan
työlliseksi työvoimatutkimuksessa. Tämä työlli-
syyden tulkinnan väljyys on herättänyt kummas-
tusta, toisin kuin työnvälitystilaston kriteeri. Itse
asiassa työnvälitystilaston työllisyystulkinta on
kuitenkin pitkälti saman tyyppinen. Työnväli-
tystilastossa työnhakija luetaan työssä olevaksi,
jos hän on jatkuvasti vähintään yhtenä päivänä

viikossa (vähintään 4 tuntia) työssä tai työsken-
telee avustavana perheenjäsenenä vähintään 1/3
alan normaalista työajasta. Tilapäisesti työstä
poissa olevat luetaan työllisiksi. Miksei työnvä-
litystilaston kriteeri ole herättänyt keskustelua?
Yksi mahdollisuus on se, että ohje on jäänyt
vain kuolleeksi kirjaimeksi. Tätä otaksumaa ei
voida kuitenkaan arvioida, koska ohjeiden nou-
dattamisesta ei ole tehty seurantatutkimuksia.
Toiseksi, työttömän on työvoimatutkimuksen

mukaan oltava työhön käytettävissä haastattelua
seuraavan kahden viikon kuluessa. Työnvälitys-
rekisterin työttömältä työnhakijalta ei edellyte-
tä vastaavaa ehdotonta aikarajaa. Toisaalta
työnvälitystilaston kriteerit ovat tiukemmat si-
käli, että tilastossa edellytetään työttömän ole-
van kokoaikatyöhön (työaika on vähintään puo-
let alan normaalista työajasta) käytettävissä.
Työvoimatutkimuksessa ei tätä rajoitusta ole.
Työn aloittamisesta sopineet ja ilman määrä-

aikaa tai toistaiseksi lomautetut lasketaan työ-
voimatutkimuksessa työttömiksi, jos he täyttä-
vät muut työttömyyden ehdot (hakevat töitä ja
ovat työhön käytettävissä). Myös työnvälitysti-
lasto lukee työnhakijana olevat lomautetut tai
sovitun työn alkamista odottavat työttömiksi
työnhakijoiksi.
Kolmas keskeinen työttömyyden kriteeri

koskee työnhakua. Tilastot eroavat määrittely-
jensä tiukkuuden suhteen mutta eivät mitenkään
johdonmukaisesti.
Työvoimatutkimus hyväksyy työnhakuta-

voiksi yhteydenoton julkiseen tai yksityiseen
työnvälitykseen, työn kyselyn suoraan työnan-
tajalta, ilmoittamisen lehdissä tai lehti-ilmoitus-
ten seuraamisen, työn kyselemisen tuttavilta
sekä yrityksen perustamiseen liittyvän valmis-
telutyön. Nämä kriteerit ovat väljät. Esim. leh-
ti-ilmoitusten seuraaminen riittää työttömyyden
kriteeriksi sinänsä, ts. ilmoitusten seuraamisen
ei tarvitse johtaa mihinkään, esim. yhteyden ot-
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toon työnantajaan. Työnvälitystilasto puoles-
taan edellyttää työnhakijana oloa työvoimatoi-
mistossa. Mikään muu työnhakutapa ei riitä.
Kun työnvälitystilasto on työnhaun tapojen

