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Johdanto 

Tässä muistiossa tarkastellaan nuorten työpajatoiminnan vaikuttavuutta laajan rekisteriai-
neiston avulla. Aineiston työpajavalmentautujia koskevat rekisteritiedot kerättiin työpa-
joilta keväällä 2017. Vaikuttavuusarvioissa käytetään menetelmänä kaltaistamista. Mene-
telmän avulla on työpajavalmennukseen osallistuneille pyritty löytämään mahdollisimman 
samankaltainen verrokkiryhmä. Näin saadut arviot kertovat valmennuksen vaikutuksesta 
valmennettaviin. Tarkastelussa arvioidaan työpajatoiminnan vaikutuksia opiskeluun, työlli-
syyteen, tuloihin ja tulonsiirtoihin nuorilla, jotka osallistuivat työpajavalmennukseen kalen-
terivuosina 2013–2015. Nämä vastemuuttujat on valittu sillä perusteella, että ne on ase-
tettu työpajatoiminnan tavoitteiksi opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksissä 
(17/600/2006 ja OKM/10/600/2014). Arvioinnin seurantatiedot päättyvät vuoteen 2016, eli 
vuonna 2013 valmennusjaksolla olleiden koulutus- ja työmarkkinatulemia voidaan seurata 
kolmen vuoden päähän. Vuosilta 2014 ja 2015 seuranta-aika on lyhyempi. Tämän muistion 
päätulokset on esitetty nuorten työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä käsittelevässä tar-
kastuskertomuksessa. 

Tarkastelu etenee siten, että ensimmäisessä luvussa kuvataan arvioinnissa käytettävä 
aineisto. Toisessa luvussa esitellään käytetty menetelmä sekä muuttujat. Kolmannessa lu-
vussa kuvataan lyhyesti se, miten kohde- ja verrokkiryhmä eroavat kaltaistamisessa käytet-
tävien muuttujien suhteen. Neljännessä luvussa esitetään arvioinnin tulokset ja lopuksi esi-
tetään lyhyt yhteenveto tuloksista. 
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1 Aineisto 

Muistiossa kuvattava tarkastelu perustuu aineistoon, joka on koottu useista eri lähteistä 
keväällä 2017. Valtiontalouden tarkastusvirasto lähetti maaliskuussa 2017 kaikille valtion-
avustusta saaville työpajoille pyynnön toimittaa perustiedot kaikista alle 29-vuotiaista vuo-
sina 2015–2016 työpajalla olleista henkilöistä. Tietoja pyydettiin myös aiemmilta vuosilta, 
jos niitä oli työpajan rekistereistä edelleen saatavilla. Työpajoilta pyydettiin henkilön nimi, 
sosiaaliturvatunnus, työpajajakson alkamis- ja päättymispäivä, toimenpide sekä lähettäjä. 
Siinä tapauksessa, että rekisteritietoa henkilön sosiaaliturvatunnuksesta ei ollut saatavilla, 
pyydettiin työpajaa toimittamaan henkilön syntymäaika ja osoite, jos ne olivat saatavilla. 
Tietoja toimitti 124 työpajaa. Osa saaduista rekisteritiedoista oli niin puutteellisia, että ne 
jätettiin pois aineistosta.  Tilastokeskukseen toimitettiin 23 710 osallistujan tietoja 115 työ-
pajalta.  

