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-------------------------------------------------------------------------------------------------------Tutkimuksen tiivistelmä
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Kelasta työmarkkinatukea ja peruspäivärahaa
saavien työttömien subjektiivista hyvinvointia. Työttömien hyvinvointi on keskimäärin työssäkäyviä alhaisempaa. Kaikki työttömät eivät kuitenkaan voi huonosti,
eikä hyvinvointi laske työttömyyden aikana kaikilla työttömillä. Tutkimuksen näkökulma on niissä perustyöttömyysturvaa saavissa työttömissä, jotka kokevat subjektiivisen hyvinvointinsa korkeaksi. Tutkimus sijoittuu sosiaalipolitiikassa hyvinvoinnin tutkimuksen kategoriaan.
Tutkimuksessa käytettävä kyselyaineisto kerättiin satunnaisotannalla suomalaisilta 18—64-vuotiailta työttömiltä, joille maksettiin peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea Kelasta marraskuussa 2016. Data kerättiin puhelinhaastatteluilla, jotka
toteutettiin tammikuussa 2017. Vertailuaineistona oli European Social Survey aineisto vuodelta 2014, joka on uusin saatavilla oleva aineisto. Tutkimusmetodeina
käytettiin kvantitatiivisia menetelmiä: tilastollisia keskilukuja, frekvenssi- ja prosenttijakaumia, logistista regressioanalyysia sekä rakenneyhtälömallinnusta.
Keskeiset tulokset osoittavat, että työttömien subjektiivinen hyvinvointi on keskimäärin muuta väestöä matalammalla tasolla, mutta ei poikkea merkittävästi
muista työttömistä. Perustyöttömyysturvaa saavat työttömät eivät ole subjektiivisen hyvinvoinnin suhteen homogeeninen ryhmä: noin viidennes kokee subjektiivisen hyvinvointinsa matalaksi, suurin osa kohtalaiseksi tai hyväksi ja 22 % perustyöttömyysturvaa saavista työttömistä kokee subjektiivisen hyvinvointinsa erittäin
korkeaksi.
Perustyöttömyysturvan saajilla korkeaa subjektiivista hyvinvointia ennustavat
voimakkaimmin 1) kokemus elämän merkityksellisyydestä, 2) se, ettei koe huolta
raha-asioista, 3) tyytyväisyys ihmissuhteisiin ja 4) koettu terveydentila. Merkitystä
on myös kokemuksella vaikutusmahdollisuuksista omaan elämään ja kokemuksella siitä, että pärjää elämässä. Tuen saaminen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista on tyypillisempää korkean subjektiivisen hyvinvoinnin ryhmässä. Objektiiviset hyvinvoinnin mittarit eivät ennusta kuulumista korkean subjektiivisen
hyvinvoinnin ryhmään.
Subjektiivisen hyvinvoinnin osa-alueet rakentuvat eri tavalla korkean subjektiivisen hyvinvoinnin ryhmässä kuin muilla perustyöttömyysturvaa saavilla työttömillä. Korkean hyvinvoinnin ryhmässä hyvinvoinnin osa-alueiden välistä keskinäisriippuvuutta ei ole samalla tavoin kuin matalamman hyvinvoinnin ryhmässä,
jossa kaikki osa-alueet olivat yhteydessä toisiinsa. Korkean hyvinvoinnin ryhmässä
riippuvuudet hyvinvoinnin eri osa-alueiden välillä ovat 1) terveyden ja työkyvyn
osa-alueen sekä koetun elintason välillä ja 2) henkisen hyvinvoinnin osa-alueen ja
sosiaalisen pääoman välillä.
Keskeiset käsitteet: subjektiivinen hyvinvointi, työttömyys
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1. JOHDANTO

Tarkastelen tässä tutkimuksessa Kelasta peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea
saavien työttömien subjektiivista hyvinvointia. Subjektiivisella hyvinvoinnilla tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan kokemusta tyytyväisyydestä elämään ja sen osaalueisiin. Tutkimus sijoittuu sosiaalipolitiikassa hyvinvoinnin tutkimuksen kategoriaan.
Työttömien hyvinvointi on useissa tutkimuksissa todettu työssä käyvien hyvinvointia heikommaksi. Työttömyyteen liittyvät taloudelliset vaikeudet aiheuttavat
hyvinvoinnin laskua, ja osa perustyöttömyysturvaa saavista työttömistä kokee
jopa nälkää (Ylikännö & Kehusmaa 2015, Ervasti & Venetokilis 2010, Ervasti 2004,
Goul Andersen 2002). Työttömien terveydentila on keskimäärin työllisiä heikompi
ja heillä on enemmän ongelmia terveyspalvelujen saatavuudessa (Ylikännö & Kehusmaa 2015, Browning & Heinesen 2012, Eliason & Storrie 2009, McKee-Ryan
ym. 2005, Béland ym. 2002). Työttömyys on haaste myös henkiselle hyvinvoinnille
(Jahoda 1979) ja sosiaalisille suhteille (Ylikännö & Kehusmaa 2015, Weckström
2012, Donohue & Patton 2001, Kortteinen & Tuomikoski 1998). Työttömyyden
myötä useamman ongelman kasautuminen samalle henkilölle yleistyy (Kauppinen
ym. 2010) ja pitkäkestoinen työttömyys ja työkykyä haittaava sairastavuus muodostavat toisiaan ruokkivan kehän (Kortteinen & Tuomikoski 1998). Työttömyys
alentaa hyvinvointia pysyvästi siten, ettei se palaudu työttömyyttä edeltävälle tasolle edes työllistymisen jälkeen (Lucas ym. 2004). Erityisen heikossa asemassa
näyttäisivät olevan perustyöttömyysturvaa saavat työttömät (Ylikännö 2013, Airio
& Niemelä 2013). Hyvin- ja pahoinvoinnille on ominaista sen osatekijöiden korrelaatio.
Kaikki työttömät eivät kuitenkaan voi huonosti, eikä hyvinvointi laske työttömyyden aikana kaikilla työttömillä (esim. Ervasti 2004, Ezzy 1993). Työttömyyden vai-
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kutukset ovat erilaisia eri ihmisillä (Fryer & Payne 1984). Stressaavissa ja kuormittavissa tilanteissa jotkut ihmiset elävät terveinä ja suhteellisen onnellisina. Näitä
ihmisiä erottaa muista vahva koherenssin tunne, jonka keskeisiä osatekijöitä ovat
elämän ymmärrettävyys, hallittavuus ja merkityksellisyys. Korkea koherenssin
tunne auttaa myös hyödyntämään materiaalisia, älyllisiä, sosiaalisia ja psykologisia
resursseja tarkoituksenmukaisella tavalla. (Antonovsky 1979, 1987.)
Työttömien hyvinvoinnin tutkimus on yleensä hyvinvoinnin puutteen tai pahoinvoinnin tutkimusta. Tässä tutkimuksessa näkökulma on erittäin hyvinvoivissa perustyöttömyysturvaa saavissa työttömissä. Siten tämä tutkimus tuo erilaisen näkökulman aiheeseen. Tutkimuksessa kysytään, 1) millaiseksi perustyöttömyysturvaa
saavat työttömät kokevat subjektiivisen hyvinvointinsa verrattuna muihin työttömiin ja koko väestöön, 2) mitkä tekijät ennustavat korkeaa subjektiivista hyvinvointia perustyöttömyysturvaa saavilla työttömillä ja 3) miten subjektiivisen hyvinvoinnin osa-alueet rakentuvat subjektiivisen hyvinvointinsa korkeaksi
kokevilla ja muilla perustyöttömyysturvaa saavilla työttömillä.
Vaikka työttömien hyvinvointia on tutkittu paljon, ajankohtaisen tiedon tuottaminen on relevanttia, koska etenkään perustyöttömyysturvaa saavien työttömien hyvinvoinnista ei ole säännöllisesti tuotettavaa tutkimustietoa. Tutkimuskysymys on
ajankohtainen, koska työttömyys on edelleen yleistä ja usein pitkittynyttä. Lisäksi
työttömien sosiaaliturvaan suunnitellaan muutoksia esimerkiksi perustulokokeilun muodossa (Kangas ym. 2017).
Subjektiivisen hyvinvoinnin tason seuraaminen ja ymmärrys ovat keskeisiä myös
laajemmin sosiaali- ja hyvinvointipolitiikan näkökulmista. Subjektiivisen hyvinvoinnin mittareita tulee ja halutaan seurata valtioiden tasolla ja globaalisti (esim.
Stiglitz, Sen & Fitoussi 2009, OECD 2013). Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan
hyödyntää osana ajankohtaisia sosiaaliturvan uudistuksia, sekä työvoimapoliittisia- ja sosiaalipalveluja suunniteltaessa.
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2. SUBJEKTIIVINEN HYVINVOINTI

2.1. Subjektiivisen hyvinvoinnin käsite ja mittaaminen
Tässä kappaleessa kuvaan subjektiivisen hyvinvoinnin käsitettä ja siihen liittyviä
erilaisia näkemyksiä osana hyvinvointitutkimuksen kokonaisuutta. Esittelen keskeisiä klassisia ja uudempia subjektiivisen hyvinvoinnin teorioita, sekä subjektiivisen hyvinvoinnin mittaustapoja.
Subjektiivisella hyvinvoinnilla tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan ihmisten kokemaa tyytyväisyyttä elämäänsä. Yhteiskuntatieteissä subjektiivisen hyvinvoinnin
tutkimus on yleistynyt 1970-luvulta alkaen (mm. Easterlin 1974, Andrews & Whitney 1976). Subjektiivisen hyvinvoinnin tutkimisessa voidaan erottaa kolme linjaa.
Ensinnäkin voidaan tutkia sitä, mistä hyvinvointi koostuu. Toiseksi voidaan selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat hyvinvointiin. Kolmanneksi voidaan tutkia koetun hyvinvoinnin erojen tuottamia sosiaalisia ja psykologisia vaikutuksia. (Andrew &
Whitney 1976, 7.) Myös subjektiivisen hyvinvoinnin mittaaminen ja siitä kehitetyt
mittarit ovat kattava osa subjektiivisen hyvinvoinnin kirjallisuutta.
Samoihin aikoihin subjektiivisen hyvinvoinnin tutkimuksen yleistymisen kanssa
1960- ja 1970-luvuilla on yleistynyt keskustelu objektiivisista sosiaali-indikaattoreista, jotka joissain näkemyksissä lasketaan mukaan subjektiiviseen hyvinvointiin, ja toisissa nähdään sille vastakkaisina. Nämä sosiaali-indikaattorit kuvaavat
tyypillisesti taloudellisia resursseja, poliittisia vapauksia, terveyttä tai kyvykkyyttä.
Hyvinvointia mitataan tällöin esimerkiksi lukutaitoasteella tai itsemurhien määrällä. Objektiivisista indikaattoreista on rakennettu myös yleisesti käytettyjä mittaristoja, kuten Yhdistyneiden kansankuntien Human Development Index ja Index of
Economic Well-being. Objektiivisten indikaattoreiden merkitys hyvinvoinnille
määritetään joko teoreettisesti tai intuitiivisesti siten, minkä ajatellaan olevan hyvinvoinnissa tärkeää. Niitä voidaan mitata myös yksilöllisesti, mutta eri alueiden
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merkitys hyvinvoinnille ei tule yksilöstä käsin, vaan yksilön ulkopuolelta. (Dolan
ym. 2006, 14—16.)
Toisaalta Andrew ja Whitney (1976, 5) tuovat esiin, että jako objektiivisiin ja subjektiivisiin indikaattoreihin ei ole ylipäänsä teoreettisesti hyödyllinen. Ensinnäkin
objektiiviset indikaattorit sisältävät myös subjektiivista arviointia ja ovat usein
kiistanalaisia lääketieteellisesti, lainsäädännöllisesti tai teoreettisesti. Toisaalta
taas subjektiiviset indikaattorit, kuten ihmisten arviot tyytyväisyydestään elämään, mittaavat suoraan ja objektiivisesti sitä, mitä niillä halutaankin mitata.
(Andrew & Whitney 1976, 5.) Useiden tutkijoiden mukaan hyödyllisintä olisikin
käyttää subjektiivisen hyvinvoinnin ja objektiivisen hyvinvoinnin mittareita rinnakkain (mm. Diener & Suh 1997).
Kaikilta osin subjektiivisen hyvinvoinnin käsite ei siis ole selkeä. Aikaisemmin hyvinvointi käsitettiin usein onnellisuuden käsitteen avulla, mutta 1970-luvulta lähtien subjektiivinen hyvinvointi on ymmärretty tyypillisesti tyytyväisyytenä elämään (Campbell ym. 1976, Davern ym. 2007). Subjektiivisen hyvinvoinnin
lähikäsitteenä tai päällekkäisenä sen kanssa käytetään kuitenkin edelleen onnellisuuden, tyytyväisyyden elämään tai elämänlaadun käsitteitä, henkilökohtaista hyvinvointia tai pelkkää hyvinvointia (käsitteistä Anger 2010). Muita hyvinvoinnin
käsitteitä on Aristoteleen kehittämä eudaimonian käsite, jonka mukaan ihminen
on sitä onnellisempi, mitä täydellisemmin hän saavuttaa ihmisyyden ideaalin. Hedonistisen hyvän elämän käsityksen mukaan kaikki nautintoa tuottava on ihmiselle hyväksi ja ainoa paha on kipu, klassisena esimerkkinä ajattelutavasta Epikuros puutarhoineen. Hyvinvointi on käsitetty myös preferenssien tyydytyksen
näkökulmasta. Tällöin ajatellaan, että yksilö voi sitä paremmin, mitä täydellisemmin hän saa haluamansa. (Dolan ym. 2006, Annas 1987.)
Tyytyväisyyttä elämään on pidetty subjektiivisen hyvinvoinnin olemusta parhaiten
kuvaavana mittarina. Se on riittävän abstrakti, ja toisaalta myös henkilökohtainen.
(Cummins ym. 2003.) Keskustelua on käyty siitä, sisältääkö elämäntyytyväisyys
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myös tunteisiin liittyvän (kuten onnellisuus) komponentin, vai tulisiko tyytyväisyyttä elämään ja tunnereaktioita tutkia erillisinä osina subjektiivista hyvinvointia.
Osa tutkijoista argumentoi, että tyytyväisyyttä elämään ja positiivisia ja negatiivisia tunnekokemuksia tulisi mitata erillisillä mittareilla (esim. Diener & Suh 1997,
Marne ym. 2005). Osa tutkijoista taas näkee tyytyväisyyden elämään kognitiivisaffektiivisena käsitteenä, johon sekä positiiviset että negatiiviset tunnekokemukset
vaikuttavat merkittävästi (esim. Davern ym. 2007).
Diener ja Suh (1997) näkevät subjektiivisen hyvinvoinnin koostuvan kolmesta osaalueesta: positiivisista ja negatiivista tunnereaktioista sekä tyytyväisyydestä elämään. Tunnereaktioilla (affect) tarkoitetaan hyviä ja huonoja mielialoja ja tunteita,
kun taas tyytyväisyyden on ajateltu viittaavan kognitiiviseen arvioon tyytyväisyydestä elämään. Tyytyväisyys elämään poikkeaa tunnemittareista, koska se on kognitiivisesti arvioitava asia, ja riippuu yksilön omista preferensseistä ja arvostuksista. Sekä tunnereaktiot että tyytyväisyys elämään representoivat ihmisten
arviota elämästä ja sen olosuhteista. Sen vuoksi he näkevät, että subjektiivista hyvinvointia tulisi tarkastella sekä negatiivisina että positiivisina tunnekokemuksina
ja koettuna tyytyväisyytenä elämään. Esimerkiksi subjektiivista hyvinvointia
työssä voitaisiin arvioida ihmisten positiivilla ja negatiivisilla kokemuksilla työstä,
sekä tyytyväisyydellä työhön yleisesti. (Diener & Suh 1997.)
Diener ym. (1985) kehittivät viisi kysymystä kokoavan mittarin kuvaamaan tyytyväisyyttä elämään. He nimesivät sen elämäntyytyväisyyden mittariksi (Taulukko
1). Mittari korreloi hyvin muihin subjektiivisen hyvinvoinnin osa-alueisiin. (Diener
ym. 1985.)
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Taulukko 1. Tyytyväisyys elämään -mittarin osatekijät (Diener ym. 1985)
Satisfaction with life scale (SWLS)
In most ways my life is close to ideal. (Useimmilla tavoilla elämäni on lähellä ihanteellista.)
The conditions of my life are excellent. (Elämäni olosuhteet ovat erinomaiset.)
I am satisfied with my life. (Olen tyytyväinen elämääni.)
So far I have gotten important things I want in life. (Tähän mennessä olen saanut tärkeitä asioita, joita haluan elämässäni.)
If I could live my life over, I would change almost nothing. (Jos voisin elää elämäni uudelleen, en
muuttaisi juuri mitään.)