osalta tiukempi, on työvoimatutkimus velvoit-
tavampi työnhaun tapahtumisajan suhteen.
Työttömän on etsittävä työtä haastattelua edel-
täneen neljän viikon aikana. Työvoimatutki-
muksessa on ryhdytty soveltamaan tätä aikara-
jaa vuonna 1998, viime vuosikymmenen lopun
tilastouudistuksen yhteydessä. Aikaisemmin ai-
karajana oli 3 kuukautta. Työnvälitystilasto
puolestaan edellyttää, että työtön on työnhaki-
jana työvoimatoimistossa. Hänen on ilmoittau-
duttava työvoimatoimistoon sen edellyttämän
aikavälin kuluessa. Viime vuosikymmenen la-
man seurauksena työttömien määrä työvoima-
toimistoissa kasvoi ja samalla ilmoittautumiset
työvoimatoimistoihin harvenivat. Ilmoittautu-
misaika onkin usein pitempi kuin neljä viikkoa.
Lisäksi yli 55-vuotiaiden oikeus saada työttö-
myysturvaa 60. ikävuoteen asti on johtanut ns.
eläkeputken syntymiseen. Heille ei ole aktiivi-
sesti tarjottu työtä eikä heidän ole tarvinnut il-
moittautua työvoimatoimistoihin yhtä tiheään
kuin muiden työttömien.
Työnvälitystilaston työttömyyden määrittely

on työvoimatutkimusta tiukempi myös siksi,
että työnvälitystilasto sulkee joitakin henkilö-
ryhmiä työttömiin kuulumattomiksi. Eläkeläi-
set, myös työttömyyseläkettä saavat, ovat tällai-
sia, samaten päätoimiset opiskelijat ja koululai-
set, näin myös lomien aikana. Työvoimatutki-
mus puolestaan lukee työttömiksi kaikki ne, jot-
ka täyttävät edeltävät kolme työttömyyden kri-
teeriä. Mm. opiskelijat tai eläkettä saavat voi-
vat olla työvoimatutkimuksessa työttömiä. (Ti-
lastokeskus 1998; Tilastokeskus/Koskimäki
1998; työministeriö 1996.)
Työttömyyskriteerien erot ilmentävät eroja

tilastojen luonteessa. Kun opiskelijoita ei lueta

työttömiksi työnhakijoiksi, tällä on yhteytensä
työttömyysturvan saantimahdollisuuksiin. Työn-
välitystilaston työttömyyskriteerin voisi tulkita
niin, että työttömyysturvalla ei haluta korjata
opiskelijoiden opintososiaalisen tuen ongelmia.

5. Miten ja miksi tilastot eroavat
Edeltävän työttömyyden kriteerien tarkastelun
pohjalta voitaisiin jo arvioida tilastoerojen syi-
tä. Tälle, väistämättä spekulatiiviselle tarkaste-
lutasolle ei kuitenkaan tarvitse jäädä. Suomessa
on kansainvälisesti melkoisen ainutlaatuinen
mahdollisuus selvittää, mistä tilastojen erot to-
della johtuvat. Meillä kerätään eri hallinnollis-
ten rekisterien avulla kattavasti tietoa henkilöi-
den pääasiallisesta toiminnasta. Tämä ei yleen-
sä ole muissa maissa mahdollista, mm. pelkäs-
tään kansalaisten yksityissuojan vuoksi. Kan-
sallisten arvojen ja traditioiden ohella Suomen
erikoista asemaa selittävät myös paitsi teknises-
ti kehittyneet menetelmät, myös se, että tilasto-
jen väärinkäytösten estämiseen ja asianmukai-
seen käyttöön on panostettu (vrt. Valkonen, T.
– Koskinen, S. – Martelin, T. (toim.) 1998).
Tilastokeskuksessa on kehitetty työssäkäyn-

titilastoksi kutsuttu tietojärjestelmä, joka on ra-
kennettu rekistereitä yhdistelemällä. Työssä-
käyntitilaston kohdejoukkona on väestörekiste-
ritietojen mukainen Suomessa vakinaisesti asu-
va väestö. Siitä voidaan katsoa, onko henkilö
työssä, työtön, eläkkeellä, opiskelija tai muuten
työvoiman ulkopuolella. Työvoimatutkimuksen
ja työnvälitystilaston työttömien erot voidaan
selvittää, koska työssäkäyntitilaston työttömät
ovat työnvälitysrekisterin työttömiä työnhaki-
joita.1Koska työssäkäyntitilasto kootaan useita

