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Nykyisessä taloudellisessa 
tilanteessa työttömyy-
den uhka on todellinen 
ja koskettaa aiempaa 
laajempaa joukkoa pal-

kansaajia. Työttömyyden kohdatessa on 
suotavaa, että toimeentulo on turvattu 
työttömyysturvalla. Tällaista työttö-
myyden tukijärjestelmää tarjoavat työt-
tömyyskassat. 

Työttömyyden aikainen turva voidaan 
jakaa kahteen eri tasoon, peruspäivära-
haan ja ansiopäivärahaan. Niille työttö-
miksi jääneille, jotka eivät ole kerryt-
täneet tarpeeksi työssäoloa, maksetaan 
työmarkkinatukea. Työmarkkinatuen 
määrä on sama myös kaikille työttö-
myyskassoihin kuulumattomille, vaikka 
työssäoloehto muuten täyttyisikin. Kelan 
tilastojen mukaan vuonna 2013 keski-
määräisen ansiosidonnaisen päivärahan 
määrä oli noin 1 440 euroa eli noin kaksi 

kertaa suurempi kuin työmarkkinatuki 
(Taskutilasto 2014).

Ammatillinen järjestäytymisaste on 
laskenut Suomessa viimeisten kahden 
vuosikymmenen aikana. Samaan aikaan 
rinnalle ovat syntyneet ammattiliitoista 
riippumattomat työttömyyskassat. Työt-
tömyyskassoihin kuuluvien osuus on kui-
tenkin pysynyt melko muuttumattomana 
viimeisen 20 vuoden aikana, noin 85 pro-
sentissa. Toisin sanoen noin 15 prosenttia 
palkansaajista ei kuulu työttömyyskas-
saan (kuvio 1). Tämä on yhteiskuntapo-
liittisesti merkittävää, sillä työssäoloeh-
tojen täyttyessä noin pari sataa tuhatta 
palkansaajaa jää ansiosidonnaisen työttö-
myysturvan ulkopuolelle, vaikka he ovat 
velvollisia maksamaan veroluontoista 
työttömyysvakuutusmaksua. Tässä artik-
kelissa pyritään selvittämään, ketkä jät-
täytyvät vapaaehtoisen ansiosidonnaisen 
työttömyysvakuutuksen ulkopuolelle. 

Kolikon kääntöpuolena ovat työttö-
myyskassojen jäsenet. Tämä kassoihin 
kuuluvien ryhmä voi kuitenkin erota sen 
suhteen, onko henkilö ammattiyhdistys-
liikkeen jäsen vai pelkästään kassan jä-
sen.1 Koska ammattiliitoista riippumatto-
mien kassojen jäsenyysaste on kasvanut 
merkittävästi, tässä artikkelissa selvite-
tään lisäksi, mitkä palkansaajaryhmät va-
litsevat toisaalta ammattiliittojäsenyyden 
ja toisaalta pelkän kassajäsenyyden kuten 
YTK:n eli Yleisen työttömyyskassan. 

”Jopa pari sataa tuhatta 
palkansaajaa jää ansio-

sidonnaisen työttömyysturvan 
ulkopuolelle, vaikka 

he ovat velvollisia 
maksamaan veroluontoista 

työttömyysvakuutusmaksua.”

Työttömyyskassoihin 
kuulumattomilla

on suuri työttömyysriski 
•

Tässä artikkelissa selvitetään, ketkä jäävät vapaaehtoisen ansiosidonnaisen työttömyysvakuutuksen ulkopuolelle. 
Tutkimuksessa käytetään vuoden 2013 Työolotutkimuksen aineistoa. Tulosten mukaan kassaan kuulumattomien 
ryhmä edustaa korkean työttömyysriskin palkansaajia – nuoria, miehiä, matalasti koulutettuja ja epätyypillisissä 
työsuhteissa työskenteleviä. Työssäoloehdon täyttymättömyydellä ei voida selittää näiden palkansaajaryhmien 

kassajäsenyyden vähäisyyttä. Lisäksi kun otetaan huomioon, että nettokorvausaste on matalapalkkaisilla selvästi 
parempi korkeapalkkaisiin verrattuna, työttömyyskassan ulkopuolelle jättäytyminen kertoo epärationaalisesta 

päätöksenteosta.
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TYYPILLINEN KASSAN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄ ON NAIMATON, NUORI, 
KOULUTTAMATON JA MATALAPALKKAINEN MIES EPÄTYYPILLISISSÄ 

TYÖSUHTEISSA.