Subjektiivista hyvinvointia voidaan mitata myös vain yhdellä kysymyksellä siitä,
kuinka tyytyväisiä ihmiset ovat elämäänsä. Tyypillisimmillään elämän tyytyväisyyden kokonaismittarissa kysymyksen sanamuotona on: ”kuinka tyytyväinen olette
elämäänne kokonaisuudessaan asteikolla 0—10. Nolla tarkoittaa, että olette erittäin tyytymätön elämäänne ja kymmenen, että olette erittäin tyytyväinen elämäänne.” Muun muassa European Social Survey käyttää tätä kysymysmuotoilua.
Kun hyvinvointia mitataan vain yhdellä kysymyksellä, sen hyöty on etenkin suuremmissa väestöotoksissa, mutta pienten ryhmien vertailussa hyöty on rajoittuneempi (Cummins 1996, 559—560).
Kyselyihin perustuvien elämän tyytyväisyyden mittareiden validiteettia ja reliabiliteettia on pidetty tutkimuksissa hyvänä. Fujita ja Diener (2005) tarkastelivat elämän tyytyväisyyden reliabiliteettia ajan suhteen. Viiden vuoden seurantajaksolla
elämän tyytyväisyyden keskimääräinen korrelaatio ensimmäisen ja viidennen vuoden mittauskertojen välillä oli 0,51, mitä voidaan sosiaalitieteissä pitää hyvänä.
(Fujita & Diener 2005.) Elämän tyytyväisyyden -mittarin on myös todettu korreloivan hyvin muiden subjektiivista hyvinvointia kuvaavien mittareiden kanssa (esim.
Sandvik ym. 1993). Lisäksi on havaittu, että mittari ei korreloi voimakkaasti objektiivisten olosuhteiden, kuten tulotason kanssa, eli se mittaa sitä, mitä halutaankin
(Kahneman ym. 2004).
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Kahneman ym. (2004) ovat esittäneet ajankäyttötutkimusta subjektiivisen hyvinvoinnin mittaamiseen, jolloin saadaan tyytyväisyys kuhunkin elämän osa-alueeseen raportoitua välittömästi. Tällöin erityisesti tunnekokemusten raportointi
osana subjektiivista hyvinvointia on kyselytutkimuksia tarkempaa. (Kahneman
ym. 2014.) Toisaalta kyselyihin perustuva elämäntyytyväisyyden mittaaminen on
erittäin kustannustehokasta. Näyttöä on myös siitä, että maiden väliset vertailut
hyvinvoinnista ovat mahdollisia ja hyvinvoinnin osa-alueet ymmärretään eri
maissa varsin samankaltaisesti (Andrews & Inglehart 1979).
Subjektiivisen hyvinvoinnin mittaamisessa mittareiden arvot koko väestössä eivät
yleensä jakaudu normaalijakauman mukaan siten, että puolet vastaajista olisi tyytyväisiä ja puolet tyytymättömiä. Yleensä arviot omasta tyytyväisyydestä sijoittuvat jakauman yläpäähän. Cummins ja Nistico (2002) tuovat esiin, että suurin osa
ihmisiä arvioi hyvinvoinnin jakautuvan populaatiossa tasaisesti, normaalijakauman mukaan. Todellisuudessa näin ei ole, vaan suurin osa ihmisistä pitää itseään onnellisena ja jakauma on vino. Kun ihmiset kyselyihin vastatessaan sitten vertaavat itseään tähän virheelliseen käsitykseen muiden onnellisuudesta, he toteavat
olevansa muita onnellisempia. Tätä kutsutaan positiiviseksi kognitiiviseksi harhaksi (positive cognitive bias). (Cummins & Nistico 2002, 37—69.) The International Wellbeing Group (2005) on mitannut tyytyväisyyttä elämään Australiassa asteikolla 0—10, ja havainnut, että normaali vaihteluväli populaatiossa on 50—100
% välissä. Tässä on tosin kulttuurisia vaihteluja, ja esimerkiksi kiinalaisilla vaihteluväli on 40—100 % välillä. (International Well-Being Group 2005.)
European Social Survey tuottaa säännöllisesti tietoa eurooppalaisten subjektiivisesta hyvinvoinnista. Kysymyspatteriston teoreettisessa viitekehyksessä käytetään
termiä henkilökohtainen hyvinvointi (personal well-being), mutta käytännössä siihen sisältyvät myös subjektiivisen hyvinvoinnin osa-alueet. Mittaristossa on mukana myös muita hyvinvoinnin osa-alueita, kuten vitaalisuus, resilienssi ja toimintakyky. (European Social Survey 2017.) Osassa teorioista nämä lasketaan osaksi
subjektiivista hyvinvointia, ja osassa siihen vaikuttaviksi tekijöiksi.
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2.2. Subjektiivisen hyvinvoinnin osa-alueet
Subjektiivisen hyvinvoinnin osatekijöiden tarkastelu on keskeinen osa subjektiivisen hyvinvoinnin tutkimusta. Tässä kappaleessa esittelen teorioita, joissa on kartoitettu (subjektiivisen) hyvinvoinnin koostumusta.
Erik Allardtin näkemys hyvinvoinnista on yksi sosiaalitieteiden klassikoista Suomessa. Se ei ole varsinaisesti kuvaus subjektiivisen hyvinvoinnin osa-alueista,
mutta kuvaa hyvinvoinnin kokonaisuuden jaottelua objektiivisiin ja subjektiivisiin
tekijöihin.
Allardt määrittelee hyvinvoinnin yleiseksi tilaksi, jossa ihmisillä on mahdollista
saada keskeiset tarpeensa tyydytetyiksi (Allardt 1976, 230). Näitä keskeisiä tarpeita ovat 1) aineelliset ja persoonattomat resurssit (having), kuten terveys, toimeentulo, asuinolosuhteet, koulutus ja työ, 2) rakkauteen, kumppanuuteen ja solidaarisuuteen liittyvät tarpeet (loving), kuten perheyhteisyys, paikallisyhteisyys ja
ystävyyssuhteet sekä 3) itsensä toteuttamiseen ja osallisuuteen liittyvät tarpeet
(being), kuten omanarvontunto, korvaamattomuus, kiinnostava tekeminen ja poliittiset resurssit. (Allardt 1976, 231—233.)
Allardtin mukaan hyvinvoinnin käsitteeseen liittyy kaksi keskeistä jakolinjaa. Ensinnäkin on ero objektiivisten hyvinvoinnin indikaattoreiden ja subjektiivisten ihmisten kokemusten välillä. Objektiiviset indikaattorit hän lukee hyvinvoinnin käsitteen alle, kun taas subjektiiviset kokemukset elintasosta ja ihmissuhteista
onnellisuuden käsitteen alle. (Allardt 1976, 227—229.)
Toinen hyvinvointiin liittyvä keskeinen kysymys on, tulisiko keskittyä aineellisiin
ja persoonattomiin resursseihin, joiden avulla ihmiset voivat hallita elinolojaan vai
pitäisikö korostaa lopputulosta, eli kaikkien perustarpeiden tyydytystä. Elintaso
kuvaa Allardtin ajattelussa aineellisia ja persoonattomia resursseja, joilla ihmiset
voivat vaikuttaa elinoloihinsa sekä toisaalta yksilön kokemusta elintasostaan. Elämänlaatu taas kuvaa ihmissuhteisiin (myös yhteiskunnan ja luonnon suhteeseen)

9
perustuvaa tarpeentyydytystä sekä subjektiivisia kokemuksia suhteesta muihin ihmisiin ja yhteiskuntaan. Allardtin jaottelun pääviesti on, että sekä elintasoa että
elämänlaatua voidaan arvioida sekä objektiivilla että subjektiivisilla lähestymistavoilla. (Taulukko 2) (Allardt 1976, 227—229.)

Taulukko 2. Hyvinvoinnin osatekijät (Allardt 1976, 228)

Hyvinvointi (Welfare)

Onnellisuus (Happiness)

Elintaso

Aineellisiin ja persoonattomiin

Subjektiiviset tunteet ja kokemukset yk-

(Level of living)

resursseihin perustuva tarpei-

silön materiaalisesta ja ulkoisesta elinta-

den tyydytys

sosta

Elämänlaatu

Ihmisten välisiin, ihmisen ja yh-

Subjektiiviset tunteet ja kokemukset

(Quality of Life)

teiskunnan sekä ihmisen ja

suhteesta muihin ihmisiin ja yhteiskun-

luonnon suhteisiin perustuva

taan

tarpeentyydytys

Andrew ja Whitney (1976) ovat kehittäneet käsitemallin subjektiivisen hyvinvoinnin arvioimisesta. Mallilla pyritään kuvaamaan subjektiivisen hyvinvoinnin eri
osa-alueet (kuten työ, perhe tai asunto) ja niistä annetut tunneperäiset arviot (kuten riittävä tai turvallinen) matriisina, jonka perusteella voidaan tutkia yksittäisen
osa-alueen, yksittäisen arvion tai kokonaishyvinvoinnin tilaa. Andrew ja Whitney
käyttivät tutkimuksessaan useita kymmeniä kysymyksiä sisältävää kyselylomaketta. Malliin pystyttiin tiivistämään kattava määrä kysymyksiä subjektiivisesta
hyvinvoinnista sen eri osa-alueilta. (Kuvio 1) (Andrew & Whitney 1976.) He havaitsivat, että malli sopii hyvin empiiriseen tarkasteluun. (Andrew & Whitney
1976, 12—14, 233—234.)
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Kuvio 1. Subjektiivisen hyvinvoinnin käsitemalli (Andrew & Whitney 1976, 234)

Malli sisältää vain subjektiivista hyvinvointia kuvaavia mittareita. Kuitenkin Andrew & Whitney tuovat esiin, että pitkälle kehittyneen sosiaali-indikaattoreiden
mittariston tulisi sisältää kaksi vierekkäistä osaa: ensimmäinen, joka kuvaisi sitä,
kuinka ihmiset arvioivat elämänsä eri osa-alueita, ja toinen, joka kuvaa näiden osaalueiden näkökulmasta relevantteja ulkoisia tai ympäristöolosuhteita. Vaikka
nämä indikaattorit eivät todennäköisesti korreloisi, ne tuottaisivat joka tapauksessa tärkeää tietoa ihmisten hyvinvoinnista. (Andrew & Whitney 1976, 7—8.)
Keskeisiin hyvinvointitutkimuksen perinteisiin pohjoismaissa kuuluu ruotsalainen
elintasokysely ja sen pohjalta tehdyt tutkimukset. Osana kansainvälistä sosiaali-indikaattorien kehittämistä Ruotsissa luotiin 1968 elintasoa koskeva laaja kysely
kansalaisille (levnadsnivåundersökning). Sen keskeiset osa-alueet ovat 1) työ ja
työolosuhteet, 2) taloudelliset resurssit, 3) poliittiset resurssit, 4) koulutus, 5) terveys ja terveydenhuollon käyttö, 6) sukutausta ja perhesuhteet (sosiaaliset resurs-
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sit), 7) asuminen, 8) ravitsemus ja 9) vapaa-aika. (Johansson 1973.) Sittemmin kysymyksiä on otettu mukaan myös mm. turvallisuudesta ja sosiaalisesta integraatiosta. Kysely on toteutettu kuusi kertaa, viimeisen kerran vuonna 2000. Siinä on
seurattu samoja henkilöitä vuodesta 1968 saakka. Kaksi kertaa kysely on lisäksi
tehty osallistujien lapsille ja puolisoille. (Stockholms universitet 2017.) Kyselyn
lähtökohtana on se, missä määrin kansalaisilla on käytettävissä resursseja näillä
hyvinvoinnin osa-alueilla.
Subjektiivisesta hyvinvoinnista tuotettu kirjallisuuden määrä on valtava. Robert A.
Cumminsin tavoitteena oli löytää yhdistävä teoreettinen viitekehys elämän tyytyväisyyden tutkimisen tueksi. Cummins kokosi 173 kirjallisuudessa esiintyvää hyvinvoinnin osa-aluetta yhteen ja muodosti seitsemän kokonaisuutta tai otsikkoa,
joihin 68 % mittareista pystyttiin sijoittamaan. Nämä elämänlaadun osa-alueet
ovat elintaso (material well-being), terveys (health), elämässä suoriutuminen (productivity), läheiset sosiaaliset suhteet (intimacy), tuvallisuus (safety), osallisuus/asema yhteisössä (community) ja henkinen hyvinvointi (emotional wellbeing). Osa-alueiden alle on yhdistetty varsin monenlaisia muuttujia, niistä muutamia esimerkkejä alla (Taulukko 3). Teoria on rakennettu länsimaissa tehtyihin tutkimuksiin perustuen. (Cummins 1996, 303—328.)

Taulukko 3. Elämänlaadun mittarin osa-alueisiin eri tutkimuksista liitettyjä muuttujia (Cummins 1996, 303—328)
Elintaso

Terveys

Elämässä

Läheiset

Turvalli-

Osallisuus

Henkinen

suoriutu-

sosiaaliset

suus

/

hyvin-

minen

suhteet

asema yh-

vointi

teisössä
Auto

Terveys

Saavutettu

Perhe

menestys
Vaatteet

Toimintakyky

Aktiivisuus

Lapset

Yksityisyy-

Tuttavat ja

den määrä

kontaktit

Elämän-

Asuinalue

hallinta

Itsetunto
Emotionaalinen
sopeutuminen
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Elintaso

Terveys

Elämässä

Läheiset

Turvalli-

Osallisuus

Henkinen

suoriutu-

sosiaaliset

suus

/

hyvin-

minen

suhteet

asema yh-

vointi

teisössä
Taloudel-

Älyllinen

linen
tilanne

Työ

Ystävät,

Taloudel-

Maa, alue,

Harrastuk-

suoriu-

ystävien

linen tur-

kaupunki

set ja

tuminen

kanssa vie-

vallisuus

vapaa-aika

tetty aika
Ruoka

Fyysinen

Kotityö

Puoliso

kunto
Koti

Fyysinen

Opiskelu

Avioliitto

voima

Kyky käsi-

Koulutus

Mahdolli-

tellä

suudet

ongelmia

elämässä

Turvalli-

Tuleeko

Uskonto/

suus rikok-

toimeen

hengelli-

sia vastaan

muiden

syys

kanssa
Tulot

Koulutus

Asuuko yk-

Auttaako

sin/ jon-

muita

Lepo

kun kanssa
Säästöt

Perhesuh-

Palvelut

teet
Sukulaiset

Hauskanpito

Sosiaalinen
elämä

Näihin osa-alueisiin perustuen rakennettiin mittaristo. Siitä päätettiin kuitenkin
luopua vuonna 2001, koska myöhemmässä tarkastelussa havaittiin puutteita
muun muassa sen psykometriikassa. (International Wellbeing Group 2013, 8.) Ensimmäisen mittariston pohjalta kehitettiin subjektiivisen hyvinvoinnin indeksi
(The Personal Wellbeing Index), joka koostuu niin ikään seitsemästä osa-alueesta.
Alkuperäisestä jaottelusta vain henkisen hyvinvoinnin osa-alue on muutettu tulevaisuuden turvallisuuden kokemukseksi (Kuvio 2). Näiden seitsemän osa-alueen
ajatellaan muodostavan ensimmäisen tason dekonstruktion tyytyväisyydestä elämään. Kun mittareiden kysymysten lisäksi henkilöiltä kysytään kokonaistyytyväi-
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syyttä elämään, mittariston muuttujien vaihtelu selittää tyypillisesti 40—60 % kokonaistyytyväisyys-muuttujan vaihtelusta. Jonkin verran kansallista vaihtelua on
havaittu. (International Wellbeing Group 2013.)