Työpajojen toimittamat rekisteritiedot toimitettiin Tilastokeskukseen. Tilastokeskuk-
sessa työpajoilta saatuihin tietoihin yhdistettiin Tilastokeskuksen eri rekistereistä tietoa 
henkilöiden taustasta työpajajakson alkamisvuodelta ja opiskelusta ja suoritetuista tutkin-
noista alkamisvuotta edeltävältä vuodelta sekä tuloista, työllisyystilanteesta, työvoimapo-
liittisista toimenpiteistä ja työvoimakoulutuksesta viideltä ensimmäistä työpajajaksoa edel-
tävältä vuodelta. Lisäksi henkilön tietoihin yhdistettiin tietoa pääasiallisesta toiminnasta, 
opiskelusta, tuloista ja työllisyystilanteesta viimeisen työpajajakson päättymisvuodelta sekä 
sitä seuraavilta vuosilta, jos tietoa oli saatavilla. Tämän tarkastuksen seurantatiedot päätty-
vät vuoteen 2016, joka oli aineistoa muodostettaessa viimeisin Tilastokeskuksen rekiste-
reistä saatavilla ollut vuosi. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilöitä, joiden työpajajakso päättyi 
vuonna 2016, tarkastellaan seurantatietojen perusteella ainoastaan vuoden 2016 lopun ti-
lanteen valossa. Vuonna 2015 päättyneitä jaksoja on mahdollista tarkastella jakson päätty-
misvuoden ja sitä seuraavan vuoden perusteella. Joiltakin työpajoilta saatiin tietoja aina 
vuonna 2010 toteutuneista työpajajaksoista alkaen.  

Osa Tilastokeskukseen toimitetuista tiedoista oli niin puutteellisia, ettei niihin ollut mah-
dollista löytää henkilötunnusta. Sen vuoksi aineistosta poistettiin vielä 2 011 henkilön tie-
dot. Lisäksi 481 henkilöllä valmennusjakson pituus oli 0 päivää. Myös nämä henkilöt pois-
tettiin aineistosta. Lopullisessa aineistossa oli 21 218 henkilöä. Tässä muistiossa tarkastel-
laan ainoastaan työpajajaksoja, jotka ajoittuivat kalenterivuosille 2013, 2014 ja 2015. Tällä 
ajanjaksolla aineistossa oli 12 741 henkilöä. Koska tarkastelu rajattiin edelleen henkilöihin, 
joilla oli ainoastaan yksi korkeintaan puolen vuoden mittainen työpajavalmennusjakso ka-
lenterivuoden aikana, oli lopullinen kohdejoukko selvästi tätä lukumäärää pienempi. Aineis-
toa on kuvattu yleisemmin ja tarkemmin tämän tarkastuksen yhteydessä julkaistavassa toi-
sessa muistiossa.1 

1.1 Kohde- ja vertailuryhmän muodostaminen 

Nuoret tulevat työpajoille hyvin erilaisten kanavien kautta ja erilaisten elämäntilanteiden 
vuoksi. Osa valmentautujista on ollut työttömänä ennen työpajajaksoa. Osan taustalla ovat 
keskeytyneet tai heikosti sujuneet toisen asteen opinnot. Osan työpajoille ohjautuvista nuo-
rista taustalla on syrjäytymistä ja vakavampia ongelmia. Työpajakyselyjen tulosten mukaan2 
työvoimahallinto (TE-toimistot tai työvoiman palvelukeskukset) olivat merkittävin työpa-
joille ohjaava taho. Vuosina 2014–2016 runsas kolmannes valmentautujista tuli työpajoille 
työvoimahallinnon ohjaamina. Työvoimahallinnon osuus oli laskeva tarkastelujakson ai-
kana. Seuraavaksi eniten valmentautujia työpajoille lähetti kuntien sosiaali- ja terveystoimi 
ja nuorisotoimi. Noin neljännes valmentautujista tuli niiden lähettämänä. Oppilaitosten lä-
hettämänä työpajoille tuli noin 10 prosenttia nuorista. Suunnilleen saman verran nuoria tuli 
työpajalle joko itse tai kavereiden tai sukulaisten yhteydenoton perusteella.  
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Työpajatoiminnassa ei ole kyse pelkästään nuorten työllistymismahdollisuuksien paran-
tamisesta vaan tavoitteena on myös nuoren ohjaaminen sopivaan koulutukseen tai mah-
dollisesti kesken jääneen tutkinnon loppuun saattaminen. 