1 Työssäkäyntitilaston ja työnvälitystilaston työttö-
mien työnhakijoiden määrä on nykyään suunnilleen
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rekistereitä yhdistelemällä, laahaa tilasto vuo-
den muita työttömyystilastoja jäljessä. (Ks.
esim. Sihto ja Myrskylä 1999.)
Työssäkäyntitilasto mahdollistaa sen, että

kaikkien työvoimatutkimuksen vuoden 1998
joulukuun otokseen kuuluneiden 12 770 henki-
lön status on voitu selvittää myös työssäkäynti-
tilaston mukaan. Seuraavassa kuviossa on esi-
tetty tuon ristiintaulukoinnin tulokset. Työvoi-
matutkimuksen otos kuvaa joulukuun 15. päi-
vän sisältävää viikkoa, työssäkäyntitilaston tie-
dot kuukauden viimeistä arkipäivää.
Seuraavassa tarkastelussa operoidaan nimen-

omaan otoshenkilöiden alkuperäisillä luokitte-
luilla eri tilastoissa, jolloin työvoimatutkimuk-
sessa työllisten, työttömien ym. luokkien rinnal-
la on luokka ’kato’. Kun otoksen perusteella
työvoimatutkimuksessa estimoidaan koko väes-
tön tilannetta, niin erilaisia otoshenkilöiden
taustatietoja hyväksikäyttäen arvioidaan minkä-

laisen statuksen katoon jääneet olisivat saaneet.
Lopullisissa tilastoissa luokkaa ’kato’ ei siis ole.
Täsmällisten otoslukujen ohella niiden mer-

kitystä kuvataan myös henkilömäärinä, jotka on
saatu suhteuttamalla otoksen luvut työvoimatut-
kimuksen ja työnvälitystilaston joulukuun 1998
lukuihin. Niitä luettaessa on syytä ottaa huo-
mioon, että lopullisissa tilastoissa työttömien
työnhakijoiden kato (N = 231) jakaantuu mui-
hin tilastoluokkiin.2
Joulukuussa 1998 työttömiä oli työvoimatut-

kimuksen mukaan 253 000 ja työnvälityksen
mukaan 376 000, yhteensä 629 000 henkilöä.
Eri tilastojen joulukuun erot olivat näin ollen
vuosikeskiarvoja jonkin verran suurempia. Yk-
sittäinen henkilö on tässä voitu laskea työttö-
mäksi kahteen kertaan. Jompaan kumpaan tai
molempiin työttömyystilastoihin kuuluvien
henkilöiden lukumäärä oli joulukuussa 1998
yhteensä 449 000 henkilöä (N = 1406).

yhtä suuri. Aikaisempien vuosien pienehköt erot se-
littynevät sillä, että työvoimatoimistoihin rekisteröi-
tyi henkilöitä, jotka eivät vielä tai enää olleet maassa
asuvaa väestöä.

2 Koska käytettävissä ei ole täsmällistä tietoa siitä,
missä määrin ja miten tilastokeskus katoa on todella
kyennyt kontrolloimaan, ei tässäkään pyritä arvioi-
maan, miten katoon kuuluvat luokitellaan lopullises-
sa työvoimatutkimuksessa.

Kuvio 3. Työttömäksi tilastoidut
vain työssäkäyntitilastossa ja
vain työvoimatutkimuksessa sekä
molemmissa tilastoissa työttö-
mäksi luokitellut. Työvoimatut-
kimuksen joulukuun 1998 otos
(koko 12 770, kato 1650).
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Kuvion keskeiset tulokset ovat seuraavat:
1. Vain 40 % kaikista työttömiksi luokitelluis-

ta, 180 000 henkilöä, luetaan työttömiksi
molempien tilastojen mukaan.