Elintaso

Tulevaisuuden
turvallisuus

Terveys

Suoriutuminen
elämässä

Yhteisöllisyys

Turvallisuus

Sosiaaliset
suhteet

Kuvio 2. Subjektiivisen hyvinvoinnin osa-alueet (International Wellbeing Group
2013)

Subjektiivisen hyvinvoinnin mittaristossa jokaista hyvinvoinnin osa-aluetta mittaa
yksi kysymys. Niiden lisäksi kysytään kokonaistyytyväisyyttä elämään. Kysymyksiin vastataan 11-luokkaisella asteikolla (0—10). (Taulukko 4) (International Wellbeing Group 2013.)
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Taulukko 4. PWI-indeksin kysymykset (International Wellbeing Group 2013)
Indeksin kysymykset
How satisfied are you with…? (Kuinka tyytyväinen olet…?)
1.

your standard of living? (elintasoosi)

2.

your health? (terveyteesi)

3.

what you are achieving in life? (suoriutumiseesi elämässä)

4.

your personal relationships? (ihmissuhteisiisi)

5.

how safe you feel? (turvallisuudentunteeseesi)

6.

feeling part of your community? (osallisuuteesi yhteisössäsi)

7.

your future security? (tulevaisuuden turvallisuuteesi)

Mittaristo mittaa vain subjektiivista hyvinvointia, mutta periaatteessa vastaavat
osa-alueet voitaisiin rakentaa myös objektiivisilla mittareilla. Kuitenkin tunteisiin
liittyvät termit, kuten onnellisuus, on jätetty mittaristosta pois. Osa-alueet on myös
valittu siten, että ne ovat mahdollisimman yksiselitteisiä. Indeksi on hyödyllinen
politiikan ohjaajana, koska se on helposti ymmärrettävissä ja siitä nähdään muutoksia tietyllä hyvinvoinnin osa-alueella. (International Wellbeing Group 2013.)
Tyytyväisyys omaan itseen on todettu keskeiseksi elämän kokonaistyytyväisyyden
kannalta. Huomionarvoista on, että yhteys on voimakkaampi individualistisissa
kuin yhteisöllisissä kulttuureissa. Tyytyväisyys omaan itseen jakautuu kolmeen
osa-alueeseen, jotka ylläpitävät tyytyväisyyttä elämään. Nämä ovat itsetunto, vaikutusmahdollisuudet elämään ja optimismi (Kuvio 3). (Cummins & Nistico 2002,
37—69.)
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Vaikutusmahdollisuudet
elämään
Itsetunto / tunne omasta
arvosta

Optimismi

Tyytyväisyys
elämään

Kuvio 3. Tyytyväisyyttä elämään ennustavat tekijät (Cummins & Nistico 2002)

Cumminsin (1996) mukaan subjektiivisen hyvinvoinnin turvallisuuden osa-alue
tukee myös Antonovskyn (1979, 1987) salutogeenista mallia (Cummins 1996). Antonovskyn mukaan stressaavissa ja kuormittavissa tilanteissa jotkut ihmiset elävät
terveinä ja suhteellisen onnellisina. Näitä ihmisiä erottaa muista vahva koherenssin tunne. Koherenssin tunne on suhteellisen pysyvä, joskin dynaaminen luottamuksen määrä siitä, että yksilön sisäinen ja ulkoinen ympäristö ovat ennustettavia
ja todennäköisesti asiat sujuvat niin hyvin, kuin voidaan järkevästi odottaa. (Antonovsky 1979, 1987.)
Koherenssin tunne koostuu kolmesta osa-alueesta. Henkilö, jonka koherenssin
tunne on korkea, luottaa siihen, että häntä kohtaavat sisäiset ja ulkoiset ärsykkeet
tai olosuhteet ovat ymmärrettäviä ja selitettävissä olevia (ymmärrettävyys).
Toiseksi ne ovat hallittavissa olevia joko itse tai muiden hänen mielestään luotettavien tahojen avulla (kuten puoliso, ystävät, kollegat, Jumala, historia, puoluejohtaja, lääkäri). Vaikeuksia kohdatessaan henkilö ei uhriudu ja sure loputtomasti,
vaan pystyy hallitsemaan tilannetta ja elämäänsä (hallittavuus). Kolmas ja tärkein
komponentti on merkityksellisyyden kokemus. Elämä näyttäytyy järkevältä myös
tunteiden tasolla ja elämän haasteiden kohdatessa he uskovat, että niistä selviytymiseen kannattaa panostaa ja sitoutua. (Antonovsky 1979, 1987.)
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Korkea koherenssin tunne auttaa hyödyntämään yleisiä puolustusvoimavaroja, joiden avulla pystytään välttämään potentiaalisia stressitilanteita, tai pääsemään
niistä yli. Niitä ovat esimerkiksi materiaaliset, älylliset ja psykologiset resurssit ja
sosiaalinen pääoma. Myös yhteiskunnan palvelut voidaan nähdä tällaisina puolustusvoimavaroina. (Antonovsky 1979.) Koherenssin tunteen ja elämänlaadun välillä
on todettu yhteys myös muissa tutkimuksissa (esim. Eriksson & Lindström 2007).

17

3. TYÖTTÖMYYDEN YHTEYS HYVINVOINTIIN

Tässä kappaleessa esittelen työttömien hyvinvointia selittäviä ja kuvaavia keskeisiä tutkimuksia ja teorioita. Kappale jakautuu neljään osa-alueeseen, joista jokainen kuvaa työttömyyden aiheuttamia haasteita omasta näkökulmastaan: elintaso,
terveys, henkinen hyvinvointi ja sosiaalinen pääoma.

3.1. Elintaso
Työttömyyden taloudelliset vaikutukset yksilölle olivat tutkijoiden kiinnostuksen
kohteena jo 1930-luvulla. Samaan aikaan todettiin työttömyysvakuutuksen suojaavan työttömyyden negatiivisilta vaikutuksilta taloudellisen turvan antajana (Bakke
1933). Hyvinvointivaltioiden kehityksen myötä työttömyyden tutkimus on kuitenkin keskittynyt sen psykososiaalisiin vaikutuksiin (Nordenmark 2007). Taloudellisten vaikeuksien yleisyyttä ja yhteyttä hyvinvointiin työttömillä on selvitetty
viime vuosina myös Suomessa (esim. Ervasti 2004, Ervasti & Venetokilis 2010, Ylikännö 2013, Ylikännö & Kehusmaa 2015).
Taloudellisia vaikeuksia pidetään keskeisenä työttömien hyvinvointiin vaikuttavana tekijänä. Heikki Ervasti on tarkastellut työttömyyden ja subjektiivisen hyvinvoinnin välistä yhteyttä. Hän havaitsi, että työttömien subjektiivinen hyvinvointi
oli työllisiä alhaisempi, kuten useissa muissakin tutkimuksissa on todettu. Yhteys
on tilastollinen ja hieman yllättävää on, että vain kolmannes Ervastin tutkimuksessa mukana olleista työttömistä raportoi hyvinvointinsa alenemista. Suurimmalla osalla työttömistä hyvinvointi ei siis laskenut. Ervasti halusi selvittää kuitenkin tarkemmin työttömyyden vaikutusta hyvinvoinnin alenemiseen. Hän vakioi
muiden työttömyyteen liitettyjen tekijöiden vaikutuksen (kuten terveys, taloudellinen tilanne, sosiaaliset verkostot) ja tällöin työmarkkina-aseman vaikutus hyvinvointiin poistui. Eroja subjektiivisessa hyvinvoinnissa selittivät voimakkaimmin
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terveydentila, taloudellinen tilanne, työ sitoutuneisuus, ystä vien tapaaminen sekä
ikä . Täten Ervasti toi esiin, että työttömyys itsessään ei aiheuta hyvinvoinnin alenemaa, vaan työttömyyden mukanaan tuomilla muilla tekijöillä on vaikutus hyvinvoinnin alenemiseen. (Ervasti 2004.)
Kun vastaavan tyyppinen tarkastelu tehtiin eurooppalaisella aineistolla, havaittiin,
että merkittävin välittävä tekijä työttömyyden ja subjektiivisen hyvinvoinnin alenemisen välillä ovat taloudelliset ongelmat. Hyvinvoinnin lasku ei siis ole niinkään
itse työttömyyden, vaan työttömyyden aiheuttamien toimeentulovaikeuksien seurausta. (Ervasti & Venetokilis 2010.) Tätä näkemystä kutsutaan selviytymisparadigmaksi tai taloudellisen rasituksen lähestymistavaksi (coping perspective paradigm tai financial strain approach). Siihen kuuluu ajatus työttömästä aktiivisena
henkilönä, joka pyrkii selviämään haastavasta tilanteesta. Työttömyyden ja hyvinvoinnin alenemisen yhteyttä ei siis nähdä deterministisenä.
Empiirinen tarkastelu Tanskassa vuosina 1994—1999 osoittaa, että taloudelliset
vaikeudet ovat vakavampi uhka erityisesti pitkäaikaistyöttömien hyvinvoinnille
kuin työttömyys sinänsä. Taloudelliset vaikeudet saattavat aktivoida työnhakua,
mutta niillä ei ole positiivista vaikutusta työmarkkinoille integroitumiseen. (Goul
Andersen 2002.) Työttömillä taloudellisten vaikeuksien ja tyytyväisyyden elämään
välillä on korkea korrelaatio. Ne työttömät, jotka kokivat hyvinvointinsa matalammaksi työttömyyden aikana, oli suurempi todennäköisyys myös pysyä työttömänä
kuin niillä työttömillä, jotka kokivat hyvinvointinsa korkeaksi. (Goul Andersen
2002, 183.)
Taloudelliset vaikeudet vaikuttavat hyvinvointiin konkreettisella tavalla. Ylikännö
ja Kehusmaa (2015) ovat selvittäneet työttömien taloudellista tilannetta Salossa
keväällä 2013 Nokian massairtisanomisten jälkeen. Salossa tehdyssä tutkimuksessa työttömät olivat tyytymättömämpiä elämäänsä kuin työssäkäyvät. He olivat
myös huolestuneempia toimeentulostaan kuin muut Salossa asuvat henkilöt. Taloudellisten vaikeuksien aiheuttamat vaikeudet ilmenivät monella tavoin: laskujen
maksamattomuutena, sairaudenhoidon kustannuksista ja ostoksista tinkimisenä.
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Työttömistä 19 % oli jopa nähnyt nälkää. (Kuvio 4) (Ylikännö & Kehusmaa 2015,
16—34.)

Ongelmia laskujen
maksussa

Tinkinyt ostoksista

Tinkinyt
sairaudenhoidosta

Vuokran
maksu (30 %)

Vaatteet
(42 %)

Lääkkeet
(16 %)

Laskujen
maksu yleensä
(30 %)

Ruoka: ollut
nälässä
(19 %)

Sairaudenhoito yleensä
(13 %)

Lainanlyhennys/korot
(18 %)

Virkistysmenot

Harrastus- ja
virkistysmenoista
luopuminen
(64 %)

Sairaalahoito
(14 %)

Ulosmittaus
(12%)

Kuvio 4. Työttömien kokemat toimeentulo-ongelmat Salossa 2013. Vähintään
muutaman kerran vuoden aikana kyseisiä ongelmia kokeneiden %-osuus. Mukailtuna Ylikännö & Kehusmaa 2015, 34.

Kuten edellä olevasta kuviosta nähdään, melko suuri osa työttömistä on kokenut
taloudellisia vaikeuksia. Osa on joutunut jopa karsimaan perustarpeiden tyydyttämisestä, kuten ruoasta ja sairaudenhoidosta, mitä voidaan pitää todella huolestuttavana. Tässä tarkastelussa mukana oli sekä Nokialta irtisanottuja, ansiosidonnaista että perustyöttömyysturvaa saavia työttömiä. Myös aikaisemmissa
suomalaisissa tutkimuksissa on saatu samansuuntaisia tuloksia ja pelkkää perustyöttömyysturvaa saavilla työttömillä tilanne on vielä huonompi. Yksinasuvista
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työmarkkinatuen saajista jopa 25 % kertoo kokeneensa nälkää usein tai jatkuvasti.
Pariskunnista, joissa molemmat saavat työttömyysturvaa, näin on kokenut 22 %.
(Ylikännö 2013.)
Perustarpeiden tyydytys on hyvinvoinnin keskeinen osa-alue. Kun siihen ei pystytä, hyvinvointi luonnollisesti laskee. Toisaalta olosuhteiden ollessa kohtalaiset,
yhteys objektiivisten ja subjektiivisten hyvinvoinnin mittareiden välillä ei ole itsestään selvä. Cummins tuo esiin, että subjektiiviset ja objektiiviset hyvinvoinnin mittarit eivät juuri korreloi normaalitilanteessa. Kuitenkin olosuhteiden ollessa erittäin huonot, korrelaatio on vahvempi. (Cummins 2000, 55—72.)
Selviytymisparadigman (coping perspective paradigm) mukaan työttömyys on ihmisille vakava ongelma, mutta heillä on myös resursseja selviytyä siitä. Kun tarkasteltiin Kelasta työmarkkinatukea saavien selviytymiskeinoja taloudellisissa vaikeuksissa, omien sosiaalisten verkostojen merkitys korostui. Työmarkkinatuen
saajilla selviytymiskeinoista yleisin on rahan lainaaminen ystäviltä, tutuilta tai sukulaisilta. Myös toimeentulotuen hakeminen on erittäin yleistä. Yksinasuvista työmarkkinatuen saajista 82 % oli lainannut rahaa tutuilta ja toimeentulotukea oli
anonut 69 %. Huomattavan suuri osa, 52 %, oli myös hankkinut ilmaisia elintarvikkeita. (Ylikännö 2013, 65—68.) Samassa tutkimuksessa tarkasteltiin myös sitä,
mikä selittää tyytyväisyyttä elintasoonsa tyytyväisten ja tyytymättömien välillä.
Kiinnostavaa kyllä, selittäviä tekijöitä löytyi vain yksi, vaikka mallissa oli mukana
useita muuttujia (tulot, ikä, sukupuoli, kotitalouden rakenne, palkkatulojen saaminen, koulutus, työttömyyden kesto, koettu terveys). Ainoa selittävä tekijä oli toimeentulo-ongelmien kasautuminen. Tulos osoittaa, että heikko tulotaso ei sinänsä
aiheuta tyytymättömyyttä toimeentuloon. Olennaista on, mihin pienet tulot kulutetaan, siis tulojen riittävyys. (Ylikännö 2013, 68—70.)
Työttömyyden myötä useamman ongelman kasautuminen samalle henkilölle yleistyy. Työssäkäyvien osalta kasautumista ei juuri ilmene. Yleisimmin ongelmien kasautuminen liittyy taloudellisiin ongelmiin: taloudellisten ongelmien yhteyteen liittyy muita ongelmia. Ongelmat liittyvät nimenomaan pitkäaikaistyöttömiin.
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Selityksenä on kaksi vaihtoehtoa: työttömyyden negatiiviset vaikutukset eivät näy
heti tai valikoitumisteoria, eli pitkäaikaistyöttömiksi valikoituvat moniongelmaiset
henkilöt. (Kauppinen ym. 2010, 234—250.)
Kuten edellä todettiin, työttömyyden aiheuttamat taloudelliset vaikeudet nähdään
keskeisenä syynä hyvinvoinnin alenemiseen, ja tästä on tutkimuksellista näyttöä
(mm. Ervasti 2004, Ervasti & Venetokilis 2010). Kuitenkaan pelkät pienet tulot eivät selitä tyytymättömyyttä elintasoon (Ylikännö 2013, 68—70). Henkilöillä, jotka
saavat työttömyysturvaa, mutta ovat tyytyväisiä elintasoonsa, täytyy siis olla muita
tyytymättömyydeltä suojaavia tekijöitä, kuten kyvykkyys tulla toimeen pienillä tuloilla.
On niin ikään todettu, että parempi tulotaso lisää hyvinvointia vain vähän (Frey &
Stutzer 2000). Tulotasolla on pieni vaikutus korkeaan elämäntyytyväisyyteen,
mutta se vähentää tyytymättömyyttä merkitsevästi (Boes & Winkelmann 2009).
Keskimääräinen tyytyväisyys elämään ei niin ikään parane valtioiden vaurastuessa
(Easterlin 1974).

3.2. Terveys
Työttömyyden yhteys sairastavuuteen ja henkisen hyvinvoinnin alenemiseen on
todettu useissa tutkimuksissa (Béland ym. 2002, McKee-Ryan ym. 2005, Browning
& Heinesen 2012, Ylikännö & Kehusmaa 2015). Erityisesti pitkä kestoinen (yli
kaksi vuotta kestä nyt) työ ttö myys ja työ kykyä haittaava sairastavuus muodostavan toinen toistaan ruokkivan kehä n (Kortteinen & Tuomikoski 1998). Työttömyyden ja negatiivisten terveysvaikutusten syy-seuraussuhteen suunta on kuitenkin
edelleen epäselvä.
Perustyöttömyysturvaa saavat työ ttö mä t ovat heikossa asemassa työ ttö mien joukossa, kun tarkastellaan koettua terveyttä. Työ markkinatuen saajat kokevat terveytensä heikommaksi kuin työ ttö mä t keskimäärin. Työ markkinatuen saajien
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ryhmä n sisä iset erot ovat varsin pieniä niin koetussa terveydentilassa kuin toimeentulossakin. Sosioekonomisilla ja demografisilla tekijö illä ei ole erottelevaa
vaikutusta työ markkinatuen saajien kokemassa terveydentilassa. (Airio & Niemelä
2013.)
Ylikännön ja Kehusmaan (2015) tutkimuksissa havaittiin niin ikään, että työttömillä terveydentila oli keskimäärin työllisiä huonompi. Terveydentilan ongelmat
keskittyivät työttömillä erityisesti vanhimpaan ikäryhmään. Suurimpia terveysongelmat olivat niillä, jotka olivat pitkäaikaisesti sairaita tai työkyvyttömiä. Työttömillä oli myös enemmän ongelmia terveyspalvelujen saatavuudessa. Salon tutkimuksessa työssä käyvät kuitenkin käyttivät alkoholia hieman työttömiä useammin.
(Ylikännö & Kehusmaa 2015, 39—44.)
Koska sairaiden henkilöiden on epäilty valikoituvan työttömäksi, on työttömyyden
ja sairauden yhteyttä tutkittu tilanteissa, joissa esimerkiksi tehdas lakkautetaan ja
koko henkilöstö joutuu työttömäksi. Tanskassa tutkittiin laajalla aineistolla, miten
stressiperäiset terveysongelmat ilmenivät vuosina 1980—2006 tehtaan sulkemisen jälkeen työttömäksi joutuneilla yksityisen sektorin miestyöntekijöillä. Koska
työttömyys aiheuttaa paitsi lyhytaikaista stressiä, myös potentiaalisesti pitkäaikaista stressiä, on sillä ajateltu olevan vaikutusta stressiperäisten sairauksien
yleistymiseen, kuten sydän- ja verenkierron sairauksiin ja mielenterveyden ongelmiin, sekä alkoholin liikakäyttöön, itsemurhiin ja liikennevahinkoihin. Teoriaa kutsuntaan työttömyyden ja sairastavuuden stressimalliksi. Tutkimuksessa havaittiin,
että työttömäksi jääminen lisäsi kuolleisuutta ylipäänsä sekä sydän- ja verisuonitautien aiheuttamaa kuolleisuutta, itsemurhia ja niiden yrityksiä, sekä kuolemia ja
sairaalahoitoa, jotka johtuivat mielenterveyden sairauksista, alkoholin liikakäytön
aiheuttamista sairauksista ja liikennevahingoista. (Browning & Heinesen 2012,
599—616.) Myös Ruotsissa tehdyissä tutkimuksissa on saatu samansuuntaisia tuloksia ja todettu, että alkoholiperäiset kuolemat ja itsemurhat ovat yleisempiä
työttömillä (Eliason & Storrie 2009a, 277—302) ja riski joutua stressiperäisten
sairauksien vuoksi sairaalaan on korkeampi (Eliason & Storrie 2009b, 1396—
1406).
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Suomalaisissa tutkimuksissa työttömien kuolleisuus on niin ikään todettu muuta
väestöä korkeammaksi. Ennen 1990-luvun lamaa, matalan työttömyyden aikana,
työttömien kuolleisuusaste oli korkeampi kuin laman ja korkean työttömyyden aikana ensimmäistä kertaa työttömäksi jääneillä. Niillä henkilöillä, jotka työllistyivät
uudelleen, kuolleisuusaste pieneni, mutta ei kuitenkaan samalle tasolle kuin koko
ajan töissä olleilla. (Martikainen & Valkonen 1996.)
Työttömyyden ja terveyden välistä yhteyttä on selitetty useilla teoreettisilla selitysmalleilla. Janlert ja Hammarström (2009) testasivat useita selitysmalleja laajalla
empiirisellä aineistolla, jossa koulunsa päättäneitä seurattiin 30-vuotiaiksi saakka
toistuvilla kyselyillä. He havaitsivat, että työttömyyden ja terveydentilan välistä
yhteyttä selitti parhaiten Jahodan latenttien funktioiden malli (katso kappale 3.3)
sekä taloudellisten vaikeuksien malli, jonka mukaan taloudelliset vaikeudet aiheuttavat myös terveysongelmia. Esimerkiksi stressimalli ei ollut tutkimuksen mukaan
yhtä hyvä selittäjä. (Janlert & Hammarström 2009.)
Browning ja Heinesen tuovat esiin, että Ruotsissa ja Tanskassa tehdyissä tutkimuksissa työttömien kuolleisuus on pienempää kuin vastaavissa tutkimuksissa Yhdysvalloissa. He selittävät sitä hyvinvointivaltion suojaavalla vaikutuksella: Pohjoismaissa on sekä parempi työttömyysturva että julkinen terveydenhuolto. Tästä
johtuen taloudellinen stressi on pienempi ja terveyspalvelut ovat tarjolla myös
työttömille. (Browning & Heinesen 2012, 599—616.) Hyvinvointivaltion terveyseroja ehkäisevästä vaikutuksesta on jonkin verran empiiristä nä yttö ä . Suomen ja
Ruotsin kokemukset 1990-luvun lamasta kertovat, että vahva sosiaaliturva ehkä isi
työ ttö myyden negatiivisia terveysseurauksia tehokkaasti. (Lahelma ym. 2002.)