TUTKIMUKSIA GHENT-JÄRJESTELMÄN 
MAISTA
Tässä jaksossa käydään läpi aikaisempaa 
tutkimuskirjallisuutta työttömyyskas-
saan kuuluvien ja niiden ulkopuolelle jää-
vien henkilöiden profiileista. Kiinnostuk-
sen kohteena ovat ne tutkimukset, jotka 
on tehty tyypillisistä Ghent-järjestelmän 
maista. Näitä ovat Suomi, Tanska, Ruotsi 
ja Belgia. Ghent -järjestelmällä tarkoite-
taan julkisin varoin tuettua vapaaehtoista 
työttömyysvakuutusjärjestelmää. 

Böckerman ja Uusitalo (2006) 
Suomesta ja Parsons et al. (2015) 
Tanskasta ovat tutkineet palkansaajien 
taustaominaisuuksien yhteyttä kuulumi-
seen työttömyyskassaan hyödyntämällä 
yksilötason mikroaineistoja. Tulosten 
mukaan palkansaajat, jotka ovat halut-
tomampia hyväksymään epävarmuutta 
(so. joilla on korkeampi ns. riskiaversio), 
hakeutuvat muita todennäköisemmin 

työttömyyskassojen jäseniksi. Tällaisia 
ovat muun muassa naiset, perheelliset, 
naimisissa olevat ja korkeasti koulute-
tut. Böckerman ja Uusitalo (2006) 
havaitsivat lisäksi, että iäkkäämmät ja 
tyypillisissä julkisen sektorin toimialoilla 
työskentelevät sekä kokoaikaiset työnte-
kijät hankkivat suuremmalla todennäköi-
syydellä ansiosidonnaisen työttömyysva-
kuutuksen.

Aikaisemman tutkimuskirjallisuuden 
perusteella kassaan kuulumattomien 
ryhmä edustaa siten korkean työttö-
myysriskin palkansaajia, kuten nuoria, 
miehiä ja matalasti koulutettuja (esim. 
Böckerman ja Uusitalo 2006; Kota
mäki ja Mattila 2014). Tämä kertoo 
epärationaalisesta päätöksenteosta, sillä 
työssäoloehdon täyttyessä varsinkin ma-
talapalkkaisten korvausaste on selvästi 
suurempi korkeapalkkaisiin verrattuna 
(esim. Høgedahl 2014). Van Rie et al. 

(2011) tarkastelivat eri taustaominai-
suuksien yhteyttä siihen, että henkilö ei 
kuulu kassaan erikseen Ghent-järjestel-
mään kuuluvien maiden palkansaajilla. 
Pääosin tulokset ovat linjassa aikaisem-
man tutkimuskirjallisuuden kanssa. 

Tyypillisesti työttömyyskassojen 
jäseniksi hakeutuu epävarmuutta 

keskimääräistä enemmän 
karttavia palkansaajia kuten 

naisia, avioituneita, perheellisiä ja 
korkeasti koulutettuja.

Eroja henkilöiden profiileissa löytyy 
myös sen suhteen, kuuluvatko kassan 
jäsenet ammattiliittoon vai pelkästään 
kassaan. Böckermanin ja Uusitalon 
(2006) mukaan erityisesti korkeasti kou-
lutetut, naiset ja naimisissa olevat sekä 
kokoaikaiset työntekijät suosivat enem-
män ammattiliiton jäsenyyttä. Toisaalta 
esimerkiksi vähittäiskaupan sekä ravin-
tola- ja majoitustoiminnan toimialoilla 
työskentelevät palkansaajat ovat muita 
todennäköisemmin pelkästään kassan jä-
seniä. Tutkimus Tanskasta osoittaa, että 
iäkkäämmät ja julkisen sektorin työnte-
kijät kuuluvat suuremmalla todennäköi-
syydellä liittoon kuin pelkästään kassaan 
(Høgedahl 2014). 

