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Keskiasteen ammatilli-
sen koulutuksen varassa 
olevilla henkilöillä on 
selvästi korkeampi työt-
tömyys verrattuna kor-

kea-asteen tutkinnon suorittaneisiin. 
Tilanne on huolestuttava myös nuorilla. 
Tuoreimpien yksilötason tilastojen mu-
kaan alle 35-vuotiaista keskiasteen am-
matillisen koulutuksen suorittaneista oli 
työttömänä 17 prosenttia vuonna 2014. 
Vastaava työttömyysprosentti korkea-
kouluista valmistuneilla oli 7.

Ammatillisista oppilaitoksista (ammat-
tikouluista) valmistuneiden sijoittumi-
sessa työmarkkinoille löytyy kuitenkin 
koulutusalojen välisiä eroja. Eri koulu-
tusalojen ja työmarkkinoiden tarpeiden 
välillä esiintyvä kohtaanto-ongelma nä-
kyy kuviossa 1, joka esittää keskiasteen 
ammatillisen tutkinnon suorittaneiden 
alle 35-vuotiaiden työttömyysasteet 
koulutusaloittain. Luvut on laskettu 
Tilastokeskuksen rekisteripohjaisesta 
kokonaisaineistosta. Tarkastelussa ovat 
mukana kaikki ne 20-, 25-, 30- tai 35-vuo-
tiaat henkilöt, joiden korkein tutkinto 
tarkasteluvuonna 2014 oli keskiasteen 
ammatillinen koulutus. 

Henkilön ammattiasema on mitattu 
rekisteriaineistossa vuoden viimei-
sen viikon perusteella.1 Koulutusalat 
on ryhmitelty alan ja koulutusasteen 

keskimääräisen kuukausipalkan mu-
kaan pienimmästä suurimpaan. Lisäksi 
kuviossa 1 näkyvät eri koulutusalojen 
suhteelliset osuudet. Suuri pallo kertoo 
siitä, että kyseiseltä alalta on valmistu-
nut suhteessa enemmän nuoria verrat-
tuna muihin keskiasteen ammatillisiin 
koulutusaloihin.

Parhaiten työmarkkinoille ovat sijoit-
tuneet sosiaali- ja terveysalalta valmis-
tuneet, joista 9 prosenttia oli työttöminä 

vuonna 2014. Sosiaali- ja terveysaloilta 
valmistuneiden osuus kaikista ammatil-
lisen koulutuksen saaneista oli noin 12 
prosenttia.

Työttömyys uhkaa eritoten niitä am-
matillisen koulutuksen saaneita, jotka 
ovat suorittaneet tutkinnon humanisti-
selta alalta (humanistinen, taide, kult-
tuuri, kasvatus ja opetus) tai luonnontie-
teistä (tietojenkäsittely). Heistä noin 26 
prosenttia oli työttöminä vuonna 2014. 

Työmarkkinoiden rakennemuutos ja ammatillisen 
koulutuksen saaneiden nuorten työttömyys

Tässä artikkelissa tarkastelemme eri työssäkäyntialueiden työmarkkinoiden rakennemuutosta ja 
sen yhteyttä keskiasteen ammatillisen koulutuksen saaneiden työttömyyteen. Työssäkäyntialueen 

työmarkkinoiden rakennemuutos näkyy erityisesti kaupalliselta ja tekniikan aloilta valmistuvien 
työttömyydessä. Tämä yhteys on merkittävämpi alle 25-vuotiailla ja niillä, jotka asuvat vientivetoisissa 
ja teollistuneissa maakunnissa. Lisäksi työmarkkinoiden rakennemuutos kurittaa erityisesti tekniikan 

aloilta valmistuvia naisia. 

Kuvio 1. Ammatillisen keskiasteen koulutuksen suorittaneiden, alle 35-vuotiaiden 
työttömyysasteet aloittain vuonna 2014.
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Kuvat
maarit kytöharju

TERHI MACZULSKIJ ja HANNU 
KARHUNEN ovat todenneet, että 

työmarkkinoiden rakennemuutos kurittaa 
erityisesti liiketaloudesta ja tekniikan aloilta 

valmistuvia nuoria.