3.3. Henkinen hyvinvointi
Työttömien henkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä on tutkittu paljon sosiaalipsykologian piirissä. Klassinen Jahodan kehittämä debrivaatioteoria on ollut 1930-lu-
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vulta saakka keskeinen teoreettinen viitekehys tutkimuksissa. Työttömyyden negatiiviset vaikutukset sosiaaliseen elämään, identiteettiin ja mielenterveyteen havaittiin varhain (Jahoda ym. 1971).
Työttömien hyvinvointia laskee taloudellisten vaikeuksien lisäksi hyvinvointia
tuottavien piilevien tekijöiden puuttuminen. Jahoda jakaa työllisyyden vaikutukset
suoriin ja latentteihin, eli piileviin vaikutuksiin. Suora vaikutus on taloudellinen, eli
toimeentulon ansaitseminen. Latentteja vaikutuksia ovat ensinnäkin se, että työssäkäyvillä on tietty ajankäytön struktuuri, toiseksi töissä saa jaettua kokemuksia ja
saa kontakteja ihmisten kanssa ydinperheen ulkopuolella, kolmanneksi työn
kautta yksilö saa tarkoitusta ja päämääriä, joista tulee myös hänen omiaan, neljänneksi työ määrittää yksilön statusta ja identiteettiä ja viidenneksi lisää aktiivisuutta. Näiden latenttien vaikutusten menetys työttömyystilanteessa vaikuttaa
mielenterveyden heikkenemiseen. Tämä menetys koskee myös niitä, joiden toimeentulo on turvattu muuta kautta. (Jahoda 1979, 312—313.)
Henkisen hyvinvoinnin ja työttömyyden yhteyttä tutkittaessa on myös tuotu esiin,
että työttömyys ei ole kaikille yhtä negatiivinen kokemus. Jahodan teoriaa onkin
kritisoitu siitä, ettei se huomioi riittävästi yksilöllistä vaihtelua työttömyyden kokemisessa, vaan yksilöt nähdään siinä liikaa sosiaalisen rakenteen uhreina (esim.
Ezzy 1993).
Työttömyyden toimijuutta korostavan mallin (agency theory) mukaan työttömyys
on sosiaalinen rajoite, mutta ihmiset tulkitsevat sitä eri tavoin. Työttömyyteen liittyvä elintason lasku aiheuttaa vaikeuksia ylläpitää hyvinvoinnin näkökulmasta
tyydyttävää elämää. Kaikilla työttömyyden vaikutukset eivät kuitenkaan ole samanlaisia, eivätkä kaikki suhtaudu työttömyyden aiheuttamiin rajoitteisiin samoin.
Yksilöt nähdään mallissa aktiivisina ja motivoituneina vaikuttamaan omaan elämäänsä. (Fryer & Payne 1984.)
Myös työttömyyden syyt voivat olla moninaisia, kuten irtisanominen, opiskelujen
päättyminen tai siirtyminen lasten kotihoidosta työnhakijaksi. Joka tapauksessa
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työttömyystilanteessa työtön menettää entisen identiteettinsä. Työttömyyden statuksen siirtymä teorian (status passage theory) mukaan työttömyys on prosessi,
jossa yksilö joutuu rakentamaan uuden identiteetin. Työttömän henkiseen hyvinvointiin vaikuttaa se, onnistuuko hän luomaan tyydyttävän uuden identiteetin ja
kuinka yksilö tulkitsee objektiivista sosiaalista kontekstia, eli työttömyyttä. Mielenterveys ei ole ainoastaan riippuvainen siitä, kuinka yksilön tarpeet ja institutionaalinen osallistuminen kohtaavat. (Ezzy 1993, 41—52.)
Taloudellisen häpeän mallin (finances-shame model) mukaan, jotkut työttömät kokevat työttömyyden hyvin vaikeana, kun taas osaan se ei juuri vaikuta. Selittävänä
tekijänä pidetään taloudellisia vaikeuksia ja työttömän kokemaa häpeäntunnetta.
Starrin ym. (2001) tarkastelivat Aaron Antonovskyn kehittämän koherenssin tunteen käsitteen ja työttömyyden yhteyttä. He havaitsivat, että mitä enemmän työttömällä on taloudellisia vaikeuksia ja mitä enemmän hän kokee häpeää työttömyydestä, sitä matalampi on myös koherenssin tunne. Vähemmän taloudellisia
vaikeuksia ja häpeää kokevien työttömien koherenssin tunne oli sen sijaan samalla
tai paremmalla tasolla kuin muulla väestöllä. (Taulukko 5) (Starrin ym. 2001.)

Taulukko 5. Taloudellisten vaikeuksien ja häpeän kokemusten yhteys koherenssin tunteeseen (Starrin ym. 2001, 108)
Häpeän kokemukset
Enemmän
Taloudelliset

Enemmän

vaikeudet

Vähemmän

Vähemmän

Matalampi koherenssin tunne
Korkeampi koherenssin tunne

3.4. Sosiaalinen pääoma
Sosiaalista pääomaa pidetään usein tärkeänä suojaavana tekijänä hyvinvoinnille.
Esimerkiksi Ervasti (2004) havaitsi, että ystävien tapaaminen vaikuttaa työttö-
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mien hyvinvointiin. Työttömillä henkilöillä tyytyväisyys ihmissuhteisiin on keskimäärin heikompi ja yksinäisyyttä on enemmän. He asuvat useammin yksin ja osallistuvat vähemmän järjestöjen toimintaan. (Ylikännö & Kehusmaa 2015, 32.)
Pitkäaikaistyöttömien säännölliset sosiaaliset kontaktit usein vähenevät (esim. Donohue & Patton 2001). Pitkäaikaistyöttömyys myös lisää avioerojen määrää ja on
yhteydessä läheissuhteiden kiristymiseen. Läheissuhteiden kiristyminen lisää
yleistä sosiaalista epäluottamusta työttömien keskuudessa. Sosiaalinen epäluottamus kasvaa työttömyyden pitkittyessä. (Kortteinen & Tuomikoski 1994, 63—104.)
Sosiaalisen pääoman hyvinvointia suojaavasta vaikutuksesta on kuitenkin myös
toisenlaisia tutkimustuloksia. Winkelmann (2009) ei löytänyt näyttöä siitä tarkastelemalla subjektiivisen hyvinvoinnin, työmarkkina-aseman ja sosiaalisen pääoman suhdetta suurella saksalaisella aineistolla (mukana yli 5 500 henkilöä). Hänen analyysissaan subjektiivisen hyvinvoinnin, sosiaalisen pääoman ja
työttömyyden yhteys jäi epäselväksi. Winkelmann tuo kuitenkin esiin, että analyysin perusteella ei tosin vielä voida todeta, ettei yhteyttä ole, mikäli aihetta tarkasteltaisiin vielä erilaisilla aineistoilla ja menetelmillä.
Laajan tanskalaistutkimuksen tulosten mukaan työttömyys ei välttämättä vähennä
sosiaalisten kontaktien määrää. On näyttöä myös siitä, että työttömien sosiaaliset
kontaktit eivät ole ainoastaan muita työttömiä. Kun työttömiltä on kysytty työttömyyden hyviä puolia, moni on tuonut esille mahdollisuuden viettää enemmän aikaa perheen kanssa. Työttömistä naisista tosin miehiä useampi mainitsee tämän
etuna. Lisäaika ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita parempia sosiaalisia suhteita perheen kanssa. Suhde lapsiin koettiin hieman useammin parantuneen työttömyyden aikana kuin huonontuneen, suhde puolisoon sen sijaan koettiin useammin huonontuneen kuin parantuneen työttömyyden aikana. (Goul Andersen 2002,
185.) Työttömyyden aikana pikemminkin parantunut kuin heikentynyt suhde lapsiin on raportoitu myös muissa tutkimuksissa (esim. Weckström 2012).

27

4. TUTKIMUSKYSYMYKSET

Tässä tutkimuksessa tarkastelen Kelasta peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea
(jatkossa perustyöttömyysturvaa) saavien työttömien subjektiivista hyvinvointia.
Erityinen kiinnostuksen kohde ovat ne työttömät, jotka kokevat subjektiivisen hyvinvointinsa korkeaksi työttömyystilanteesta huolimatta. Tässä kappaleessa esitetään tutkimuskysymykset ja niiden perustelu edellisissä luvuissa esitettyihin aikaisempiin tutkimuksiin ja teoreettisiin lähtökohtiin pohjautuen.
Työttömien hyvinvointi on keskimäärin muuta väestöä alhaisempi. Perustyöttömyysturvaa saavilla työttömillä tilanne voi olla keskimäärin vielä haastavampi pitkäaikaistyöttömyyden, matalamman tulotason tai terveydellisten ongelmien
vuoksi. Tästä muotoutuu tämän tutkimuksen ensimmäinen tutkimuskysymys:
1. Millaiseksi perustyöttömyysturvaa saavat työttömät kokevat subjektiivisen
hyvinvointinsa verrattuna muihin työttömiin ja koko väestöön?
Toiseksi on löydetty tekijöitä, jotka ylläpitävät hyvinvointia ja suojaavat hyvinvointia myös haastavissa elämäntilanteissa. Hyvinvointia suojaavina ja ylläpitävinä tekijöinä on todettu koherenssin tunne osatekijöineen (elämän ymmärrettävyys, hallittavuus ja merkityksellisyys), sekä materiaaliset, älylliset, psykologiset,
institutionaaliset ja sosiaaliset resurssit. Myös tyytyväisyys omaan itseen, jonka
osatekijöinä itsetunto, vaikutusmahdollisuudet elämään ja optimismi ylläpitävät
tyytyväisyyttä elämään. Täten muotoutuu tutkimuksen toinen kysymys, jonka tavoitteena on selvittää hyvinvointia suojaavien tekijöiden yhteyttä korkeaan subjektiiviseen hyvinvointiin perustyöttömyysturvaa saavilla työttömillä:
2. Mitkä tekijät ennustavat korkeaa subjektiivista hyvinvointia perustyöttömyysturvaa saavilla työttömillä?
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Työttömien hyvinvoinnin näkökulmasta keskeisiä osa-alueita ovat elintaso, terveys, henkinen hyvinvointi ja sosiaalinen pääoma, koska työttömyys aiheuttaa
haasteita erityisesti näillä elämän osa-alueilla. Lisäksi ongelmat yhdellä elämänalueella heijastuvat helposti myös muihin elämänalueisiin ja sekä hyvin- että pahoinvoinnilla on taipumusta kasautua. Kolmannessa tutkimuskysymyksessä tarkastelenkin, onko korkean ja matalan hyvinvoinnin ryhmillä eroja näiden osa-alueiden
yhteyksien välillä:
3. Miten subjektiivisen hyvinvoinnin osa-alueet rakentuvat subjektiivisen hyvinvointinsa korkeaksi kokevilla ja muilla perustyöttömyysturvaa saavilla
työttömillä?
Seuraavissa luvuissa esittelen aineiston ja metodit, joilla näihin tutkimuskysymyksiin vastataan. Varsinaiset tutkimustulokset ovat luvussa 6.
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5. AINEISTO JA METODIT

Tässä kappaleessa kuvaan, ketkä ovat oikeutettuja Kelan työttömyysturvaetuuksiin ja kerron tutkimuksessa käytettävästä kyselyaineistosta sekä sen vertailuaineistosta (European Social Survey). Lisäksi kuvaan metodit, joilla tutkimuskysymyksiin haetaan vastauksia.

5.1. Perustyöttömyysturvaa saavat työttömät
Suomessa työttömyysturvaetuudet jakautuvat ansiosidonnaisiin ja Kelan maksamiin perustyöttömyysturvaetuuksiin. Työttömän on ilmoittauduttava työ- ja elinkeinotoimistoon työnhakijaksi saadakseen työttömyysturvaa. Työttömän työnhakijan toimeentulo turvataan työttömyyspäivärahalla tai työmarkkinatuella. (Kela
2017a.)
Työttömyysetuutta voi saada 17—64-vuotias Suomessa asuva työtön työnhakija,
joka on työkykyinen, työmarkkinoiden käytettävissä, hakee kokoaikatyötä ja on taloudellisen tuen tarpeessa. 65–67-vuotiaille työttömyysetuutta voidaan maksaa lähinnä vain lomautuksen ajalta. Kela maksaa peruspäivärahaa työssäoloehdon täyttävälle 17—67-vuotiaalle työttömälle, joka ei ole työttömyyskassan jäsen.
Työssäoloehdolla tarkoitetaan, että on ollut palkkatyössä noin 6 kuukautta (26
viikkoa) työttömyyttä edeltäneen 28 kuukauden aikana ja työaika on ollut vähintään 18 tuntia viikossa. (Kela 2017a.) Peruspäivärahan suuruus tarkistetaan vuosittain kansaneläkeindeksillä.
Työmarkkinatukea saa, mikäli ei ole oikeutettu ansio- tai peruspäivärahaan. Työmarkkinatuki on tarveharkintainen, eli tuen suuruuteen vaikuttavat pääomatulot
ja samassa taloudessa asuvien vanhempien tulot. Peruspäivärahaa maksetaan tietyin ehdoin myös ulkomailla tapahtuvaan työnhakuun, mutta työmarkkinatukea ei.
(Kela 2017a.)
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Vuoden 2016 lopussa (31.12.) ansiosidonnaisia työttömyysturvaetuuksia sai 167
797 henkilöä. Kelasta peruspäivärahaa sai 38 305 henkilöä ja työmarkkinatukea
204 459 henkilöä. (Kela 2017b.) Lähes 60 % työttömistä työnhakijoista on siis Kelan maksamien työttömyysetuuksien piirissä. (Kuvio 5)

Suomen työttömyysturvaetuuksien saajat

167 797

Saajat 31.12.2016

0%
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Ansiopäiväraha

20%

38 305
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40%

50%

Peruspäiväraha (Kela)

204 459

60%

70%

80%

90%

100%

Työmarkkinatuki (Kela)

Kuvio 5. Suomen työttömyysturvaetuuksien saajat 31.12.2016 (Kela 2017b)

5.2. Tutkimusaineisto ja vertailuaineisto
Tässä tutkimuksessa käytettävä kyselyaineisto kerättiin satunnaisotannalla suomalaisilta 18—64-vuotiailta työttömiltä, joille maksettiin peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea Kelasta marraskuussa 2016. Otos koostui 2000 henkilöstä, mikä
vastaa noin 1 % kaikista perustyöttömyysturvaetuuksia saavista Suomessa. Perustulokokeilussa (2017—2018) mukana olevat työttömät jätettiin otoksen ulkopuolelle.
Data kerättiin puhelinhaastatteluilla, jotka toteutettiin tammikuussa 2017. Kelan
rekisteristä poimittiin 2000 henkilöä ja heihin otettiin yhteyttä niin kauan, että
saatiin haastateltua 1000 vastaajaa. Koska rekisteripoiminnan ja haastattelujen välillä oli noin kaksi kuukautta, joidenkin vastaajien työtilanne oli ehtinyt muuttua.
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Tuhannesta vastaajasta 51 ilmoitti, ettei saanut enää työttömyysetuuksia, ja heidät
poistettiin analyyseista. Lopullisessa aineistossa on 949 vastaajaa. Datasta ei voida
tarkistaa, pysyikö työmarkkinatuen ja peruspäivärahan saajien suhde samana kahden kuukauden aikana. Kuitenkaan muutaman vastaajan tilanteen muuttuminen ei
vaikuta merkitsevästi otoksen validiuteen. Data on edustava otos työttömistä Kelan peruspäivärahan ja työmarkkinatuen saajista. Tuloksia ei kuitenkaan voida
yleistää koskemaan kaikkia työttömyysturvan saajia Suomessa.