Koko populaatio 

Koska työpajatoimintaan osallistuvien nuorten taustat ovat hyvin erilaisia, vertailuryhmä 
voidaan muodostaa useilla eri kriteereillä. Tässä arvioinnissa on lähdetty siitä, että koko tar-
kasteltavan populaation muodostavat ne nuoret, jotka olivat 17–28-vuotiaita vuosina 
2013–2015.  

Kohderyhmä 

Kohderyhmään kuuluvat ne kalenterivuosina 2013–2015 työpajajaksolla olleet 17–28-vuo-
tiaat nuoret, joilla oli VTV:lle toimitetuissa rekisteritiedoissa ainoastaan yksi yhdelle kalen-
terivuodelle ajoittuva jakso. Jos henkilöllä oli jaksoja, joiden välissä oli alle 31 päivää, nämä 
jaksot oli yhdistetty yhdeksi jaksoksi. Rajaus tehtiin myös työpajajakson pituuden mukaan 
siten, että yhdistetyn jakson pituus oli korkeintaan puoli vuotta eli alle 183 kalenteripäivää. 
Pituudeksi valittiin puoli vuotta siitä syystä, että jaksojen pituustarkastelun perusteella suu-
rin osa työpajajaksoista oli korkeintaan sen mittaisia. Tämän rajauksen lisäksi testattiin 
myös malleja, joissa nuorelle sallittiin kalenterivuoden aikana kaksi jaksoa. Näiden mallien 
tulokset poikkesivat yhteen jaksoon perustuvista tuloksista siten, että työpajavalmennuk-
sen vaikutukset olivat pääsääntöisesti vähäisempiä tai niitä ei havaittu lainkaan.  

Osalla nuorista valmennusjaksoja on useamman vuoden aikana useita eli valmennusjak-
sot toistuivat pidemmän ajan kuluessa. Toistuvasti työpajoilla olleet henkilöt muodostavat 
elämäntilanteeltaan oman erillisen ryhmänsä, joten heidät rajattiin tämän vaikuttavuusar-
vioinnin ulkopuolelle. Vertailuryhmän muodostaminen näille henkilöille olisi ollut vaikeaa. 
Lisäksi heidän lukumääränsä oli vähäinen, joten luotettavien arvioiden saaminen olisi myös 
ollut vaikeaa. Kun kohderyhmä rajattiin näin, siinä oli 1 150 nuorta vuonna 2013, 1 221 
nuorta vuonna 2014 ja 1 653 nuorta vuonna 2015.  

Verrokkiryhmä 

Työpajojen valmennusjaksolle tulevien nuorten elämäntilanteessa on hyvin paljon vaihtelua 
ennen jaksoa. Osa henkilöistä on ollut työpajajaksoa edeltävän vuoden lopussa työttömänä 
tai työvoiman ulkopuolella, mutta kaikkien valmentautujien taustalla ei ole työttömyyttä. 
Osa valmentautujista opiskelee toisen asteen tutkintoa ja osan taustalla on muita vaikeuksia 
kuin työttömyyttä. Näiden eri tekijöiden huomioon ottaminen potentiaalisen verrokkijou-
kon rajauksessa on vaikeaa ilman, että verrokkijoukko kasvaisi lukumäärältään suureksi, jo-
ten osa näistä tekijöistä on otettu huomioon vasta kaltaistamisvaiheessa.  