16 T&Y talous ja yhteiskunta 3 | 2017

"ERITYINEN HUOLI KOSKEE KUITENKIN NIITÄ, JOTKA VALMISTUVAT 
TEKNIIKAN ALOILTA."

Kuvion 1 pienet pallot tosin kertovat, 
että näiltä aloilta valmistuvien osuus 
kaikista ammatillisen koulutuksen saa-
neista alle 35-vuotiaista oli hyvin pieni, 
yhteensä noin 4 prosenttia. Viimeisim-
pien opetushallinnon tilastojen mukaan 
yli kolmannes tietojenkäsittelystä tai 
kulttuurin alalta valmistuneista nuoris-
ta oli lisäksi jatkanut opintojaan kolme 
vuotta valmistumisen jälkeen (Vipunen 
2017).

Ammatillisen koulutuksen 
saaneista korkein 

työttömyysaste on 
humanistiselta ja luonnon-

tieteelliseltä alalta 
valmistuneilla.

Palvelualoilta valmistuneista oli työttö-
mänä 14 prosenttia vuonna 2014. Näihin 
palvelualoihin kuuluu mm. majoitus-, 
ravitsemis- ja talousala, kauneudenhoi-
toala, liikenne ja merenkulku sekä suoje-
lutoiminta. Näiltä palvelualoilta valmis-
tuneiden osuus oli myös suuri kaikista 
keskiasteen koulutuksen saaneista (noin 
28 prosenttia). Liiketalouden ammatil-
lisen tutkinnon suorittaneiden työttö-
myys oli lähellä kaikkien ammatillisen 
koulutuksen saaneiden alle 35-vuotiai-
den keskiarvoa. Lisäksi noin 9 prosenttia 
ammatillisen koulutuksen suorittaneis-
ta oli saanut tutkintonsa liiketalouden 
alalta. 

Erityinen huoli koskee kuitenkin niitä, 
jotka valmistuvat tekniikan aloilta. Hei-
dän sijoittuminensa työmarkkinoille on 
heikkoa (työttömyysaste 21 prosenttia), 
ja lisäksi työttömien absoluuttinen määrä 
on korkea, sillä noin 40 prosenttia am-
matillisen tutkinnon suorittaneista on 
valmistunut tekniikan aloilta. Näitä alo-
ja voi uhata myös kato työmarkkinoiden 
rakenteiden muuttuessa osin automati-
saation seurauksena. 

TYÖMARKKINOIDEN RAKENNEMUU-
TOKSEN JA TYÖTTÖMYYDEN VÄLINEN 
YHTEYS 
Työmarkkinoiden rakenteet ovat muut-
tuneet lähes kaikissa kehittyneissä yh-
teiskunnissa, myös Suomessa (esim. 
Goos et al. 2014, Maczulskij et al. 
2016). Tällä tarkoitetaan sitä, että mm. 
teknologinen kehitys ja globalisaatio ovat 
syrjäyttäneet rutiininomaisia työtehtä-
viä, joita on helppo ohjelmoida robot-
tien tehtäväksi tai ulkoistaa esimerkiksi 
ulkomaille (esim. Nilsson Hakkala 
ja Huttunen 2016). Näitä ovat mm. 
toimistotyöt ja perinteisen teollisuuden 
ammattien työt. 

Samaan aikaan on kuitenkin synty-
nyt uutta palkkatyötä matalapalkkaisiin 
palvelutehtäviin (kuten avustavat työt 
ja siivous) ja toisaalta korkeapalkkai-
siin asiantuntijatehtäviin (esimerkiksi 
johtajat ja erityisasiantuntijat). Viime-
aikainen tutkimus (esim. Autor et al. 
2013) myös osoittaa, että globalisaation 
aiheuttama tuontishokki (ns. halpatuon-
ti) lisää työttömyyttä erityisesti teollisuu-
den toimialoilla.

Työmarkkinoiden rakenne-
muutoksessa mm. teknologinen 

kehitys ja robotisaatio ovat 
vähentäneet rutiininomaisia 

työtehtäviä. 