2. Työvoimatutkimuksen työttömistä 4/5 on
työttömiä myös työnvälitystilaston mukaan.
Työvoimatutkimuksen työttömiä, joita ei
luokitella työttömiksi työnvälitystilastossa,
oli 9 % kaikista työttömäksi tilastoiduista eli
42 000 henkilöä.

3. Työnvälitystilaston työttömistä vain 45 % on
työttömiä myös työvoimatutkimuksen mu-
kaan. Työttömiksi työnhakijoiksi mutta ei
työvoimatutkimuksen työttömiksi tilastoitu-
ja oli 51 %, 228 000 henkilöä, kaikista työt-
tömiksi tilastoiduista.
Seuraavassa taulukossa esitetään, miten toi-

nen tilasto on luokitellut vain toisessa tilastossa
työttömiksi luokitellut.
– Keskeisin syy tilastojen eroihin on se, että

työnvälitystilaston työtön työnhakija näh-
dään työvoimatutkimuksessa työvoiman ul-
kopuolella olevaksi johtuen muista syistä
kuin opiskelusta tai eläkkeellä olosta. Nämä

ovat lähinnä henkilöitä, jotka eivät täytä kri-
teeriä työn etsimisestä haastattelua edeltä-
neen neljän viikon aikana. Tätä seikkaa on
yleisesti painotettu tilastojen erojen selittäjä-
nä ja näkemys pitää paikkansa.

– Toiseksi tärkein tekijä on kato. Työvoimatut-
kimuksessa se pyritään kontrolloimaan.

– Kolmanneksi tärkein tekijä on se, että työtön
työnhakija on työvoimatutkimuksessa luoki-
teltu työlliseksi. Yhden tunnin työllisyys
työlliseksi luokittelemisen perusteena työvoi-
matutkimuksessa on merkittävän suuri.

– Neljänneksi tärkein, selvästi vähämerkityksi-
sempi, syy koskee työvoimatutkimuksen
työttömiä, jotka työssäkäyntitilastossa luoki-
tellaan opiskelijoiksi. Vuositasolla opiskeli-
joiden merkitys on tilastoerojen syynä kui-
tenkin suurempi. Joulukuussa 15–24-vuotiai-
den työvoimatutkimuksen työttömien määrä
on yksi vuoden pienimmistä. Työvoimatutki-
muksen kuukausitilastojen mukaan nuorten
työttömien määrä oli toukokuussa 1998 yli
kolme kertaa suurempi kuin joulukuussa.
Tämä selittää kuviossa 2b näkyvän työttö-
mien kasvupiikin toukokuussa.

Taulukko 1. Vain työssäkäyntitilastossa työttömäksi luokitellut työvoimatutkimuksen ja vain työvoimatutki-
muksessa työttömäksi luokitellut työssäkäyntitilaston mukaan. Työvoimatutkimuksen joulukuun 1998 otos.

Vain työvoimatutkimuksessa työtön Vain työssäkäyntitilastossa työtön,
(otoslkm 132), joista (otoslkm 712), joista

työssäkäyntitilaston mukaan työvoimatutkimuksen mukaan
Otoslkm Koko väestöön Otoslkm Koko väestöön

suhteutettuna suhteutettuna
Työllinen 32 10 000 163 52 000
Opiskelee 64 20 000 28 9 000
Eläkkeellä 3 1 000 36 12 000
Muuten työvoiman
ulkopuolella 33 11 000 254 81 000
Kato – – 231 74 000
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Mainittujen syiden ohella taulukko sisältää
muitakin erojen syitä. Käymättä niiden yksityis-
kohtaiseen erittelyyn voidaan arvioida, että mm.
erilaisilla tilastointiajankohdilla on merkityk-
sensä, kuten myös sillä, että työvoimatutkimus
perustuu haastateltujen omiin arvioihin.
Myös vuoden 1997 lopussa tilastointierot oli-