Potentiaalisen verrokkiryhmän rajauksessa haluttiin kuitenkin ottaa huomioon se, että 
lähes puolet nuorista tuli valmennusjaksolle tarkasteluajankohtana työhallinnon lähettä-
mänä. Kunnan sosiaali- ja terveystoimi oli toiseksi yleisin työpajajaksolle lähettävä taho. Sen 
vuoksi tässä vaikuttavuustarkastelussa päädyttiin rajaamaan tarkasteluvuoden verrokki-
ryhmä niihin 17–28-vuotiaisiin nuoriin, jotka olivat edeltävän vuoden lopussa olleet pääasi-
allisen toiminnan perusteella joko työttömänä tai muusta syystä työvoiman ulkopuolella. 
Lisäksi verrokkiryhmään otettiin mukaan vain nuoria, joilla ei ollut tarkasteluvuonna mitään 
työvoimapoliittisia toimenpiteitä tai työvoimakoulutusjaksoja. Tällä rajauksella varmistet-
tiin se, ettei vertailuryhmään tule mukaan henkilöitä, jotka mahdollisesti olisivat olleet tar-
kasteluvuonna työvoimahallinnon lähettämänä jollakin sellaisella työpajalla, jonka tietoja 
tässä tarkastuksessa ei ollut käytettävissä. Lisäksi tällä rajauksella vertailuryhmä saatiin su-
pistettua nuoriin, jotka saattaisivat ohjautua työpajoille.3 Nuorten työpajatoiminnan vaikut-
tavuutta tarkasteltiin erikseen vuosien 2013, 2014 ja 2015 työpajojen valmennusjaksoilta. 
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2 Menetelmä ja muuttujat 

Tässä arvioinnissa menetelmänä käytettiin kaltaistamista (matching). Kaltaistamalla verrok-
kijoukosta etsitään kohdejoukolle taustaltaan mahdollisimman samankaltainen ryhmä. 
Tässä arvioinnissa kaltaistettu verrokkiryhmä määritettiin käyttämällä ns. propensity score 
matching -menetelmää.4 Menetelmässä ennustetaan ensin todennäköisyyttä osallistua toi-
menpiteeseen eli tässä tapauksessa työpajan valmennusjaksolle käyttämällä erilaisia henki-
lön taustaa ja työpajajaksoa edeltävää toimintaa kuvaavia muuttujia. Tämän jälkeen hae-
taan kullekin työpajajaksolle osallistuvalle henkilölle verrokki (tai verrokkeja), joiden toden-
näköisyys osallistua työpajajaksolle on mahdollisimman samanlainen kuin työpajajaksolle 
osallistuneella henkilöllä. Työpajavalmennuksen vaikutus valmennusjaksolla olleille saa-
daan laskettua kohderyhmän ja verrokkiryhmän tulemien keskiarvojen erotuksena. Tässä 
arvioinnissa on käytetty propensity score matching -menetelmää ja verrokit on valittu salli-
malla takaisinpano käyttämällä ns. nearest neighbor -menettelyä siten, että jokaisella koh-
deryhmän jäsenellä on vähintään 5 verrokkia. Estimoinnit on tehty käyttämällä Stata 15 tef-
fects psmatch nn(5) -käskyä.5   

Kaltaistamisella pyritään asetelmaan, jossa vertaillaan taustaltaan mahdollisimman sa-
mankaltaisia henkilöitä tosiinsa. Onnistuakseen tämä edellyttää sitä, että analyysissa on 
otettu huomioon kaikki sellaiset henkilön ominaisuuksia kuvaavat havaittavat tekijät, jotka 
vaikuttavat toimenpiteeseen valikoitumiseen. Lechnerin ja Wunschin (2013) mukaan arvi-
oitaessa työllisyyspolitiikan vaikuttavuutta tulisi kaltaistamisessa ottaa huomioon henkilöi-
den ikä, sukupuoli, koulutus, siviilisääty, kansalaisuus, mahdollisten lasten ikä, työmarkki-
natilannetta lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä kuvaavat tekijät, mahdolliset työvoimapoliit-
tiset toimenpiteet jaksoa edeltävältä ajalta, tulot, tulonsiirrot ja alueelliset tekijät, jotka vai-
kuttavat alueelliseen työllisyystilanteeseen.  

Kaltaistamisessa käytetyt muuttujat 

Tässä arvioinnissa käytetyt muuttujat valittiin aiemman työvoimapoliittisten toimenpitei-
den vaikutuksia tarkastelevan kirjallisuuden perusteella. Koska työpajatoiminnan tavoit-
teena on, että henkilö työpajajakson jälkeen joko osallistuu koulutukseen tai on työllistynyt, 
otettiin huomioon myös tekijöitä, jotka vaikuttavat henkilön todennäköisyyteen osallistua 
koulutukseen.  