Ruotsia koskevan katsauksen (Kjell
berg 2006) mukaan pelkästään kassan 
jäseniksi hakeutuvat pääosin suorittavaa 
työtä tekevät palkansaajat, jotka työsken-
televät työpaikoissa, joissa ei ole omaa 
liiton edustajaa. Tällaiset työpaikat ovat 
yleensä pieniä yrityksiä, jotka toimivat 
muun muassa kaupan sekä ravintola- ja 
majoitustoiminnan toimialoilla.

KETKÄ JÄÄVÄT TYÖTTÖMYYSKASSOJEN 
ULKOPUOLELLE?
Tässä artikkelissa hyödynnetään Ti-
lastokeskuksen vuoden 2013 Työolo-
tutkimusta, joka on liitetty FLEED-

Kuvio 1. Ammattiliittojen ja työttömyyskassojen jäsenyysaste 1992–2013, prosenttiosuutena 
palkansaajista 

Lähde: Tilastokeskus, Tulonjakotilasto.
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aineiston  (Finnish Longitudinal 
Employer-Employee Data) tietoihin hen-
kilön toimintahistoriasta. Tilastokeskuk-
sen vuoden 2013 Työolotutkimukseen 
osallistuvat oli poimittu työvoimatutki-
muksen kohdejoukosta. Haastateltavat 
olivat 15–64-vuotiaita, keskimäärin vä-
hintään 10 tuntia viikossa työskenteleviä 
palkansaajia. Vuoden 2013 Työolotutki-
muksen otoskoko oli 4 876 henkilöä, ja 
se kattaa tietoa muun muassa fyysisestä 
työympäristöstä, psyykkisistä ja sosiaa-
lisista työympäristötekijöistä, työmark-
kina-asemasta ja perheestä. 

Työolotutkimus 2013 on yhdistetty 
FLEEDin tietoihin henkilön toimintahis-
toriasta vuosille 2011–2012. Aineistossa 
on mukana tieto henkilön pääasiallisesta 
toiminnasta, ansiotuloista, työllisyys- ja 
työttömyyskuukausista, sosioekonomi-
sesta asemasta ja toimialasta. Lopullises-
sa otoksessa on mukana 3 682 henkilöä. 
Otoksessa kassan ulkopuolelle jää noin 
10 prosenttia palkansaajista, mikä on 
hieman pienempi osuus tilastoihin ver-
rattuna (15 prosenttia).2

Analyysissa on kolme toisensa pois-
sulkevaa asemaa: ei jäsen, kuuluu 

am  mat tiliittoon, kuuluu pelkästään 
työttömyyskassaan.3 Palkansaajien 
taustaominaisuuksista tarkastellaan de-
mografisia tekijöitä (kuten sukupuoli, 
koulutus, ikä ja perhesuhteet), työhön 
liittyviä tekijöitä (kuten työn osa-aikai-
suus ja työpaikan toimiala) ja palkkata-
soa.

Taulukko 1 esittää mallin tuottamat 
empiiriset tulokset. Työttömyyskassan 
ulkopuolelle jäävä henkilö on tyypil-
liseltä profiililtaan naimaton, nuori ja 
kouluttamaton mies, joka työskentelee 
epätyypillisissä työsuhteissa. Hänen 
palkkatasonsa on alhainen ja hän työs-
kentelee todennäköisemmin muun mu-
assa rakentamisen, vähittäiskaupan tai 
ravintola- ja majoitustoiminnan toimi-
aloilla kuin teollisuudessa. Esimerkiksi 
miehet jäävät 4 prosenttiyksikköä suu-
remmalla todennäköisyydellä kassan ul-
kopuolelle naisiin verrattuna. Toisaalta 
vain peruskoulun suorittaneilla on jopa 8 
prosenttiyksikköä suurempi todennäköi-
syys olla kuulumatta kassaan korkeakou-
lututkinnon suorittaneisiin palkansaajiin 
verrattuna. Tulokset ovat linjassa aikai-
semman tutkimuskirjallisuuden kans-

sa (Böckerman ja Uusitalo 2006; 
Parsons et al. 2015).

Artikkelissa mitattiin seuraavaksi työt-
tömyyden riskiä kolmella eri mittarilla. 
Ensimmäinen on tieto työttömyydestä 
viimeisen viiden vuoden aikana. Toinen 
on subjektiivinen näkemys omasta työt-
tömyysriskistä. Mittari on luotu Työolo-
tutkimuksen kysymyksestä, jossa henki-
löä pyydetään vastaamaan kysymyksiin 
työhön liittyvistä epävarmuustekijöistä. 
Kolmas työttömyyden riski-indikaattori 
on määritelty aineistosta tilastollisesti 
hyödyntämällä henkilön toimintahisto-
riaa. Tässä kullekin henkilölle laskettiin 
työttömyyden ennuste. 