vat saman suuruiset ja tyyppiset kuin tässä teh-
dyssä vuotta 1998 koskevassa tarkastelussa.
Vuonna 1996 tilastoerojen syyt olivat jonkin
verran erilaiset. Keskeisin syy oli tuolloin työl-
lisyys, seuraavina syinä kato ja työvoiman ul-
kopuolella muusta syystä oleminen. Opiskelun
merkitys oli vähäisempi. (Kansallisen ikäohjel-
man seurantajärjestelmää… 1999.) – Kaiken
kaikkiaan, tilastoerojen suuruusluokka ja syyt
eivät viime vuosina ole radikaalisti muuttuneet.
Työvoimatutkimuksen työttömien tilastointia

on joskus luonnehdittu siten, että kyseiset työt-
tömyysluvut kuvaavat aktiivisia työttömiä.
Edeltävästä tarkastelusta käy ilmi, että vaikka
ero työttömien aktiivisuudessa on olennaisin

syy tilastojen eroihin, on työvoimatutkimus ak-
tiivisuuden mittarina kuitenkin melkoisen kar-
kea. Työnhaun aktiivisuuden ohella tilastoeroi-
hin on olemassa myös muita olennaisia syitä;
työnvälityksen työttömiä työnhakijoita luokitel-
laan työvoimatutkimuksessa työllisiksi ja työ-
voimatutkimuksen työttömiä luetaan työssä-
käyntitilastossa opiskelijoiksi.
Edeltävät tiedot tekevät ymmärrettäviksi ikä-

ryhmittäiset työttömyystilastojen tulokset, jotka
esitetään kuviossa 4.
Alle 20-vuotisten parissa työvoimatutkimuk-

sen työttömiä on lähes kolme kertaa enemmän
kuin työttömiä työnhakijoita. Myös 20–24 -vuo-
tisten parissa työttömiä on jonkin verran työttö-
miä työnhakijoita enemmän. Tämä selittyy
opiskelijoiden luokittelusta työttömiksi työ-
voimatutkimuksessa.
Toisaalta kaikissa vanhemmissa ikäryhmissä

työttömiä työnhakijoita on työvoimatutkimuk-
sen työttömiä enemmän. Tämä johtuu keskei-
sesti siitä, että työttömät työnhakijat eivät ole

Kuvio 4. Työnvälitystilaston työttömät työnhakijat ja työvoimatutkimuksen työttömät iän mukaan vuonna 1999.
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hakeneet työtä lähimmän neljän viikon kulues-
sa (ja luokitellaan työvoiman ulkopuolella ole-
viksi) tai siitä, että työvoimatutkimus määritte-
lee heidät työllisiksi. Työttömiä työnhakijoita
on työttömiä enemmän erityisesti ikääntyneit-
ten, 55–64 -vuotiaiden, parissa. Ikääntyneitten
työttömien osuus vastaavan ikäisistä työnväli-
tyksen työttömistä työnhakijoista on vain run-
saat 35 prosenttia. Tämä selittyy nimenomaan
sillä, etteivät ikääntyneet ole aktiivisia työnha-
kijoita. He odottavat ns. eläkeputkessa työttö-
myyseläkkeen alkamista tai ovat passivoituneet
huonojen työllistymisnäkymiensä seurauksena.

6. Milloin käyttää työvoimatutkimusta,
milloin työnvälitystilastoa?

Monissa teollisuusmaissa työttömyyttä mitataan
Suomen tavoin kahdella eri mittarilla, rekiste-
röidyllä työttömyydellä ja työvoimatutkimuk-
sen luvuilla. Useimmissa OECD-maissa oli
1990 -luvun alussa (uudempia tietoja ei ole saa-
tavissa) työnvälityksen työttömiä työnhakijoita
vähemmän kuin työvoimatutkimuksen työttö-
miä työttömyysturvan puutteellisuuden tai työn-
välityksen kehittymättömyyden vuoksi. Suo-
messa työttömyysturva on kattava ja turvan saa-
misen ehdoton edellytys on työvoimatoimistoon
rekisteröityminen, minkä seurauksena tilanne
on meillä päinvastainen. Suomen lisäksi on kui-
tenkin myös monia maita, joissa rekisteröity
työttömyys on työvoimatutkimuksen lukuja
korkeampi. (OECD 1994.)
Työnvälitystilaston työttömien työnhakijoi-