Tämän artikkelin hypoteesi on, että 
työssäkäyntialueen työmarkkinoiden 
rakennemuutoksen ja erityisesti liiketa-
loudesta (kuten merkonomit) ja teknii-
kan aloilta valmistuneiden työttömyy-
den välillä on selvä yhteys. Näiltä aloilta 
valmistutaan ammatteihin, jotka ovat 
luonteeltaan hyvin rutiininomaisia. 

Tarkastelemme lisäksi palvelualoilta 
sekä sosiaali- ja terveysaloilta  valmistu-
neiden työttömyyttä. Näiltä aloilta val-
mistuneiden osuus on korkea kaikkiin 

keskiasteen ammatillisen tutkinnon 
suorittaneisiin verrattuna. Lisäksi pal-
velualoilta sekä sosiaali- ja terveysaloil-
ta valmistuvien tyypillisimmät ammatit 
ovat luonteeltaan ei-rutiininomaisia. 
Hypoteesi on, että työssäkäyntialueen 
työmarkkinoiden rakennemuutos ei ole 
positiivisessa yhteydessä näiltä aloilta 
valmistuneiden henkilöiden työttömyy-
teen.

Työssäkäyntialueen eli seutukunnan 
ammattirakenteen muutosta on mitattu 
indeksillä (Pekkala Kerr et al. 2016, 
22). Tämä ns. polarisaatioindeksi kuvaa 
sitä, kuinka paljon ei-rutiininomaisten 
ammattien osuus oli keskimäärin kas-
vanut vuosien 2000 ja 2014 välillä, vä-
hennettynä rutiininomaisten ammattien 
osuuden muutoksella.2 Suuri indeksiluku 
kertoo työmarkkinoiden voimakkaasta 
rakennemuutoksesta. 

Sosiaali- ja terveysalan 
tutkinnon suorittaneiden 

työttömyys ei korreloi 
työmarkkinoiden 

rakennemuutoksen kanssa.

Seutukunnan työmarkkinoiden raken-
nemuutoksen (polarisaatioindeksin) 
ja keskiasteen liiketalouden tutkinnon 
suorittaneiden työttömyyden välillä 
on havaittavissa selvä positiivinen ja 
tilastollisesti merkitsevä korrelaatio 
(kuvio 2). Toisin sanoen niissä seutu-
kunnissa, joissa ammattirakenteet ovat 
olleet eniten murroksissa, on myös paljon 
työttömiä merkonomeja. Samankaltainen 
positiivinen korrelaatio esiintyy myös 
tekniikan alojen tutkinnon suorittaneil-
la (kuvio 3). Nämä tulokset ovat linjassa 
asetettujen hypoteesien kanssa. 

Oletusten mukaisesti emme havain-
neet tilastollisesti merkitsevää yhteyt-
tä polarisaatioindeksin ja sosiaali- ja 
terveysaloilta valmistuneiden työttö-
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myyden välillä. Toisaalta havaitsimme 
tilastollisesti merkitsevän yhteyden 
palvelualoilta valmistuvien työttömyy-
den ja polarisaatioindeksin välillä. 
Tämä tulos selittynee finanssikriisin 
jälkeisellä taantumalla, jonka aikana 
moni pienipalkkainen palvelualoilla 
työskentelevä joutui työttömäksi. Tutki-
muksessa Maczulskij ja Kauhanen 
(2017) havaittiin, että työmarkkinoiden 
rakennemuutos on ollut erilainen, kun 
tarkastellaan ajanjaksoa ennen ja jälkeen 
finanssikriisin. Ennen finanssikriisiä 

palveluammattien osuus oli noussut 
merkittävästi vuodesta 1995 lähtien. 
Kun finanssikriisin jälkeisen taantuman 
vuodet lisättiin analyysiin mukaan, niin 
palveluammattien osuus oli peräti vä-
hentynyt vuodesta 1995 lähtien. 