Taulukko 6. Otoksen ja perusjoukon sosiodemografinen jakauma
Otos

Työmarkkinatuen ja peruspäivärahan saajat 31.12.2006
(Kela 2017b)

N

%

N

%

Peruspäiväraha

151

16

38 305

16

Työmarkkinatuki

797

84

204 459

84

18—29

214

23

71 764

30

30—49

410

43

107 482

44

50—64

325

34

63 519

26

Mies

500

53

128 735

53

Nainen

449

47

114 029

47

Perus/kansakoulu

186

20

Ammatillinen koulutus, opistotaso,

582

61

180

19

Alle 1 vuosi

235

25

Yli 1 vuosi

713

75

Työttömyysturvan muoto

Ikä

Sukupuoli

Koulutus

lukio tai ylioppilas
Korkeakoulu
Työttömyyden kesto
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Haastattelu toteutettiin puhelimitse strukturoidulla kyselylomakkeella, jossa vastausvaihtoehdot oli määritetty etukäteen. Kyselyssä oli 47 kysymystä koskien hyvinvointia, terveyttä, taloudellista tilannetta ja töihin paluuta (Liite 3 Kyselylomake). Osallistuminen kyselyyn oli vapaaehtoista ja vastaajat voivat halutessaan
kieltäytyä vastaamasta mihin vain kysymykseen. Mikäli vastaaja kieltäytyi vastaamasta yli puoleen kysymyksistä, hänet korvattiin uudella vastaajalla datan laadun
varmistamiseksi.
Tutkimuksessa verrataan työmarkkinatuen ja peruspäivärahan saajien subjektiivista hyvinvointia kaikkien työttömien ja koko väestön subjektiiviseen hyvinvointiin (tutkimuskysymys 1). Vertailuaineistona käytetään European Social Survey aineistoa vuodelta 2014, joka on uusin saatavilla oleva aineisto. European Social
Surveyn aineistokuvaukseen voi tutustua suomeksi Aila tietoarkiston sivuilla:
https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD3068?tab=summary&study_language=fi

5.3. Metodit
Tämän tutkimuksen tutkimusstrategia on survey-tutkimus. Tutkimuksen tavoitteena on vertailla ja selittää subjektiivista hyvinvointia perustyöttömyysturvaetuuksia saavilla henkilöillä. Subjektiivisen hyvinvoinnin tutkimisessa kyselytutkimus on paitsi kustannustehokas myös luotettava menetelmä (katso kappale 2.1).
Tutkimusmetodit ovat kvantitatiivisia.
Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen ’Millaiseksi perustyöttömyysturvaa saavat
työttömät kokevat subjektiivisen hyvinvointinsa verrattuna muihin työttömiin ja
koko väestöön?’ haen vastauksia vertaamalla peruspäivärahan ja työmarkkinatuen
subjektiivista hyvinvointia kaikkien työttömien ja koko väestön hyvinvointiin. Vertailuaineistona käytän European Social Survey –aineistoa. Vertailussa tarkastelen
tilastollisia keskilukuja, frekvenssi- ja prosenttijakaumia.
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Toiseen tutkimuskysymykseen ’Mitkä tekijät ennustavat korkeaa subjektiivista hyvinvointia perustyöttömyysturvaa saavilla työttömillä?’ vastaan logistisen regressioanalyysin avulla. Valitsin logistisen regressioanalyysin analyysimenetelmäksi,
koska halusin verrata kahta ryhmää: korkeaksi subjektiivisen hyvinvoinnin kokevia työttömiä muihin työttömiin. Logistisen regressioanalyysin avulla pyritään löytämään parhaat selittäjät selittämään ilmiötä ja siinä tapahtuvaa vaihtelua. Se soveltuu oleellisten muuttujien etsimiseen tai teorian kannalta oleellisten muuttujien
vaikutuksen tarkasteluun. Toinen vaihtoehto olisi tarkastella kahden hyvinvointiryhmän eroja erotteluanalyysin avulla. Logistinen regressioanalyysi on kuitenkin
yleensä tehokkaampi. (Metsämuuronen 2009, 743—746.)
Kolmanteen tutkimuskysymykseen ’Miten subjektiivisen hyvinvoinnin osa-alueet rakentuvat subjektiivisen hyvinvointinsa korkeaksi kokevilla ja muilla perustyöttömyysturvaa saavilla työttömillä?’ vastaan rakenneyhtälömallinnuksella. Tavoitteena on tarkastella nimenomaan käsitteiden välisiä suhteita.
Rakenneyhtälömallinnuksen avulla voidaan tarkastella käsitteiden välisiä suhteita
ja nähdään eksplisiittisesti muuttujien regressiorakenne (Byrne 2012, 6—7). Menetelmässä rakennetaan ensin mittamalli, ja sitten verrataan korkean hyvinvoinnin ryhmän tuloksia muihin työttömiin. Seuraavassa taulukossa esitetään tiivistetysti tutkimuskysymykset, käytettävä metodi sekä aineisto (Taulukko 7).
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Taulukko 7. Tutkimuskysymykset, metodit ja aineisto
Tutkimuskysymys

Tutkimusmenetelmä

Aineisto

Millaiseksi perustyöttömyysturvaa saavat

Tilastolliset keskiluvut,

Kyselyaineisto pe-

työttömät kokevat subjektiivisen hyvinvoin-

frekvenssi- ja prosenttija-

rustyöttömyystur-

tinsa verrattuna muihin työttömiin ja koko

kaumat

vaa saaville 2017

väestöön?
European Social
Survey 2014
Mitkä tekijät ennustavat korkeaa subjektii-

Logistinen regressio-

Kyselyaineisto pe-

vista hyvinvointia perustyöttömyysturvaa

analyysi

rustyöttömyystur-

saavilla työttömillä?
Miten subjektiivisen hyvinvoinnin osa-alueet

vaa saaville 2017
Rakenneyhtälömallinnus

Kyselyaineisto pe-

rakentuvat subjektiivisen hyvinvointinsa

rustyöttömyystur-

korkeaksi kokevilla ja muilla perustyöttö-

vaa saaville 2017

myysturvaa saavilla työttömillä?
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6. SUBJEKTIIVINEN HYVINVOINTI PERUSTYÖTTÖMYYSTURVAN
SAAJILLA

6.1. Subjektiivinen hyvinvointi verrattuna muihin työttömiin ja koko väestöön
Tässä kappaleessa vertaan Kelasta työmarkkinatukea ja peruspäivärahaa saavien
työttömien hyvinvointia kaikkien työttömien hyvinvointiin sekä koko väestön hyvinvointiin. Vastaan kappaleessa ensimmäiseen tutkimuskysymykseen siitä, millaiseksi perustyöttömyysturvaa saavat työttömät kokevat subjektiivisen hyvinvointinsa verrattuna muihin työttömiin ja koko väestöön.
Tarkastelen kaikkien työttömien ja koko väestön hyvinvointia European Social
Survey (2014) kyselyaineiston perusteella. Molemmissa kyselyissä tarkasteltavan
muuttujan kysymysmuoto on ”Asteikolla nollasta kymmeneen, kuinka tyytyväinen
olette elämäänne nykyisin? Nolla tarkoittaa, että olette erittäin tyytymätön elämäänne ja kymmenen, että olette erittäin tyytyväinen elämäänne.” Tämä on yleinen tapa mitata subjektiivista hyvinvointia (katso kappale 2).
Kelasta perustyöttömyysturvaa saavilla subjektiivisen hyvinvoinnin muuttujan arvot jakautuivat aineistossa siten, että mediaanivastaus oli 71., ja aritmeettinen keskiarvo oli 6,9. European Social Survey -aineistossa kaikilla työttömillä mediaani oli
sama kuin perustyöttömyysturvaa saavilla työttömillä. Keskiarvo oli hieman alhaisempi 6,6. Kun verrataan työttömien subjektiivista hyvinvointia koko väestöön, se
on heikommalla tasolla. European Social Survey -aineistossa koko väestön mediaanivastaus on 8 ja keskiarvo 7,9. (Taulukko 8)

1

Keskimmäisin arvo, kun havainnot laitetaan järjestykseen.
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Taulukko 8. Subjektiivisen hyvinvoinnin keskeiset tunnusluvut
Perustuvaa saavat
N

Kaikki työttömät

Koko väestö

työttömät (01/2017)

(ESS 2014)

(ESS 2014)

949

128

2085

0

0

2

6,9

6,7

7,9

7

7

8

Puuttuvat havainnot
Keskiarvo
Mediaani

Perustyöttömyysturvaa saavista työttömistä yli puolet, 54 %, kokee hyvinvointinsa
olevan asteikolla 0—7, ja vastaavasti kaikista työttömistä, 58 %. Koko väestössä
hyvinvointinsa välille 0—7 arvioi vain 27 %. Arvion 9 tai 10 antaa perustyöttömyysturvaa saavista työttömistä 22 % ja kaikista työttömistä 16 %, kun koko väestöstä sen antaa jopa 38 %. Työttömien arviot subjektiivisesta hyvinvoinnistaan
asettuvat siis jakauman alaosaan ja keskelle, kun taas suurin osa koko väestöstä
antaa hyvinvoinnilleen arvioita 8—10.
Vaikka European Social Survey -aineisto on kerätty muutamia vuosia aikaisemmin,
vertailua voidaan tehdä suuntaa antavana. Näyttäisikin siltä, että perustyöttömyysturvaa saavat työttömät kokevat hyvinvointinsa huomattavasti heikommaksi kuin
muu väestö. Näiden aineistojen perusteella perustyöttömyysturvaa saavien työttömien ja kaikkien työttömien välillä erot eivät ole suuria. Tähän vaikuttaa se, että
European Social Survey -aineiston työttömien ryhmässä ovat mukana myös perustyöttömyysturvaa saavat työttömät. European Social Survey -aineistosta ei pystytä
erottamaan ansiosidonnaisia työttömyysetuuksia saavia erikseen.
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Subjektiivinen hyvinvointi työttömillä ja koko väestössä
40%
35%
30%
25%

%

20%
15%
10%
5%
0%

1

2

3

Perusturvaa saavat työttömät 2017 2%

0

2%

2%

2%

4% 11% 10% 20% 25% 14% 8%

4

5

6

7

8

9

10

Kaikki työttömät (ESS 2014)

0%

1%

7%

4%

5%

7% 13% 22% 27% 13% 3%

Koko väestö (ESS 2014)

0%

0%

1%

1%

2%

4%

5% 14% 35% 27% 11%

Kuvio 6. Subjektiivinen hyvinvointi työttömillä ja koko väestössä

Perustyöttömyysturvaa saavat työttömät vastaajat jakautuvat subjektiivisen hyvinvoinnin mukaan siten, että erittäin tyytymättömiä on vähän ja luokkiin 0—5
vastanneet muodostavat 23 % koko vastaajajoukosta. Luokkiin 6, 7 ja 8 kuuluu yhteensä 55 % vastauksista. Jopa ylimmissä luokissa (9 ja 10) vastaajia on noin 10 %
kussakin. Tästä huomataan, että perustyöttömyysturvaa saavat työttömät eivät ole
subjektiivisen hyvinvoinnin suhteen homogeeninen ryhmä. Frekvenssijakaumat
esitetään liitteessä 1.
Tässä kappaleessa vastattiin ensimmäiseen tutkimuskysymykseen siitä, millaiseksi
perustyöttömyysturvaa saavat työttömät kokevat subjektiivisen hyvinvointinsa
verrattuna muihin työttömiin ja koko väestöön. Tiivistetysti kappaleen keskeiset
tulokset ovat:
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•

Työttömien subjektiivinen hyvinvointi on keskimäärin muuta väestöä matalammalla tasolla.

•

Perustyöttömyysturvaa saavien työttömien ja muiden työttömien subjektiivinen hyvinvointi ei merkittävästi poikkea toisistaan.

•

Perustyöttömyysturvaa saavat työttömät eivät ole subjektiivisen hyvinvoinnin suhteen homogeeninen ryhmä: 23 % kokee subjektiivisen hyvinvointinsa matalaksi, 55 % kohtalaiseksi tai hyväksi ja 22 % työttömistä kokee subjektiivisen hyvinvointinsa erittäin korkeaksi.

6.2. Korkeaa subjektiivista hyvinvointia ennustavat tekijät
Tässä kappaleessa vastaan toiseen tutkimuskysymykseen siitä, mitkä tekijät ennustavat korkeaa subjektiivista hyvinvointia perustyöttömyysturvaa saavilla työttömillä. Subjektiivista hyvinvointia kuvaamaan valitsin saman muuttujan tyytyväisyydestä elämään kuin edellisessä kappaleessa, eli sen kysymysmuotoilu on:
”Asteikolla nollasta kymmeneen, kuinka tyytyväinen olette elämäänne nykyisin?
Nolla tarkoittaa, että olette erittäin tyytymätön elämäänne ja kymmenen, että
olette erittäin tyytyväinen elämäänne.”
Perustyöttömyysturvaa saavista työttömistä 22 % oli erittäin tyytyväisiä elämäänsä (kappale 6.1). Korkean subjektiivisen hyvinvoinnin ryhmään valitsin nämä
22 % työttömistä. Analyysin toteutin logistisen regressioanalyysin avulla siten,
että jaoin aineiston kahteen osaan: subjektiivisen hyvinvoinnin asteikolla 0—8 ja
subjektiivisen hyvinvoinnin asteikolla 9—10 kokeneisiin.
Regressiomalliin tulevien muuttujien valinnassa huomioin aikaisemmat tutkimukset subjektiivisestä hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä, työttömyystilanteen mukanaan tuomat erityishaasteet hyvinvoinnille, sekä tietysti valmiin aineiston rajoitukset. Näillä periaatteilla valitsin malliin muuttujia seuraavilta osaalueilta:
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•

Elintaso

•

Terveys

•

Sosiaalinen pääoma

•

Henkinen hyvinvointi, jonka alakohtina
o vaikutusmahdollisuudet elämään
o optimismi
o merkityksellisyyden kokemus
o elämänhallinta
o kokemus pärjäämisestä

•

Muut teoreettisesti keskeiset muuttujat ja taustamuuttujat

Lisäksi halusin mahdollisuuksien mukaan sisällyttää analyysiin sekä subjektiivisia
(kokemusta kuvaavia) ja objektiivisia (kuten ajankäyttöä tai tuloja kuvaavia)
muuttujia, mitä useammissa aikaisemmissa tutkimuksissa suositeltiin (esim. Andrew & Whitney 1976, Diener & Suh 1997). Aineistossa on saatavilla useita kunkin
osa-alueen muuttujia, mutta ne ovat usein toisistaan poikkeavalla asteikolla (esimerkiksi 0—10, ja dikotominen muuttuja), joten en katsonut summamuuttujien
rakentamista järkeväksi. Kaikkia osa-alueen eri muuttujia ei otettu malliin, koska
korkeat korrelaatiot selittävien muuttujien välillä voisivat aiheuttaa multikollineaarisuutta, mille logistinen regressioanalyysi on herkkä. Täten esimerkiksi muuttujaparista jätettiin pois toinen samaa tai lähes samaa asiaa kuvaava muuttujia, jos
niiden korrelaatio oli >0,7, ja jos toinen muuttuja ei ollut tilastollisesti merkitsevä
tai lisännyt mallin selitysastetta merkittävästi (Metsämuuronen 2009, 745). Malliin valitut muuttujat ja niiden valinnan teoriatausta esitetään alla (Taulukko 9).

Taulukko 9. Malliin valitut muuttujat ja niiden teoreettinen tausta
Osa-alue

Aiemmat tutkimukset

Valitut muuttujat

Elintaso

Ylikännö & Kehusmaa 2015,

Q30_2 Olen huolissani raha-asioista

Ylikännö 2013, Ervasti & Ve-

T9. Mitkä ovat kotitaloutenne kuukausittai-

netokilis 2010, Ervasti 2004,

set bruttotulot yhteenlaskettuina, siis tulot

Cummins 1996, 2003, Goul

ennen veroja?

Andersen 2002, Allardt 1976
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Osa-alue

Aiemmat tutkimukset

Valitut muuttujat

Terveys

Ylikännö & Kehusmaa 2015,

Q6 Asteikolla nollasta kymmeneen, miten ar-

Airio & Niemelä 2013,

vioisitte terveydentilaanne tällä hetkellä.

McKee-Ryan ym. 2005, Cummins 1996, 2003, Béland ym.
2002
Sosiaalinen

Ylikännö & Kehusmaa 2015,

Q18 Asteikolla nollasta kymmeneen, kuinka

pääoma

Weckström 2012, Ervasti

tyytyväinen olette ihmissuhteisiinne?

2004, Cummins 1996, 2003,

Q26_1 (ajankäyttö) Ystävien kanssa seurus-

Donohue & Patton 2001,

telu

Kortteinen & Tuomikoski

T6. Montako henkilöä kotitaloudessanne

1998, Allardt 1976

asuu Te itse mukaan lukien?