Työttömyyskassoihin 
kuulumattomat 

työskentelevät tyypillisesti 
mm. rakennusalalla, 

vähittäiskaupassa 
tai ravintola- ja 

majoitustoiminnassa.

Tulokset kertovat epärationaalisesta pää-
töksenteosta. Ne henkilöt, joilla on tilas-
tollisesti ja työhistoriansa valossa suurin 
työttömyyden uhka, ovat juuri niitä hen-
kilöitä, jotka eivät kuulu kassaan – nuoret 
miehet joilla on alhainen koulutustaso 
ja jotka työskentelevät epätyypillisissä 
työsuhteissa. Nämä samat henkilöt eivät 
tosin koe subjektiivista työttömyyden uh-
kaa, eli he eivät koe epävarmuutta omas-
ta työllisyystilanteestaan. Tämä yliopti-
mistisuus voi olla yksi syy, minkä vuoksi 
esimerkiksi nuoret eivät kuulu kassaan. 

ENEMMISTÖ KASSAN ULKOPUOLELLE 
JÄÄNEISTÄ OLISI OIKEUTETTU ANSIO-
SIDONNAISEEN PÄIVÄRAHAAN
Tutkimustulos voi osin johtua siitä, että 
kassaan kuulumattomat palkansaaja-
ryhmät eivät kerrytä tarpeeksi työssä-
oloa esimerkiksi epäsäännöllisen työn 

Taulukko 1. Mallin tuottamat erot todennäköisyydessä olla kuulumatta kassaan ver-
rokkiryhmään verrattuna.

Taustatekijät Ero todennäkösyydessä,
prosenttiyksikköä

Verokkiryhmä

Mies 4 Nainen
Alle 25-vuotias 8 35-44-vuotias
Perusaste 8 Yliopistotutkinto
Naimaton 3 Av(i)oliitossa
Määräaikainen työsopimus 6 Vakituinen työsopimus
Rakentaminen, kauppa sekä 
ravintola- ja majoitustoiminta

5 Teollisuuden toimiala

Alhainen palkkataso (20. desiili) 5 Keskimääräinen palkkataso 
(40.-60. desiili)

EPÄRATIONAALISTA KÄYTTÄYTYMISTÄ: KORKEAN TYÖTTÖMYYSRISKIN 
OMAAVAT PALKANSAAJAT JÄÄVÄT TODENNÄKÖISIMMIN KASSOJEN 

ULKOPUOLELLE.
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”RISKIÄ JA EPÄVARMUUTTA TYYPILLISESTI KARTTAVAT 
PALKANSAAJA RYHMÄT KUULUVAT MUITA TODENNÄKÖISEMMIN 

AMMATTILIITTOON.”

tai lyhyen työajan takia, eivätkä he siten 
edes täytä työssäoloehtoa (Parsons et 
al. 2015). Jos henkilön työssäoloehto ei 
täyty, niin hän saa työttömyyden sattues-
sa työmarkkinatukea. Tämän korvauksen 
määrä on sama myös ei-jäsenille. Tällöin 
jäsenyyden ulkopuolelle jättäytyminen 
kertoisi osin rationaalisesta päätöksen-
teosta.

Analyysissa tarkastellaan seuraavaksi 
tätä mahdollisuutta. Koska aineistona 
käytetään vuoden 2013 Työolotutkimus-
ta, myös työssäoloehtojen täyttymistä 
tarkastellaan vuoden 2013 sääntöjen 
mukaisesti. Vuonna 2013 palkansaajan 
työssäoloehto täyttyi, jos 28 kuukau-
den mittaisen tarkastelujakson aikana 
palkansaaja oli töissä noin 8 kuukautta, 
vähintään 18 tuntia viikossa ja työehtoso-
pimuksen mukaisella palkalla. Jos alalla 
ei ollut työehtosopimusta, kokoaikatyön 
palkan oli oltava vähintään 1 134 euroa 
kuukaudessa. Ansiopäivärahaa voitiin 
maksaa vain, jos työssäoloehto täyttyi 
kassan jäsenyysaikana. Nämä tiedot löy-
tyvät pääpiirteittäin aineistosta.