POLARISAATIOINDEKSIN JA TYÖTTÖ-
MYYDEN VÄLINEN YHTEYS SÄILYY, KUN 
MALLISSA KONTROLLOIDAAN HENKI-
LÖN OMINAISUUDET
Siirrymme yksilötason tarkasteluun. 
Hyödynnämme Tilastokeskuksen ko-

konaisaineistoa, josta olemme valinneet 
neljä syntymäkohorttia: henkilöt olivat 
20-, 25-, 30- tai 35-vuotiaita tarkastelu-
vuonna 2014. Olemme valinneet nämä 
kohortit, koska alle 35-vuotiaille löytyy 
rekisteritieto peruskoulun päättötodis-
tuksen arvosanoista. Selitämme neljän 
suurimman ammatillisen keskiasteen 
alan työttömyyttä: liiketalous, tekniikka, 
sosiaali- ja terveysala sekä palvelualat. 
Mallin selitettävänä muuttujana on työt-
tömyys, joka on mitattu vuoden 2014 vii-
meisen viikon ammattiaseman perusteel-
la.3 Työttömyyttä selitetään seutukunnan 
polarisaatioindeksillä. Lisäksi mallissa 
otetaan huomioon henkilön syntymäko-
hortti, sukupuoli, äidinkieli, potentiaa-
linen työkokemus kuukausina mitattu-
na (laskettu valmistumisajankohdasta), 
henkilön vanhempien koulutustaso ja 
peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo 
(ns. kykymittari). Estimointitulokset on 
esitetty liitteen taulukossa A1.

Päätulosten mukaan mitä suurempi on 
työmarkkinoiden rakennemuutos, sitä 
suurempi on erityisesti liiketaloudesta 
ja tekniikan aloilta valmistuneiden työt-
tömyys. Tämä positiivinen yhteys säilyy 
vielä senkin jälkeen, kun mallissa otetaan 
huomioon henkilön tärkeitä taustaomi-
naisuuksia. 

”Mitä suurempi on työ-
markkinoiden rakennemuutos, 

sitä suurempi on erityisesti 
liiketaloudesta ja tekniikan aloilta 

valmistuneiden työttömyys.”

Mallin tuottamat tulokset muiden kont-
rollimuuttujien osalta ovat niin ikään 
linjassa aikaisemman tutkimuskirjalli-
suuden kanssa. Esimerkiksi työkokemus, 
ikä, hyvä peruskoulun päättötodistuksen 
arvosana ja vanhempien korkea koulu-
tustaso vähentävät työttömyyden riskiä. 

Teimme ylimääräisen tarkastelun ky-
vykkyysjakauman mukaan. Kuviossa 4 
on esitetty työttömien ja työllisten ja-
kauma peruskoulun päättötodistuksen 
keskiarvon mukaan aloittain. Kuvioissa 
näkyy odotetusti, että työlliset ovat sel-
västi keskimäärin kyvykkäämpiä kuin 

Kuvio 2. Liiketalouden ammatillisen koulutuksen suorittaneiden, alle 35-vuotiaiden 
työttömyysaste ja polarisaatioindeksi seutukunnittain vuonna 2014.
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Kuvio 3. Tekniikan alan ammatillisen koulutuksen suorittaneiden, alle 35-vuotiaiden 
työttömyysaste ja polarisaatioindeksi seutukunnittain vuonna 2014.
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TYÖMARKKINOIDEN RAKENNEMUUTOS TUNTUU ENITEN NUORIMPIEN 
IKÄLUOKKIEN TYÖTTÖMYYTENÄ.

työttömät. Erot päättötodistusten keski-
arvoissa työttömien ja työllisten välillä 
olivat tilastollisesti merkitseviä kaikilla 
aloilla. Peruskoulumenestys on heikointa 
erityisesti tekniikan aloilla, jotka ovat po-
larisaatiokehityksen kohteena (Taulukko 
A1, viimeinen rivi). 

KURITTAAKO TYÖMARKKINOIDEN 
RAKENNEMUUTOS KAIKKIA TASA-
PUOLISESTI?
Seutukunnan työmarkkinoiden raken-
nemuutoksen yhteys työttömyyteen ei 
ole oletettavasti samankaltainen kai-
kissa ryhmissä. Teimme analyysit erik-
seen miehille ja naisille, nuoremmille ja 
vanhemmille (20–25 -vuotiaat vs. 30–35 
-vuotiaat) ja lisäksi alueittain. 