Henkinen hy-

Cummins & Nistico 2002,

Q8_1 Pärjään elämässäni

vinvointi

Cummins 1996, Antonovsky

Q8_2 Suhtaudun aina myönteisesti tulevai-

1979, 1987, Jahoda 1979, Al-

suuteeni

lardt 1976

Q9 Missä määrin tunnette, että elämänne on
merkityksellistä?
Q23 Asteikolla nollasta kymmeneen, miten
paljon koette pystyvänne vaikuttamaan
omaa elämäänne koskeviin asioihin?

Sosiaalipalvelu-

Suojaa työttömyyden negatii-

Q25 Saatteko riittävästi tukea ja apua kun-

jen saatavuus

visilta vaikutuksilta, Brow-

nan tarjoamista sosiaali- ja terveyspalve-

ning & Heinesen 2012, La-

luista?

helma ym. 2002, Antonovsky
1979
Alkoholin-

Browning & Heinesen 2012,

Q17 Kuinka usein juotte olutta, viiniä tai

käyttö

Eliason & Storrie 2009

muita alkoholijuomia?

Taustamuuttu-

Q1. Milloin jäitte työttömäksi?

jat

T1. sukupuoli
T2. Minkä ikäinen olette?
T4. Mikä on koulutuksenne?

Logistisen regressioanalyysin tuloksista havaitaan, että niillä työttömillä, jotka
ovat tyytyväisiä elämäänsä, on vähemmän huolta raha-asioista kuin muilla työttömillä. Kotitalouden todellinen tulotaso ei ollut mallissa tilastollisesti merkitsevä, eli
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tulos kertoo subjektiivisen ja objektiivisen mittarin erilaisesta vaikutuksesta tyytyväisyyteen. Tulkinnassa on tosin huomattava, että kotitalouden tuloja ei pystytty
muuttamaan ekvivalenssituloksi aineiston keruuvaiheessa tehdyn luokittelun
vuoksi. Tulos antaa kuitenkin viitettä siihen suuntaan, että ennen kaikkea huoli
raha-asioista on yhteydessä subjektiiviseen hyvinvointiin, ei niinkään todellinen
tulotaso.
Korkean subjektiivisen hyvinvoinnin ryhmässä koettu terveys oli huomattavasti
korkeammalla tasolla kuin muilla työttömillä. Hyvä terveydellinen tilanne ennustaa kuulumista korkean subjektiivisen hyvinvoinnin ryhmään. Sosiaalisen pääoman osa-alueella tyytyväisyys ihmissuhteisiin on mallin ainoa tilastollisesti merkitsevä muuttuja. Elämäänsä tyytyväiset työttömät ovat tyytyväisempiä myös
ihmissuhteisiinsa. Sen sijaan sosiaalisten kontaktien määrää mittaavilla muuttujilla ei ollut tilastollista merkitsevyyttä mallissa: ystävien kanssa vietetyllä ajalla ja
kotitaloudessa asuvien henkilöiden lukumäärällä ei ollut ennustusvaikutusta korkeaan subjektiivisen hyvinvoinnin ryhmään kuulumisessa.
Henkisen hyvinvoinnin osa-alueella oli useita tilastollisetsi merkitseviä muuttujia.
Kokemus, että pärjää elämässä, elämän merkityksellisyyden kokemus ja vaikutusmahdollisuudet omaan elämään saivat korkeampia arvioita korkean subjektiivisen
hyvinvoinnin ryhmässä ja ne ennustavat kuulumista korkean subjektiivisen hyvinvoinnin ryhmään.
Juuri tilastollisen merkitsevyyden 5 % rajalla on muuttuja avun ja tuen saamisesta
kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista2. Korkean subjektiivisen hyvinvoinnin ryhmään kuuluvat näyttäisivät pystyvän hyödyntämään saatavilla olevaa apua muita

Kyselytutkimusten asetelmissa pidetään riittävänä todisteena nollahypoteesia
vastaan noin 0.05:n suuruista p-arvoa, eli 5 % riskiä hylätä paikkansa pitävä nollahypoteesi. Päättelyn ei tule kuitenkaan olla liian mekaanista: p-arvo 0.049 on käytännössä aivan sama kuin 0.051. (Vehkalahti 2008, 88.)
2
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ryhmiä paremmin. Regressioanalyysin riskikertoimet ja merkitsevyystasot esitetään alla (Taulukko 10). Riskikerroin kuvaa todennäköisyyttä kuulua korkean hyvinvoinnin ryhmään. Analyysin lisätaulukko esitetään liitteessä 2.

Taulukko 10. Logistinen regressioanalyysi: korkeaa subjektiivista hyvinvointia
ennustavat tekijät
Riskikerroin

P-arvo

1.572***

.000

.978

.752

1.422***

.000

1.539***

.000

Ystävien kanssa seurusteluun ajan käyttäminen

1.011

.221

Kotitalouden koko

1.123

.201

1.430*

.019

1.089

.514

1.641***

.000

1.207**

.002

.836

.082

1,706

.050

1.005

.077

Sukupuoli (mies, ref. Nainen)

.683

.080

Ikä

.995

.572

Elintaso
Kotitalouden bruttotulot
Terveys
Koettu terveydentila
Läheiset sosiaaliset suhteet
Tyytyväisyys ihmissuhteisiin

Henkinen hyvinvointi
Kokemus, että pärjää elämässä
Myönteinen suhtautuminen tulevaisuuteen
Kokemus elämän merkityksellisyydestä
Kokemus vaikutusmahdollisuuksista omaan elämään
Muut
Alkoholinkäyttö
Tuen ja avun saaminen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista?
(Kyllä, ref. ei)
Taustamuuttujat
Työttömyyden kesto (kk)

Koulutus ref. Peruskoulu/kansakoulu
Ammatillinen koulutus, opistotaso, lukio tai ylioppilas
Korkeakoulu

.061
1.063

.835

.541

.100

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

Muuttujat muodostavat tilastollisesti erittäin merkitsevän mallin (p=0,000). Ilmiöstä jää kuitenkin suurehko osa selittämättä ihmistieteille tyypilliseen tapaan,

43
koska aineistossa ei ole kaikkia ilmiötä kuvaavia muuttujia. Mallin selitysaste oli
kuitenkin kohtalainen: valitut muuttujat selittävät 46 % vastemuuttujan vaihtelusta. Mallin muuttujien perusteella pystyttiin ennustamaan oikeaan subjektiivisen
hyvinvoinnin luokkaan 85 % havainnoista. Korkean subjektiivisen hyvinvoinnin
ryhmään ennustettiin oikein 51,3 % havainnoista ja matalamman hyvinvoinnin
luokkaan 94,0 % havainnoista. Logistisen regressioanalyysin oletukset koskien
multikollineaarisuutta, residuaalien normaalisuutta ja homoskedastisuutta täyttyivät riittävällä tasolla. (Metsämuuronen 2009, 743—746.)
Tässä kappaleessa vastasin toiseen tutkimuskysymykseen siitä, mitkä tekijät ennustavat korkeaa subjektiivista hyvinvointia perustyöttömyysturvaa saavilla työttömillä. Tiivistetysti kappaleen keskeiset tulokset ovat:
•

Korkean subjektiivisen hyvinvoinnin ryhmään kuulumista ennustaa voimakkaimmin
o Kokemus elämän merkityksellisyydestä
o Se, ettei koe huolta raha-asioista
o Tyytyväisyys ihmissuhteisiin
o Koettu terveydentila

•

Merkitystä on myös
o Kokemuksella vaikutusmahdollisuuksista omaan elämään
o Kokemuksella siitä, että pärjää elämässä

•

Tuen saaminen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista on tyypillisempää
korkean subjektiivisen hyvinvoinnin ryhmässä.

•

Objektiiviset hyvinvoinnin mittarit ja sosiodemografiset tekijät eivät ennusta kuulumista korkean subjektiivisen hyvinvoinnin ryhmään.

6.3. Subjektiivisen hyvinvoinnin osa-alueiden rakentuminen
Aikaisemman tutkimuksen pohjalta tiedetään, että hyvin- ja pahoinvoinnin eri osaalueet ovat yhteydessä toisiinsa. Työttömillä on todettu olevan enemmän haasteita
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elintason, sosiaalisen pääoman, henkisen hyvinvoinnin ja terveyden osa-alueilla
(kappale 3). Tässä kappaleessa vertaan, onko tyytyväisyytensä elämään korkeaksi
kokevien (tyytyväisyys elämään asteikolla 9—10) ja muiden työttömien (tyytyväisyys elämään asteikolla 0—8) välillä eroja subjektiivisen hyvinvoinnin osa-alueilla.
Tarkastelun näkökulma on nimenomaan hyvinvoinnin osa-alueiden välisissä suhteissa. Täten vastaan kolmanteen tutkimuskysymykseen siitä, miten subjektiivisen
hyvinvoinnin osa-alueet rakentuvat subjektiivisen hyvinvointinsa korkeaksi kokevilla ja muilla perustyöttömyysturvaa saavilla työttömillä.
Rakenneyhtälömallinnuksen avulla voidaan tarkastella käsitteiden välisiä suhteita
ja nähdään eksplisiittisesti muuttujien regressiorakenne (Byrne 2012, 6—7). Rakenneyhtälöanalyysissa on tarkoituksenmukaista rakentaa mahdollisimman yksinkertaisia malleja, koska niiden tulkinta ei ole yhtä virhealtista kuin monimutkaisemmissa malleissa. Tässä tutkimuksessa malli perustuu konfirmatoriseen
faktorianalyysiin. Konfirmatorisessa faktorianalyysissa tutkijalla on teoriaan ja aikaisempiin tutkimuksiin perustuvaa tietoa latenttien muuttujien rakenteesta. Niiden pohjalta tehdään oletus havaittujen muuttujien ja latenttien faktoreiden suhteista ja sitten oletettu rakenne testataan tilastollisesti. (Byrne 2005, 17, Byrne
2012, 5—6.)
Konfirmatorisessa faktorianalyyisssa oletetaan, että muuttujat ovat jatkuvia ja
multinormaalisti jakautuneet, eli jokainen muuttuja ja niiden lineaarikombinaatio
noudattavat normaalijakaumaa (Metsämuuronen 2009, 1451, Vehkalahti 2008, 95,
Byrne 2010, 102—105). Kyselytutkimusten tapauksessa vaatimus on kuitenkin
enemmän teoreettinen kuin käytännöllinen. Kyselytutkimuksilla kerätyn datan
muuttujat eivät tyypillisesti ole jatkuvia eivätkä edes yksittäin normaalisia. Faktorianalyysi kuitenkin sietää tällaiset poikkeamat hyvin, etenkin suurten aineistojen
tapauksessa (Vehkalahti 2008, 95). Faktorilataukset ja mallin sopivuus pystytään
estimoimaan kategoristen muuttujien tapauksessa myös käyttäen suurimman uskottavuuden menetelmää (ML) (Rhemtulla ym. 2012). On myös argumentoitu, että
kategoristen muuttujien tapauksessa poikkeama normaalijakaumasta johtuu mit-

45
tareiden mittaustasosta, mutta mittarin takana oleva ilmiö noudattaa normaalijakaumaa. Bentler & Chou (1987,87) esittävät, että rakenneyhtälömallissa riippumattomat muuttujat voivat olla kategorisia ja oletukset koskevat ennen kaikkia
riippuvia muuttujia. Tämän kyselytutkimuksen aineisto ei noudata edellä esitettyjä
jatkuvuus- ja normaalijakaumavaatimuksia. Aineisto on kuitenkin kooltaan suuri.
Otoskoon tulisi olla sitä suurempi, mitä suurempi malli on, ja mitä varmempia tuloksista halutaan olla.
Aloitin mallin rakentamisen spesifioimalla mallin, eli täsmensin ja määrittelin teoreettisen mallin (Metsämuuronen 2009, 1458). Aikaisempiin tutkimuksiin perustuen valitsin malliin neljä faktoria, joihin kiinnitin mittaustason muuttujat siten,
että jokainen muuttuja latautuu vain omalle faktorilleen. Käänsin kaikki muuttujat
samansuuntaisiksi. Lisäksi piirsin faktoreiden välille kovarianssiyhteydet. Tarkastin faktoreiden reliabiliteetin laskemalla Cronbachin alfa –arvot jokaiselle osa-alueelle. Cronbachin alfa –arvot olivat hyväksyttäviä (0,651—0,832). Alfan arvon tulisi olla yli 0,6 (Metsämuuronen 2009, 146—147). (Taulukko 11)

Taulukko 11. Rakennemuuttujamallin muuttujaluettelo
Osa-alue

Valitut muuttujat

Cronbachin
alfa-arvo

Elintaso

Q29 Mikä seuraavaksi luetelluista kuvauksista on lähimpänä sitä,
minkälaiset kotitaloutenne tulot ovat tällä hetkellä? (Vastausvaihtoehdot: 1,Vaikea tulla toimeen….4,elää mukavasti)
Q30_1 Raha-asiani ovat hyvin hallinnassa ja laskuni tulevat maksetuksi ajallaan (Vastausvaihtoehdot: 1, Sopii aina… 4, ei sovi koskaan)
Q30_2 Olen huolissani raha-asioista (Vastausvaihtoehdot kuten
Q30_1)
Q30_3 Minulla on mahdollisuus tehdä järkeviä ja pitkällä tähtäimellä kannattavia taloudellisia valintoja (Vastausvaihtoehdot
kuten Q30_1)

0,718
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Osa-alue

Valitut muuttujat

Cronbachin
alfa-arvo

Q30_4 Minulla on käytettävissäni taloudellinen hätävara, jos elämässäni tapahtuu jotain odottamatonta (Vastausvaihtoehdot kuten Q30_1)
Terveys ja

Q4 Oletetaan, että työkykysi on parhaimmillaan saanut 10 pis-

työkyky

tettä. Minkä pistemäärän antaisie nykyiselle työkyvyllenne as-

0,832

teikolla 0–10?
Q6 Asteikolla nollasta kymmeneen, miten arvioisit terveydentilaasi tällä hetkellä.
Q5 Onko teillä jokin pitkäaikainen sairaus tai vamma? (Vastausvaihtoehdot: kyllä/ei)
Sosiaalinen

Q18 Asteikolla nollasta kymmeneen, kuinka tyytyväinen olette ih-

pääoma

missuhteisiinne?

0,651

Q19 Tunnetteko itsenne yksinäiseksi? (Vastausvaihtoehdot: 1,
Kyllä, jatkuvasti…5, en koskaan)
Q20 Voiko mielestänne ihmisiin luottaa, vai onko niin, ettei ihmisten suhteen voi olla liian varovainen? (Vastausvaihtoehdot: 0, ei
voi luottaa….10 useimpiin voi luottaa)
Henkinen

Q8_1 Pärjään elämässäni (Vastausvaihtoehdot: 1, Täysin samaa

hyvinvointi

mieltä…5, täysin eri mieltä)

0,729

Q8_2 Suhtaudun aina myönteisesti tulevaisuuteeni (Vastausvaihtoehdot kuten Q8_1)
Q9 Missä määrin tunnette, että elämänne on merkityksellistä?
(Vastausvaihtoehdot kuten Q8_1)
Q23 Asteikolla nollasta kymmeneen, miten paljon koette pystyvänne vaikuttamaan omaa elämäänne koskeviin asioihin?