den määrä näin ollen vaihtelee maittain melkoi-
sesti johtuen kansallisista säädöksistä ja käy-
tännöistä. Tämä puoltaa työvoimatutkimusten
tarpeellisuutta, sillä niiden pitäisi mahdollistaa
työttömyyden kansainvälinen vertailtavuus.
Vertailtavuudessa on kuitenkin vielä ongel-

mia. Eri maiden työvoimatutkimusten välillä on

suuria eroja niin työttömyyden määrittelyn kuin
tutkimusten toteuttamisen suhteen (emt.). Vaik-
ka täsmällisiä tietoja nykytilanteesta ei ole saa-
tavilla, on ongelma edelleen säilynyt. EU:n Eu-
rostat pyrkiikin paraikaa poistamaan kansallis-
ten tulkintojen kirjon ja luomaan ILO:n suosi-
tukseen perustuvan eurooppalaisen työttömyys-
tulkinnan. Tämä vertailtavuus tulee toteutu-
maan juuri työvoimatutkimusten kautta.
Eri maiden yhteiskunnalliset todellisuudet

poikkeavat toisistaan; ajateltakoonpa vaikka
pohjoismaisia hyvinvointivaltioita ja eteläeu-
rooppalaisia yhteiskuntia. Tämän vuoksi mää-
ritelmät, jotka kansainvälisen vertailtavuuden
takaamiseksi saattavat olla perusteltuja, voivat
kansallisessa todellisuudessa tuntua oudoilta.
Työvoimatutkimuksen välittämien tietojen mu-
kaan Suomessa esim. on kansainvälisesti vaka-
va nuorisotyöttömyysongelma. Vuonna 1999
vain Espanjassa, Ranskassa, Belgiassa ja Ita-
liassa nuorisotyöttömyys oli korkeampaa kuin
Suomessa. EU-maiden nuorisotyöttömyys jää
yli viisi prosenttiyksikköä alhaisemmaksi kuin
meillä. (OECD 2000.) Tämä kuva ei varmaan-
kaan vastaa suomalaisten arkielämän kokemuk-
sia. Ruotsi on ratkaissut ongelman siten, että
kansallisissa työvoimatutkimuksissa on opiske-
lijat poistettu työttömistä, kansainvälisiin tilas-
toihin opiskelijat on kuitenkin luettu. (SCB
1999.)
Työnvälitystilasto puolestaan heijastelee

kansallista lainsäädäntöä ja kansallisia oloja.
Nämä ovat yleensä määrääviä tekijöitä erilaisia
toimenpiteitä suunniteltaessa ja niiden kustan-
nusvaikutuksia arvioitaessa. Talouspoliittisten
linjausten tekeminen pelkästään työvoimatutki-
muksen varassa ei olekaan perusteltua. Nekin
työttömät työnhakijat, jotka eivät hae aktiivises-
ti työtä, muodostavat kansantaloudellisen kus-
tannuserän. Mikä tärkeintä, rakenteellinen työt-
tömyys muodostaa jatkossa työttömyyden alen-
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tamisen keskeisen haasteen. Monet vaikeasti
työllistyvistä kuuluvat vain työnvälitystilaston
työttömiin.
Tarkasteltaessa työttömyyden muutosta on ti-