Käsitystä epärationaa-
lisesta käyttäytymisestä 

vahvistaa sekin, että valta-
osa kassojen ulkopuolelle 

jääneistä täyttää 
työssäoloehdon.

Noin 90 prosentille kassan jäsenistä 
työssäoloehto oletettavasti täyttyisi. 
Huomioitavaa kuitenkin on, että jopa 
80 prosentille ei-jäsenistä työssäoloehto 
oletettavasti myös täyttyisi. Toisin sa-
noen selvä enemmistö kassaan kuulu-
mattomista voisi saada ansiosidonnais-
ta päivärahaa työttömyyden sattuessa. 
Tämä osuus (80 prosenttia) perustuu 
tosin tutkimuksen otokseen. Tutki-
muksessa tehtiin rajaus, jonka mukaan 
palkansaajan työkohtaisia tietoja kerät-

tiin myös kahdelta edelliseltä vuodelta 
(2011 ja 2012). Tämä laski alkuperäistä 
otoskokoa liki tuhannella palkansaa-
jalla. Tämä lasku johtui osin siitä, että 
henkilön piti olla kiinni työelämässä 
myös kahtena edellisenä vuonna. Tämä 
rajaus tiputti automaattisesti osan nuo-
rista ja katkonaisissa työsuhteissa ole-
via palkansaajia lopullisesta otoksesta. 
Jos keskitytään pelkästään vuoden 2013 
Työolotutkimukseen, niin 62 prosent-
tia kassaan kuulumattomista täyttäisi 
työssäoloehdot. Puhutaan siis selvästä 
enemmistöstä. 

Estimoimme lisäksi empiirisen mal-
lin otokselle, jossa ovat mukana vain ne 
henkilöt, joiden työssäoloehto oletetaan 
toteutuvaksi. Tulosten mukaan työttö-
myyskassan ulkopuolelle jäävä henkilö 
edustaa edelleen korkean työttömyysris-
kin palkansaajaa, vaikka työssäoloehto 
todennäköisesti täyttyisikin. 

KETKÄ VALITSEVAT PELKÄN KASSA-
JÄSENYYDEN?
Lopuksi tarkastellaan kassoihin kuulu-
vien henkilöiden profiilien heterogeeni-
suutta sen suhteen, ovatko he ammatti-
liiton jäseniä vai pelkän kassan jäseniä. 
Yhteenvetona voidaan todeta, että ris-
kiä ja epävarmuutta tyypillisesti kartta-
vat palkansaajaryhmät kuuluvat muita 
todennäköisemmin ammattiliittoon. 
Tällaisia ovat muun muassa naiset, iäk-
käämmät, perheelliset, naimisissa olevat, 
korkeasti koulutetut ja julkisella sektoril-
la työskentelevät. Suurempi työttömyys-
riski lisää myös todennäköisyyttä olla jä-
sen. Tämä tulos on linjassa Høgedahlin 
(2014) oletuksen kanssa, jonka mukaan 
korkean työttömyysriskin omaavat pal-
kansaajat hyötyvät enemmän liittojä-
senyydestä, koska vahva sitoutuminen 
liittoon edesauttaa heitä muun muassa 
uudelleen työllistymisessä.

Työttömyyskassaan kuuluvien ryh-
mien erot ovat merkittäviä myös työhön 
liittyvien tekijöiden mukaan tarkastel-

tuna. Tulosten mukaan määräaikaisissa 
työsuhteissa työskentelevät palkansaa-
jat hakeutuvat todennäköisemmin vain 
kassan jäseniksi. Lisäksi havaitaan, että 
esimerkiksi rakentamisen, vähittäiskau-
pan ja ravintola- ja majoitustoiminnan 
toimialoilla työskentelevät palkansaajat 
hakeutuvat todennäköisemmin vain kas-
san jäseniksi. 