Toisessa vaiheessa tarkastelin mallin identioifioituvuutta (Metsämuuronen 2009,
1458). Mallin identifioimisen (yksilöimisen) tavoitteena oli yli-identifioituvuus, eli
vapausasteiden tuli olla suurempia kuin nolla. Koska vapausasteet olivat suurempia kuin 0, voitiin todeta mallin olevan tavoitteen mukaan yli-identifioituva. Sen
jälkeen estimoin mallin parametrien arvot käyttäen suurimman uskottavuuden
menetelmää (Maximum Likelihood Estimation).
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Rakenneyhtälömallin hyvyyttä ja sopivuutta aineistoon tarkastelin χ² -testillä ja
usealla tilastollisella tunnuskuvulla: Mean Square Error of Approximation
(RMSEA), Comparative Fit Index (CFI), the Normed Fit Index (NFI) ja Tucker-Lewis
Index (TLI). χ² -testi testaa hypoteesia, jonka mukaan teoreettinen kovarianssirakenne on sama kuin datan tuottama rakenne. Jos malli on sopiva aineistoon, mallin
tuottama kovarianssimatriisi vastaa aineistosta havaittua kovarianssimatriisia.
Tällöin χ² -testin p-arvo tulisi olla > 0,05. Otoskoon ollessa suuri χ² -testi kuitenkin
hylkää mallin liian helposti. Tällöin voidaan jakaa χ² -testiarvo vapausasteillaan, ja
tuloksen tulisi olla <5. Voidaan myös tarkastella NFI-arvoa χ² -arvon rinnalla. Jos
se on suurempi kuin 0,9, mutta χ² -testi on hylännyt mallin, on hylkääminen tapahtunut todennäköisesti suuren otoskoon vuoksi. (Metsämuuronen 2009, 1460—
1461.)
RMSEA testaa mallin yleistä riittävyyttä vertaamalla teoreettista mallia täydelliseen malliin. Mallia voidaan pitää riittävänä, kun RMSEA arvo on < 0,07 ja hyvänä
sen ollessa < 0,05. CFI, NFI ja TLI testaavat mallin yleistä riittävyyttä suhteuttamalla teoreettisen mallin sellaiseen malliin, joka ei selitä mitään (nollamalli). Näiden indikaattorien arvojen tulisi olla vähintään 0,9/0,95. (Metsämuuronen 2009,
1462, Hu & Bentler 1999.)
Rakennettu malli (Tutkimusmalli 1) on edellä esitettyjen tunnuslukujen valossa
riittävä. Se voidaan hyväksyä aineistoon sopivana. (Taulukko 12)

Taulukko 12. Tutkimusmalli 1, yhteensopivuustestit
Malli

Tutkimusmalli 1

χ²

df

χ²/df

CFI

NFI

TLI

RMSEA

307,22***

84

3,66

0,95

0,93

0,93

0,05
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Edellä kuvattiin koko mallin riittävyyteen liittyviä tunnuslukuja. Mallin hyvyyttä ja
yksittäisten muuttujien riittävyyttä voidaan tarkastella myös mittaustason muuttujien multippelikorrelaatiokertoimen neliöllä (R2). Se kuvaa sitä, kuinka hyvin kyseinen muuttuja mittaa latenttia muuttujaa, ja voidaan rinnastaa selitysasteeseen.
Mitä korkeampi sen arvo on, sitä paremmin se kuvaa latenttia muuttujaa. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että R2-arvon tulisi olla yli 0,30. Tätä pienemmät arvot kertovat siitä, ettei muuttuja välttämättä mittaa latenttia muuttujaa kovin tarkasti.
(Metsämuuronen 2009, 706, 1464.) Tässä mallissa muuttujien R2-arvot hyväksyttävissä, vain kahdessa muuttujassa ne jäävät hieman alle 0,30. Voidaan siis ajatella
mittaustason muuttujien kuvaavan kohtalaisen hyvin latentteja muuttujia. R2-arvot
esitetään mittaustason muuttujien vasemmassa reunassa. (Kuvio 7)
Tarkastelin seuraavaksi, kuinka mittaustason muuttujat latautuvat hyvinvoinnin
neljälle osa-alueelle. Latentit muuttujat ovat perinteisen faktorianalyysin faktoreita, joille havaitut muuttujat latautuvat kukin omalla painollaan. Mitä suurempi
lataus (standardoitu regressiopainokerroin) on, sitä voimakkaammin havaittu
muuttuja on yhteydessä latenttiin muuttujaan. Kuhunkin havaittuun muuttujaan
liittyy myös mittausvirhe. (Metsämuuronen 2009, 1455—1456, 1477—1480.)
Kaikkien latenttien muuttujien tapauksessa niitä indikoivat mittaustason muuttujat latautuvat hyvin ja tasaisesti, ja lataukset ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä
(***). Pienin lataus on 0,45 ja suurin 0,92. Faktorilataukset esitetään faktoreista
mittaustason muuttujiin osoittavien nuolien vieressä. (Kuvio 7)
Latenttien muuttujien välillä olevat nuolet kuvaavat kovarianssia. Kovarianssi eli
yhteisvaihtelu kuvaa latenttien muuttujien välistä riippuvuutta (Vehkalahti 2008,
80). Nähdään, että kaikkien latenttien muuttujien välillä on riippuvuus. Ne ovat
myös tilastollisesti erittäin merkitseviä. Henkisen hyvinvoinnin faktorin kovarianssit muihin faktoreihin ovat korkeimpia. Varsinkin Henkisen hyvinvoinnin ja sosiaalisen pääoman alueiden välinen kovarianssi on korkea: 0,71***. Rakenneyhtälömalli vahvistaa käsitystä hyvinvoinnin osa-alueiden voimakkaasta
keskinäisriippuvuudesta työttömillä. (Kuvio 7)
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Kuvio 7. Rakenneyhtälömalli subjektiivisen hyvinvoinnin vaikutuspoluista (Tutkimusmalli 1)

Seuraavaksi vertasin samoja ryhmiä toisiinsa kuin edellisessä logistisessa regressioanalyysissa: tyytyväisyyden elämään asteikolla 9—10 ja asteikolla 0—8 kokeneita perustyöttömyysturvaa saavia työttömiä. Täten pyrin saamaan käsityksen
siitä, riippuuko faktorilatausten ja kovarianssien vahvuus yleisestä subjektiivisen
hyvinvoinnin tasosta.
Tein kahden hyvinvointiryhmän vertailun tarkastelemalla kahden tutkimusmallin
tilastollista sopivuutta aineistoon. Ensinnäkin loin pakotetun tutkimusmallin siten,
että rajoitin kaikki selityspolut kahden hyvinvointiryhmän välillä saman suuruisiksi (tutkimusmalli 2). Sen jälkeen vertasin siihen tutkimusmallia, jossa kaikki selityspolut saivat olla keskenään eri suuria (tutkimusmalli 3). Kummankin mallin
tilastollista sopivuutta aineistoon tarkastelin samoilla tunnusluvuilla kuin edellä
esitettyä tutkimusmallia 1. Lisäksi vertasin, onko mallien välinen ero tilastollisesti
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merkitsevä. Tuloksista nähdään, että pakottamaton tutkimusmalli (3) sopi aineistoon paremmin, ja ero on tilastollisesti erittäin merkitsevä (Δ χ² = 74,676***).
(Taulukko 13)

Taulukko 13. Tutkimusmallien 2 ja 3 yhteensopivuustestit
Malli

χ²

df

χ²/

CFI

NFI

TLI

RMSEA

df

Malli-

Δ χ²

Δ df

74,68***

17

vertailu

Tutkimusmalli 2 (pako-

537,70

185

2,91

0,90

0,86

0,87

0,05

***

TM 2
vs.

tettu): selitys-

TM 3

polut
yhtä suuret
Tutkimusmalli 3 (pa-

463,02

168

2,76

0,92

0,88

0,88

0,04

***

kottamaton):
selityspolut
erisuuret

Tulos siis kertoo, että korkean subjektiivisen hyvinvoinnin ryhmässä (tyytyväisyys
elämään asteikolla 9—10) faktorilatausten ja kovarianssien vahvuus on tilastollisesti merkitsevästi erilainen kuin matalamman subjektiivisen hyvinvoinnin ryhmässä (tyytyväisyys elämään asteikolla 0—8). Niiden vahvuus riippuu subjektiivisen hyvinvoinnin tasosta, mikä on kiinnostava tulos. Seuraavaksi tarkastelin,
millaisia erot kahden ryhmän välillä ovat.
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Ensin tutkin, miten mittaustason muuttujien faktorilataukset poikkeavat kahdessa
hyvinvointiryhmässä (Kuvio 8 ja Kuvio 9). Kaikki lataukset ovat tilastollisesti merkitseviä3. Elintason sekä terveyden ja työkyvyn faktoreiden mittaustason muuttujien lataukset ovat kahdessa ryhmässä saman tyyppisiä. Henkisen hyvinvoinnin
mittaustason muuttujien faktorilataukset sen sijaan poikkeavat ryhmissä toisistaan. Korkean subjektiivisen hyvinvoinnin ryhmässä optimismia kuvaava mittaustason muuttuja latautuu muita muuttujia voimakkaammin (0,75***). Matalammassa hyvinvointiryhmässä kaikki henkisen hyvinvoinnin osa-alueet latautuvat
melko tasaisesti. Sosiaalisen pääoman mittaustason muuttujien faktorilatauksissa
on niin ikään eroja. Korkean subjektiivisen hyvinvoinnin ryhmässä yleinen luottamus ihmisiin latautuu huomattavasti vähemmän sosiaalisen pääoman faktoriin
kuin muut muuttujat (0,29**). Matalan hyvinvoinnin ryhmässä ero ei ole aivan
yhtä suuri.
Sitten tarkastelin faktoreiden välisiä kovariansseja (Kuvio 8 ja Kuvio 9). Korkean
hyvinvoinnin ryhmässä kaikki kovarianssit eivät ole tilastollisesti merkitseviä.
Elintason sekä terveyden ja työkyvyn välinen kovarianssi (0,34**) sekä henkisen
hyvinvoinnin ja sosiaalisten suhteiden kovarianssi (0,43**) ovat suurimmat ja ainoat tilastollisesti merkitsevät yhteydet. Korkean hyvinvoinnin ryhmässä siis ei ole
yhtenäisriippuvuutta kaikkien hyvinvoinnin osa-alueiden välillä. Matalamman hyvinvoinnin ryhmässä kaikki kovarianssit ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä
(p<0,001). Toisin sanoen osa-alueiden välinen keskinäisriippuvuus koskee kaikkia
hyvinvoinnin osa-alueita. Matalamman subjektiivisen hyvinvoinnin ryhmässä korkeimmat kovarianssit ovat henkisen hyvinvoinnin ja sosiaalisen pääoman välillä
(0,66***) ja henkisen hyvinvoinnin sekä terveyden ja työkyvyn välillä (0,54***).

Matalamman hyvinvoinnin ryhmässä kaikki lataukset ovat tilastollisesti erittäin
merkitseviä (p<0,001). Korkean hyvinvoinnin ryhmässä lataukset muutoin tilastollisesti erittäin merkitseviä (p<0,001), paitsi muuttujien Q9 merkityksellisyyden kokemuksesta ja Q20 luottamuksesta toisiin ihmisiin osalta, jotka ovat tilastollisesti
merkitseviä (p<0,01).
3
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Kuvio 8. Tutkimusmalli 3 (pakottamaton) korkean subjektiivisen hyvinvoinnin
ryhmässä

Kuvio 9. Tutkimusmalli 3 (pakottamaton) muilla työttömillä
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Tässä kappaleessa vastasin kolmanteen tutkimuskysymykseen siitä, miten subjektiivisen hyvinvoinnin osa-alueet rakentuvat subjektiivisen hyvinvointinsa korkeaksi kokevilla ja muilla perustyöttömyysturvaa saavilla työttömillä. Tiivistetysti
kappaleen keskeiset tulokset ovat:
•

Subjektiivisen hyvinvoinnin osa-alueet rakentuvat eri tavalla korkean subjektiivisen hyvinvoinnin ryhmässä kuin muilla perustyöttömyysturvaa saavilla työttömillä.

•

Korkean hyvinvoinnin ryhmässä hyvinvoinnin osa-alueiden välistä keskinäisriippuvuutta ei ole samalla tavoin kuin matalamman hyvinvoinnin ryhmässä, jossa kaikki osa-alueet olivat yhteydessä toisiinsa.

•

Korkean hyvinvoinnin ryhmässä riippuvuudet hyvinvoinnin eri osa-alueiden välillä ovat:
o terveyden ja työkyvyn osa-alueen sekä koetun elintason välillä sekä
o henkisen hyvinvoinnin ja sosiaalisen pääoman välillä.
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA
Tarkastelin tässä tutkimuksessa Kelasta peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea
saavien työttömien subjektiivista hyvinvointia. Erityinen kiinnostuksen kohde olivat ne työttömät, jotka kokevat subjektiivisen hyvinvointinsa korkeaksi työttömyystilanteesta huolimatta. Ensimmäinen tutkimuskysymys oli, millaiseksi perustyöttömyysturvaa saavat työttömät kokevat subjektiivisen hyvinvointinsa
verrattuna muihin työttömiin ja koko väestöön.
Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat käsitystä työttömien keskimäärin muuta
väestöä alhaisemmasta hyvinvoinnista. Tuloksista kuitenkin nähdään, että työttömät eivät ole subjektiivisen hyvinvointinsa suhteen homogeeninen ryhmä: noin
viidennes kokee subjektiivisen hyvinvointinsa matalaksi, suurin osa kohtalaiseksi
tai hyväksi ja 22 % perustyöttömyysturvaa saavista työttömistä kokee subjektiivisen hyvinvointinsa erittäin korkeaksi. Työttömyys ei siis automaattisesti tarkoita
hyvinvoinnin laskua. Saman on todennut muun muassa Ervasti (2004).
Toinen tutkimuskysymys oli, mitkä tekijät ennustavat korkeaa subjektiivista hyvinvointia perustyöttömyysturvaa saavilla työttömillä. Korkean hyvinvoinnin ryhmään kuulumista ennustaa ennen kaikkea neljä tekijää: 1) kokemus elämän merkityksellisyydestä, 2) se, ettei koe huolta raha-asioista, 3) tyytyväisyys
ihmissuhteisiin ja 4) hyvä koettu terveydentila. Nämä tekijät olivat voimakkaimmat ennustajat korkealle subjektiiviselle hyvinvoinnille. Näiden lisäksi hyvinvoivat
työttömät kokevat enemmän vaikutusmahdollisuuksia omaan elämäänsä ja kokevat pärjäävänsä elämässään.
Tulokset vahvistavat Antonovskylaista käsitystä siitä, miksi jotkut ihmiset selviävät suhteellisen onnellisina huolimatta haastavista elämäntilanteista. Kokemus
elämän merkityksellisyydestä on todettu tärkeimmäksi koherenssin tunteen osaalueeksi (Antonovsky 1979, 1987). Tässä tutkimuksessa se oli voimakkain korkean
hyvinvoinnin ryhmään kuulumista ennustava tekijä perustyöttömyysturvaa saavilla työttömillä.
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Kortteinen & Tuomikoski (1998) tuovat esiin, että kohtuullinen selviytyminen
työttömänä edellyttää vastausta kahteen perustavanlaatuiseen elämänongelmaan.
Ensinnäkin on kysymys elämän mielestä ja merkityksestä: miksi nousta aamulla
ylös. Toiseksi on kysymys siitä, miten turvata elanto. (Kortteinen & Tuomikoski
1998, 165—170.)
Tässä tutkimuksissa huoli raha-asioista oli toiseksi voimakkain ennustaja korkealle subjektiiviselle hyvinvoinnille. Taloudellisia vaikeuksia on pidetty myös aikaisemmissa tutkimuksissa keskeisenä työttömien hyvinvointiin vaikuttavana tekijänä (esim. Ervasti & Venetokilis 2010, Goul Andersen 2002). Tyytyväisyys
ihmissuhteisiin ja hyvä koettu terveys korkeaa subjektiivista hyvinvointia ennustavina tekijöinä vahvistavat niin ikään aiempia tuloksia työttömien subjektiivisesta
hyvinvoinnista (esim. Ervasti 2004).
Korkean hyvinvoinnin ryhmään kuuluvat työttömät näyttäisivät pystyvät hyödyntämään muita paremmin institutionaalista pääomaa: nämä ihmiset kokevat saavansa tukea kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista muita työttömiä todennäköisemmin. Tämä voi tietysti johtua siitä, että heidän ongelmansa eivät ole yhtä
haastavia kuin muilla, jolloin kunnan on helpompi vastata heidän palvelutarpeisiinsa.
Perustyöttömyysturvaa saavilla työttömillä tyytyväisyyttä elämään ennustivat kokemustason muuttujat. Ns. objektiiviset mittarit, kuten ystävien tapaamisen määrä
tai kotitalouden tulotaso, eivät ennustaneet kuulumista korkean hyvinvoinnin ryhmään. Myös tämä tutkimustulos on yhtenevä aikaisempien tulosten kanssa. Objektiivisten mittareiden on todettu vaikuttavan hyvinvointiin vain olosuhteiden ollessa erittäin heikot (Cummins 2000, 55—72).
Kolmantena tutkimuskysymyksenä oli, miten subjektiivisen hyvinvoinnin osa-alueet rakentuvat subjektiivisen hyvinvointinsa korkeaksi kokevilla ja muilla perustyöttömyysturvaa saavilla työttömillä. Rakenneyhtälömallinnuksen avulla saatiin
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kiinnostava tulos siitä, että korkean hyvinvoinnin ryhmässä subjektiivisen hyvinvoinnin eri osa-alueiden välinen keskinäisriippuvuus ei ole samanlainen kuin
muilla työttömillä. Korkean hyvinvoinnin ryhmässä terveyden ja työkyvyn sekä
koetun elintason välillä oli yhteys. Samoin yhteys oli henkisen hyvinvoinnin ja sosiaalisen pääoman osa-alueiden välillä. Näiden osa-alueiden väliset yhteydet ovat
varsin luontevia: hyvä terveys ja työkyky mahdollistavat talouden tasapainottamisen; henkinen hyvinvointi ja hyvät ihmissuhteet lisäävät toisiaan. Muilla työttömillä kaikki subjektiivisen hyvinvoinnin osa-alueet olivat yhteydessä toisiinsa.
Hyvinvoivilla työttömillä yhden osa-alueen vaikeudet eivät todennäköisesti tarkoita ongelmia kaikilla osa-alueilla, vaan muut osa-alueet suojaavat kokonaishyvinvointia. Työssäkäyvien osalta on havaittu samanlainen ilmiö: ongelmat eivät kasaudu samoin kuten työttömillä (Kauppinen ym. 2010).
Tässä tutkimuksessa pystyttiin vastaamaan kaikkiin tutkimuskysymyksiin. Kuten
aina, tutkimukseen liittyy myös rajoituksia. Tämän tutkimuksen rajoitukset liittyvät ensinnäkin tutkimuksessa käytettyyn vertailuaineistoon. European Social Survey -vertailuaineisto oli eri ajankohdalta kuin varsinainen tutkimusaineisto. Oletettavasti tulokset eivät ole suuresti muuttuneet, mutta tuloksia tulee kuitenkin
tulkita varoen. Lisäksi muiden työttömien vertailuryhmään kuuluvat kaikki työttömät, sisältäen myös perustyöttömyysturvaetuuksia saavat. Koska heidän osuutensa kaikista työttömistä on suuri, olisi parempi vertailuryhmä vain ansioturvaa
saavat työttömät. Aineistosta ei kuitenkaan ollut mahdollista erottaa heitä omaksi
ryhmäkseen.
Toiseksi varsinaisen tutkimusaineiston muuttujien keskenään erilaiset ja osittain
suppeat jakaumat sekä subjektiivisen hyvinvoinnin eri osa-alueita kuvaavien kysymysten määrä aiheuttavat rajoitteita mm. tutkimusmenetelmien luotettavuudelle.
Esimerkiksi rakennemuuttujamallissa latenttien muuttujien normaalijakaumavaatimusta ei pystytty takaamaan. Lisäksi joidenkin osa-alueiden mittaustason muuttujien määrä jäi rakenneyhtälömallissa vain kolmeen, kun laajemmalla määrällä
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kysymyksiä olisi voitu saavuttaa vielä luotettavampi tulos. Myös logistiseen regressioanalyysiin olisi voitu saada korkeampi selitysaste laajemmalla kysymyspatteristolla. Jatkotutkimuksissa tulisikin selvittää vielä kattavammin subjektiivisen hyvinvoinnin osa-alueiden kokonaisuutta ja rakentumista.
Olisi tärkeää, että työttömille suunnatut (yhteiskunnan) palvelut lisäisivät hyvinvointia, vahvistaisivat merkityksellisyyden kokemusta ja kokemusta vaikutusmahdollisuuksista omaan elämään. Näiden ohella tulisi huolehtia kohtuullisesta toimeentulosta työttömyystilanteessa. Subjektiivisen hyvinvoinnin vahvistaminen
hyödyttää myös muita kuin työttömiä itseään: on todettu, että hyvinvointinsa korkeammaksi kokevat työttömät työllistyvät muita työttömiä todennäköisemmin
(Goul Andersen 2002). Erityisesti perustulokokeilun vaikutuksia työttömien subjektiiviseen hyvinvointiin ja sen osa-alueisiin tulisi tutkia pohjana päätöksenteolle
työttömien etuuksista jatkossa.
Sosiaalipolitiikan onnistumisen mittaamisessa ja strategisessa päätöksenteossa tulisi huomioida subjektiivisen hyvinvoinnin näkökulma muiden keskeisten näkökulmien ohella. Sitä koskevia mittareita voidaan kehittää ja hyödyntää niin yksittäisten instituutioiden kuin valtion ja globaalillakin tasolla.
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LIITEET
LIITE 1 Subjektiivisen hyvinvoinnin frekvenssi- ja prosenttijakauma
Liitetaulukko 1. Subjektiivisen hyvinvoinnin frekvenssi- ja prosenttijakauma
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LIITE 2 Subjektiivista hyvinvointia ennustavat tekijät, lisätaulukko