lanteesta riippuen voitu käyttää kumpaa tahan-
sa tilastoa. Vuositasolla ei käytetyllä tilastoläh-
teellä juuri ole ollut merkitystä, sillä vaikka
työttömyyden taso on eri tilastoissa erilainen,
ovat ne antaneet käytännössä saman kuvan ke-
hityksestä. Työvoimatutkimuksen kuluvan vuo-
den tulokset (erityisesti alkuvuonna toteutunut
työttömyyden laskun pysähtyminen) herättävät
kuitenkin epäilyjä siitä, tuleeko tilastojen ilmai-
sema työttömyyskehitys jatkumaan yhdensuun-
taisena edellisten vuosien tapaan.
Työvoimatutkimuksessa aikaisemmin työ-

voimaan kuulumattomiksi tilastoitujen työnha-
ku on aktivoitunut. Tällöin heidät tullaan tilas-
toimaan työttömiksi. Tähän voidaan löytää lä-
hinnä kolme perustetta. Ensinnäkin, parantunut
työllisyystilanne rohkaisee työvoiman ulkopuo-
lella olevien työn etsintää. Toiseksi, työttömien
työnhakijoiden määrän väheneminen työvoima-
toimistoissa mahdollistaa sen, että työnvälitys-
virkailijat voivat ottaa tiuhemmin työnhakijoita
vastaan, jolloin ilmoittautumiset työvoimatoi-
mistoihin tihenevät. Kolmanneksi, työvoimapo-
litiikkaa on pyritty viime vuosina kehittämään
nimenomaan työnhakijoiden työnhakua aktivoi-
vaan suuntaan (työvoimapoliittisesta järjestel-
mänuudistuksesta ks. Työpoliittinen aikakaus-
kirja 2000, N:o 3). Varsinkin jos taloudellinen
kasvu jatkuu myönteisenä, voidaan odottaa, että
aikaisemmin työvoiman ulkopuolella oleviksi
tilastoidut luokitellaan työvoimatutkimuksessa
entistä useammin työttömiksi. Tämä seuraukse-
na työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen
työttömyysluvut lähenisivät toisiaan, jolloin ne
eivät enää muuttuisi samaan tahtiin. Toisaalta
väestön määrä on tulevina vuosina kasvamassa
juuri niissä ikäluokissa joissa työnhaku on pas-

siivista, ja vähenemässä ikäluokissa joissa työ-
tä haetaan aktiivisesti. Tämä saattaa puolestaan
kasvattaa tilastojen eroja.
Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston

käyttö myös toisiaan täydentävinä on perustel-
tua. Työnvälitystilastosta saa otostutkimusta
yksityiskohtaisemman kuvan eri työttömien
ryhmistä, niiden työmarkkinatilanteen kehityk-
sestä ja tämän yhteydestä erilaisiin taustamuut-
tujiin. Samaten tilastosta saa täsmällisen kuvan
työttömien työnhakijoiden osallistumisesta työ-
voimapoliittisiin toimenpiteisiin ja toimenpitei-
siin osallistuneiden työmarkkinatilanteesta toi-
menpiteiden jälkeen. Työnvälitystilaston käy-
tön merkittävä laajennus syntyy, kun se liitetään
työssäkäyntitilastosysteemiin. Tällöin voidaan
tarkastella siirtymiä työllisyyden, työttömyyden
ja työvoiman ulkopuolella olon välillä. Tätä tar-
kastelua on käytetty arvioitaessa mm. työvoi-
mapoliittisten toimenpiteiden vaikutuksia työt-
tömän työllistymistodennäköisyyden kehityk-
seen. Työvoimatutkimuksesta saa puolestaan
tietoa työttömien ja alityöllisten työnhausta ja
työaikatoiveista, ajankäytöstä, koulutukseen
osallistumisesta, koulutuksen kestosta ja tarkoi-
tuksesta. Työvoimatutkimusta ja työnvälitysti-
lastoa voisi siis kansallisessa tarkastelussa käyt-
tää rinnakkain, koska molemmissa tilastoissa on
tietoja, joita toisesta tilastosta ei saa.
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