Aluetarkastelussa käytimme tutkimuk-
sen Maczulskij ja Kauhanen (2016) 
havaintoa, jonka mukaan työmarkki-
nat ovat polarisoituneet merkitsevästi 
neljässä maakunnassa: Uusimaa, Varsi-

nais-Suomi, Kanta-Häme ja Pirkanmaa. 
Nämä maakunnat kattavat yhteensä noin 
50 prosenttia koko Suomen väestöstä. 
Kolme näistä maakunnista (pois lukien 
Kanta-Häme) ovat tyypillisiä teollistu-
neita ja vientivetoisia maakuntia. Teim-
me aluejaottelun siten, että henkilö joko 
asuu yhdessä näistä neljästä maakunnas-
ta tai sitten jossain muussa maakunnas-
sa. Keskitymme lisätarkasteluissa vain 
niihin henkilöihin, jotka ovat saaneet 
keskiasteen ammatillisen koulutuksen 
liiketalouden tai tekniikan alalta. 

Tulosten mukaan työmarkkinoiden ra-
kennemuutoksen (polarisaatioindeksin) 
yhteys työttömyyteen on merkittävämpi 
20- ja 25-vuotiailla kuin 30- ja 35-vuo-
tiailla (tarkempia tuloksia ei raportoida 
tässä). Muilta osin tulokset ovat saman-
kaltaisia miehille ja naisille ja eri alu-
eilla siinä otoksessa, jossa henkilöt ovat 
suorittaneet keskiasteen liiketalouden 
tutkinnon. 

Mielenkiintoisia eroja löytyy niiden 
henkilöiden keskuudessa, joilla on kes-
kiasteen tutkinto tekniikan alalta. Näiden 
tulosten mukaan työmarkkinoiden ra-
kennemuutoksen yhteys työttömyyteen 
on tilastollisesti merkitsevä vain naisilla. 
Lisäksi työmarkkinoiden rakennemuutos 
kurittaa erityisesti niitä tekniikan aloilta 
valmistuneita, jotka asuvat vientivetoisis-
sa ja teollistuneissa maakunnissa. 

Ero miesten ja naisten välillä voi selit-
tyä sillä, että suurin osa tekniikan aloilta 
valmistuneista naisista on valmistunut 
elintarvike-, tekstiili- ja vaatetusalalta tai 
paperi- ja kemianteollisuudesta. Suurin 
osa miehistä on puolestaan valmistunut 
kone-, metalli-, auto- ja kuljetusalalta 
tai sähkö- ja rakennusalalta. Naisten 
tekniikan alan ammatit ovat siis olleet 
suhteessa alttiimpia työmarkkinoiden 
rakennemuutokselle kuin miesten. Lu-
kumäärällisesti naisia on kuitenkin vä-
hemmän tekniikan aloilla. 

Aluekohtainen ero on vuorostaan 
ymmärrettävää, koska vientivetoisilla 
ja teollistuneilla alueilla on suuri tek-
niikan alojen keskittymä, ja perinteisen 
teollisuuden alat ovat vaarassa vähentyä 
esimerkiksi toimintojen ulkoistamisen ja 
automatisaation seurauksena. 

JOHTOPÄÄTÖKSET
Tämän artikkelin tulosten mukaan työ-
markkinoiden rakennemuutoksen ja kes-
kiasteen ammatillisen tutkinnon suorit-
taneiden työttömyyden välillä on selvä 
positiivinen korrelaatio. Työmarkkinoi-
den rakennemuutos kurittaa erityisesti 
niitä ryhmiä, joilla on tutkinto kaupalli-
selta tai tekniikan aloilta. Tämä ilmiö voi 
kärjistää työmarkkinoiden kohtaanto-
ongelmaa entisestään myös siksi, että 
ko. aloilta valmistuvien absoluuttinen 
määrä on korkea. Kohtaanto-ongelmaa 
voi esiintyä siksi, että avoimet työpaikat 
sijaitsevat samalla työmarkkina-alueella, 
mutta eri toimialoilla verrattuna työttö-
mien ammattitaitoon. 

Kuvio 4. Ammatillisen keskiasteen koulutuksen suorittaneiden, alle 35-vuotiaiden 
kyvykkyysjakaumat aloittain vuonna 2014: työlliset ja työttömät.
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