Liitetaulukko 2. Logistisen regressioanalyysin lisätaulukko
N
Yhteensä

Sukupuoli

Koulutus

949
Analyysissa mukana

899

Puuttuvat havainnot

50

Mies
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Peruskoulu/kansakoulu

172

Ammatillinen koulutus, opistotaso, lukio tai ylioppilas
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172

Tuen ja avun saaminen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista?
Kyllä

616

Ei
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LIITE 3 Kyselylomake

1

PUHELINHAASTATTELUN SISÄLTÖ
Kysely sisältää puhelinhaastattelun tekijän käyttämät vakiomuotoiset taustakysymykset:
sukupuoli
ikä
asuinkunta
asuinlääni
maakunta
koulutus
ammatti
talouden rakenne (yksittäistalous jne.)
talouden koko
kotona asuvien lasten ikä
talouden bruttotulot

1. Milloin jäit työttömäksi? (kirjataan kuukausi ja vuosi / tarkennetaan tarvittaessa, että milloin
nykyinen työttömyys alkoi)
2. Saatko tällä hetkellä työttömyysturvaetuutta Kelasta?
JOS KYLLÄ: työttömän peruspäivärahaa vai työmarkkinatukea?
JOS EI: saako ansiosidonnaista päivärahaa, toimeentulotukea vai jotain muuta
Kyllä, työttömän peruspäivärahaa 1
Kyllä, Työmarkkinatukea 2
En, saan ansiosidonnaista päivärahaa 3
En, saan toimeentulotukea 4
En, jokin muu toimeentulon lähde 5
3. Oletko tällä hetkellä jossakin työvoimapoliittisessa palvelussa kuten palkkatuetussa työssä,
työkokeilussa tai kuntouttavassa työtoiminnassa?
Kyllä 1
En 2
En osaa sanoa 3
4. Oletetaan, että työkykysi on parhaimmillaan saanut 10 pistettä. Minkä pistemäärän antaisit
nykyiselle työkyvyllesi asteikolla 0–10? Skaala 0…10

2

HYVINVOINTI/TERVEYS
5. Onko sinulla jokin pitkäaikainen sairaus tai vamma?
JOS KYLLÄ: mikä sairaus tai vamma?
Kyllä 1
Ei 2
6. Asteikolla nollasta kymmeneen, miten arvioisit terveydentilaasi tällä hetkellä. Nolla kuvaa
huonointa mahdollista terveydentilaa ja kymmenen parasta. Skaala 0…10

7. Oletko viimeksi kuluneen vuoden aikana saanut hoitoa johonkin pitkäaikaiseen sairauteen?
JOS EI OLE: Olisiko ollut tarvetta hoidolle?
Kyllä, lääkehoitoa 1
Kyllä, muuta hoitoa (esim. sairaalahoito, psykoterapia, fysioterapia) 2
En, mutta olisin tarvinnut hoitoa 3
En 4

HENKINEN HYVINVOINTI
8. Asteikolla nollasta kymmeneen, kuinka tyytyväinen olet elämääsi nykyisin? Nolla tarkoittaa,
että olet erittäin tyytymätön elämääsi ja kymmenen, että olet erittäin tyytyväinen elämääsi
Skaala 0…10
9. Missä määrin olet samaa tai eri mieltä seuraavien väittämien suhteen.
A) Suhtaudun aina myönteisesti tulevaisuuteeni
B) Yleisesti ottaen olen tyytyväinen itseeni?
C) Joskus minusta tuntuu että olen epäonnistunut?
Täysin samaa mieltä 1
Jokseenkin samaa mieltä 2
En samaa enkä eri mieltä 3
Jokseenkin eri mieltä 4
Täysin eri mieltä 5
10. Oletko viimeisen kuukauden aikana ollut usein huolissasi tuntemastasi alakulosta,
masentuneisuudesta tai toivottomuudesta?
Kyllä 1
En 2
11. Oletko viimeisen kuukauden aikana ollut usein huolissasi kokemastasi mielenkiinnon
puutteesta tai haluttomuudesta?

3

Kyllä 1
En 2
12. Miten muistisi on toiminut viime aikoina?
Erittäin hyvin 1
Hyvin 2
Tyydyttävästi 3
Huonosti 4
Erittäin huonosti 5
13. Kuinka olet kokenut omaksuvasi uusia tietoja ja oppivasi uusia asioita viime aikoina?
Erittäin hyvin 1
Hyvin 2
Tyydyttävästi 3
Huonosti 4
Erittäin huonosti 5
14. Miten olet kyennyt viime aikoina keskittymään asioihin?
Erittäin hyvin 1
Hyvin 2
Tyydyttävästi 3
Huonosti 4
Erittäin huonosti 5
15. Stressillä tarkoitetaan tilannetta, jossa ihminen tuntee itsensä jännittyneeksi, levottomaksi,
hermostuneeksi tai ahdistuneeksi taikka hänen on vaikea nukkua asioiden vaivatessa jatkuvasti
mieltä. Tunnetko sinä nykyisin tällaista stressiä?
en lainkaan 1
vain vähän 2
jonkin verran 3
melko paljon 4
erittäin paljon 5
16. Kuinka usein harrastat vapaa-ajan liikuntaa vähintään 20 minuuttia niin, että ainakin lievästi
hengästyt ja hikoilet? Mikä vaihtoehdoista parhaiten kuvaa keskimääräistä tilannettasi eri
vuodenaikoina. Älä laske mukaan työmatkaliikuntaa
lähes joka päivä 1
1–2 kertaa viikossa 2
pari kertaa kuukaudessa 3
en harrasta liikuntaa 4
en voi vamman tai sairauden vuoksi harrastaa liikuntaa 5

17. Nukutko mielestäsi riittävästi?
Nukun aina riittävästi ja hyvin 1
Nukun usein riittävästi 2
Nukun vain joskus riittävästi 3

4

En juuri koskaan nuku riittävästi 4

18. Tupakoitko?
En
Kyllä, satunnaisesti 1
Kyllä, päivittäin 2
19. Kuinka usein juot olutta, viiniä tai muita alkoholijuomia? Laske mukaan myös ne kerrat,
jolloin nautit vain pieniä määriä, esimerkiksi pullon keskiolutta tai tilkan viiniä.
En koskaan 1
YKSI ALKOHOLIANNOS ON:
Noin kerran kuukaudessa tai harvemmin 2
pullo (33cl) keskiolutta tai siideriä tai lasi (12cl)
2–4 kertaa kuukaudessa 3
mietoa viiniä tai pieni lasi (8cl) väkevää viiniä tai
2–3 kertaa viikossa 4
ravintola-annos (4cl) väkeviä alkoholijuomia
4 kertaa viikossa tai useammin 5

SOSIAALISET SUHTEET / SOSIAALINEN PÄÄOMA
20. Asteikolla nollasta kymmeneen, kuinka tyytyväinen olet ihmissuhteisiisi? Nolla tarkoittaa,
että olet erittäin tyytymätön ja kymmenen, että olet erittäin tyytyväinen ihmissuhteisiisi
Skaala 0…10
21. Tunnetko itsesi yksinäiseksi?
Kyllä, jatkuvasti 1
Kyllä, melko usein 2
Kyllä, joskus 3
Kyllä, hyvin harvoin 4
En koskaan 5
22. Voiko mielestäsi ihmisiin luottaa, vai onko niin, ettei ihmisten suhteen voi olla liian
varovainen. Kerro mielipiteesi asteikolla nollasta kymmeneen, jossa nolla tarkoittaa, ettei
ihmisiin voi luottaa ollenkaan ja 10, että useimpiin ihmisiin voi luottaa? Skaala 0…10
23. Asteikolla nollasta kymmeneen, kuinka paljon luotat seuraavaksi luettelemiini tahoihin.
Nolla tarkoittaa sitä, että et luota ollenkaan kyseiseen tahoon ja 10 sitä, että luotat erittäin
paljon kyseiseen tahoon: Skaala 0…10
A) Eduskunta
B) Oikeusjärjestelmä
C) Poliisi
D) Poliitikot
E) Poliittiset puolueet
F) EU
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24. Jotkut ihmiset jättävät nykyään syystä tai toisesta äänestämättä. Äänestitkö sinä
viime eduskuntavaaleissa huhtikuussa 2015?
Kyllä 1
En 2
25. Asteikolla nollasta kymmeneen, miten paljon koet pystyväsi vaikuttamaan omaa elämääsi
koskeviin asioihin? Nolla tarkoittaa, että pystyt vaikuttamaan omiin asioihisi erittäin vähän ja
kymmenen, että pystyt vaikuttamaan niihin erittäin paljon Skaala 0…10
26. Asteikolla nollasta kymmeneen, miten vapaasti pystyt mielestäsi päättämään, kuinka elät
omaa elämääsi? Nolla tarkoittaa, että mahdollisuutesi siihen ovat hyvin heikot ja kymmenen,
että ne ovat erittäin hyvät Skaala 0…10

AJANKÄYTTÖ
27. Kuinka paljon käytät vapaa-aikaa seuraaviin asioihin tavallisena arkipäivänä? Anna arviosi
puolen tunnin tarkkuudella
B) Kotityöt ja kodin huoltotyöt
A) Yhdessäolo ja keskustelut perheenjäsenten kanssa
C) Televisio katselu ja radion kuunteleminen
D) Internetin käyttö
E) Lehtien tai kirjojen lukeminen
F) Ulkoilu
28. Kuinka paljon käytät vapaa-aikaa seuraaviin asioihin normaalisti viikossa? Anna arviosi
tunnin tarkkuudella
A) Ystävien kanssa seurustelu
B) Ostoksilla käyminen
C) Asiointi viranomaisissa, kuten TE-toimistossa, terveyskeskuksessa tai sosiaalitoimistossa
D) Opiskelu esimerkiksi kansalaisopistossa
E) Järjestö- ja yhdistystoiminta
F) Harrastukset
29. Luettelen seuraavaksi erilaisia tapoja auttaa ystäviä, sukulaisia tai naapureita. Oletko
viimeksi kuluneen neljän viikon aikana auttanut palkatta tai pientä korvausta vastaan toista
kotitaloutta näissä asioissa?
A) käytännön askareet (remontti- ja rakennus¬työt, muutto, koti- ja pihatyöt, asioiden hoito,
lasten hoito)
B) kuunteleminen tai tukeminen vaikeuksissa (henkinen tuki)
C) kuljetus- tai asiointiapu
D) taloudellinen tuki
Kyllä 1
En 2

6

30. Autatko säännöllisesti jotakuta toimintakyvyltään heikentynyttä tai sairasta henkilöä
selviytymään kotona? Voit valita useampia vaihtoehtoja.
Kyllä, puolisoa 1
Kyllä, lasta tai lapsenlasta 2
Kyllä, vanhempia tai puolison vanhempia 3
Kyllä, isovanhempia tai puolison isovanhempia 4
Kyllä, jotakin muuta henkilöä, ketä? (Kirjataan, Kela koodaa myöhemmin) 5
En 6
31. Vapaaehtoistyöllä tarkoitetaan työtä, jota tehdään järjestön tai ryhmän hyväksi ilman
palkkaa. Se voi olla sihteerin työtä, rahankeruuta, liikunnan ohjausta tai jotain muuta
järjestettyä toimintaa. Luettelen seuraavaksi erilaisia yhdistyksiä ja ryhmiä. Oletko neljän viime
viikon aikana tehnyt työtä mainitun järjestön tai ryhmän hyväksi?
Urheilujärjestö tai liikuntakerho 1
Sosiaali- ja terveysjärjestöt, kuten SPR tai erilaiset vammaisjärjestöt 2
Uskonnollinen yhdistys tai seurakunta 3
Asuinalueyhdistys, kylätoimikunta, taloyhtiö tai koulun vanhempaintoimikunta 4
Poliittinen puolue tai ammatillinen yhdistys 5
Maatalous- ja kotitalousalan järjestö kuten Martat tai 4H 6
Kulttuuri- tai harrastejärjestö tai –ryhmät kuten kuorotoiminta tms. 7

TALOUDELLINEN TOIMEENTULO
32. Jos mietit koko kotitaloutesi jäsenten tuloja, mikä on kotitaloutesi
pääasiallisin toimeentulon lähde?
Palkkatulot 1
Tulot omasta yrityksestä (ei maatilalta) 2
Työttömyysturva 3
Muut sosiaalietuudet kuten eläke tai toimeentulotuki 4
Sijoitustulot, säästöt tai pääomatulot 5
Muut tulot 6
33. Mikä seuraavaksi luetelluista kuvauksista on lähimpänä sitä, minkälaiset
kotitaloutesi tulot ovat tällä hetkellä?
Nykyisillä tuloilla elää mukavasti 1
Nykyisillä tuloilla tulee toimeen 2
Nykyisillä tuloilla on vaikeuksia tulla toimeen 3
Nykyisillä tuloilla on hyvin vaikea tulla toimeen 4

34. Esitän seuraavaksi väittämiä liittyen raha-asioiden hoitoon. Kerro, sopivatko väittämät sinun
tilanteeseesi aina, joskus, harvoin vai ei koskaan?
A) Raha-asiani ovat hyvin hallinnassa ja laskuni tulevat maksetuksi ajallaan
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B) Olen huolissani raha-asioista
C) Minulla on mahdollisuus tehdä järkeviä ja pitkällä tähtäimellä kannattavia taloudellisia valintoja
D) Minulla on käytettävissäni taloudellinen hätävara, jos elämässäni tapahtuu jotain
odottamatonta
4 = sopii aina
3 = sopii joskus
2 = sopii harvoin
1 = ei sovi koskaan
TYÖNHAKU
35. Luettelen seuraavaksi erilaisia elämän osa-alueita. Asteikolla nollasta kymmeneen, missä
määrin ne antavat elämällesi sisältöä? Nolla merkitsee, että kyseinen elämän osa-alue antaa
hyvin vähän sisältöä elämään ja kymmenen, että se antaa hyvin paljon sisältöä elämään
Skaala 0…10
A) työ
B) koti ja perhe
C) kodin ulkopuolinen vapaa-aika
36. Oletko hakenut työtä viimeksi kuluneen neljä viikon aikana?
JOS KYLLÄ: oletko päässyt työhaastatteluun?
Kyllä, mutta en ole päässyt työhaastatteluun 1
Kyllä, olen päässyt työhaastatteluun 2
En 3
37. Olisitko valmis aloittamaan työt noin 2 viikon kuluessa?
Kyllä 1
En 2
38. Minkä suuruinen pitäisi ansiotyöstä saatavan palkan kuukaudessa olla, jotta ottaisit työn
vastaan?
39. Arveletko, että tulet työllistymään ammattiasi tai työkokemustasi vastaavaan työhön
seuraavan 12 kuukauden aikana?
Kyllä 1
En 2 Minkä näkee ensisijaisena työllistymisen esteenä? Kirjataan lyhyesti, Kela koodaa
myöhemmin
En osaa sanoa 3