JOHTOPÄÄTELMIÄ
Käyttäytyykö palkansaaja rationaalisesti 
päättäessään, liittyykö hän työttömyys-
kassan jäseneksi? Tutkimuksen tulos on 
selvästi kaksijakoinen.  Tulosten mukaan 
ne palkansaajaryhmät, jotka ovat tyypil-
liseltä profiililtaan riskinkaihtajia, liit-
tyvät suuremmalla todennäköisyydellä 
työttömyyskassan jäseneksi. Toisaalta 
työttömyyskassan ulkopuolelle jää juuri 
ne palkansaajat joilla on suuri työttö-
myysriski – nuoret, kouluttamattomat ja 
matalapalkkaiset miehet epätyypillisis-
sä työsuhteissa. Huolestuttavaa on, että 
nämä henkilöt eivät itse koe epävarmuut-
ta työllisyystilanteesta. 

Tulosten mukaan työssäoloehdon täyt-
tymättömyydellä ei voida selittää kysees-
sä olevien palkansaajaryhmien kassajäse-
nyyden vähäisyyttä. Lisäksi kun otetaan 
huomioon, että nettokorvausaste on ma-
talapalkkaisilla selvästi parempi korkea-
palkkaisiin verrattuna, työttömyyskassan 
ulkopuolelle jättäytyminen kertoo epära-
tionaalisesta päätöksenteosta.

Jatkotutkimuksena pitäisi keskittyä 
juuri kassajärjestelmän ulkopuolelle 
jättäytyneeseen joukkoon ja tutkia, mikä 
ajaa heidän motiiveitaan olla liittymättä 
kassaan. Yksi selitys on mahdollisesti 
se, että työttömyyskassan ulkopuolelle 
jäävät henkilöt eivät koe epävarmuutta 
työllisyystilanteesta, vaikka heidän todel-
linen työttömyysriskinsä on suuri. Toi-
saalta kyse voi olla budjettirajoitteesta, 
ideologiasta, välinpitämättömyydestä tai 
kenties tiedon puutteesta liittojen ja kas-
sojen tarjoamista palveluista. •
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TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT EIVÄT ITSE KOE 
EPÄVARMUUTTA OMASTA TYÖPAIKASTAAN, VAIKKA TOSIASIASSA JUURI 

HEILLÄ ON SUURI TYÖTTÖMYYSRISKI.

Viitteet

• Tämä kirjoitus perustuu osittain tarkasteluihin, 

joita on tehty tutkimuksessa Maczulskij 

(2016). 

1 Tutkimuksessa käytetty aineisto ei sisällä tietoa 

henkilöistä, jotka kuuluvat liittoon mutta eivät 

kassaan. Kassat ovat juridisesti liitoista erillisiä 

ja jokainen kassan jäsen liittyy kassaan yksilönä, 

eli liitto ei ole työt-tömyysvakuutuksen ottaja. 

Lisäksi kaikki työttömyyskassat ovat Yhteisjärjes-

tön jäseniä – myös ne, jotka eivät tee yhteistyötä 

liittojen kanssa.

 2 Tämä ero voi johtua neljästä syystä. Ensiksikin 

Työolotutkimuksessa on mukana vain palkan-

saajat. Jos kassaan kuulumaton on tutkimus-

vuonna (2013) poikkeuksellisesti esimerkiksi 

työtön tai työvoiman ulkopuolella, niin hän jää 

Työolotutkimuksen ulkopuolelle. Toiseksi alle 10 

tuntia viikossa työskentelevät eivät ole mukana 

Työolotutkimuksessa. Oletettavasti iso osa näistä 

ei kuulu kassaan, sillä vuonna 2013 palkansaajan 

työssäoloehto täyttyi vain jos henkilö työskenteli 

vähintään 18 tuntia viikossa (muiden ehtojen 

lisäksi). Kolmanneksi haastatteluun vastanneista 

suurempi osa voi olla kassan jäseniä ei-vastannei-

siin verrattuna (ns. valikoitumisharha). Neljännek-

si tutkimuksessa on oletettu, että ammattiliittoon 

kuuluva on automaattisesti myös kassan jäsen 

(Työolotutkimus ei erittele tätä tietoa). Vaikka 

liiton ja työttömyyskassan jäsenyydet kulkevat 

”käsi kädessä”, niin pieni osa liiton jäsenistä ei 

kuulu kassaan.

3 Koska selitettävä muuttuja koostuu yli kahdesta 

ei-järjestysasteikollisesta kategoriasta, niin 

analyysi toteutetaan soveltamalla ns. multinomial 

logit-menetelmää.