Tässä arvioinnissa kaltaistamisessa käytettiin seuraavia muuttujia työpajajakson alussa: 
sukupuoli, ikä, siviilisääty, syntyperä, äidinkieli ja kansalaisuus. Työpajajaksoa edeltävältä 
vuodelta nuoren aikaisempaa koulumenestystä kuvaavina muuttujina olivat suoritettu pe-
rusopetuksen oppimäärä ja perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo toi-
sen asteen yhteisvalintarekisterin tietojen pohjalta, korkein suoritettu tutkinto ja tutkinnon 
koulutusala tutkintorekisterin tietojen perusteella sekä mahdollisten meneillään olevien 
opintojen koulutuslaji opiskelijarekisterin tietojen perusteella. Nuoren taloudellista tilan-
netta kuvattiin viiden edeltävän vuoden ansiotuloilla ja tulonsiirroilla. Työmarkkinatilan-
netta kuvaavina muuttujina käytettiin työpäivien lukumäärää, työttömyyspäivien lukumää-
rää, työvoimapoliittisten toimenpiteiden päivien lukumäärää ja työvoimakoulutuksen päi-
vien lukumäärää viideltä työpajajaksoa edeltävältä vuodelta. Alueellisena muuttujana käy-
tettiin tietoa asuinmaakunnasta.  

Kaltaistamisen onnistumisen arviointi 

Kaltaistamisen onnistumista arvioidaan kirjallisuudessa ensinnäkin sillä, miten ns. common 
support -oletus toteutuu. Tällä tarkoitetaan sen testaamista, ovatko kohde- ja verrokkiryh-
män erilaiset taustaominaisuudet jakautuneet samalla tavalla. Tätä tarkastellaan yleensä 
laskemalla taustamuuttujien standardoidut erotukset. Kyse on ryhmien välisistä keskiarvo-
jen erotuksista, jotka on skaalattu ryhmien keskimääräisellä keskihajonnalla. Jos kaltaista-
minen on onnistunut hyvin, standardoidut erot ovat pieniä. Kynnysarvona pidetään kirjalli-
suudessa arvoa 0,25.6 Jos standardoitu ero on tätä pienempi, kaltaistaminen on onnistunut. 
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Tässä arvioinnissa laskettiin standardoidut erot, ja saatujen tulosten mukaan kaltaista-
minen onnistui hyvin. Liitteessä 1 on raportoitu vuoden 2013 standardoidut erot. Vuosien 
2014 ja 2105 tulokset olivat vuoden 2013 kaltaisia. Lisäksi liitteessä olevissa kuvioissa 6-8 
on esitetty propensity scoren -jakaumat ennen kaltaistamista ja kaltaistamisen jälkeen. 
Myös niiden perusteella kaltaistaminen onnistui hyvin. 

Kohde- ja verrokkiryhmän ryhmittely 

Työpajatoiminnan vaikuttavuutta tarkasteltiin kolmelta eri vuodelta, ja jokaisena vuonna 
tarkasteltiin vielä erikseen tulemia sukupuolen, ikäryhmän ja koulutusasteen mukaan. Jo-
kaiselta vuodelta tarkasteltiin toisin sanoen erikseen vielä naisia ja miehiä, 17–20-vuotiaita 
ja 21–24-vuotiaita sekä perusasteen tutkinnon varassa olleita ja toisen tai kolmannen as-
teen tutkinnon suorittaneita. Yli 24 -vuotiaita ei tarkasteltu erikseen, koska kyseisessä koh-
deryhmässä oli selvästi kahta nuorempaa ikäryhmää vähemmän havaintoja. 
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3 Kohde- ja verrokkiryhmien vertailua ennen 
kaltaistamista 

Vuoden 2013 kohde- ja verrokkiryhmien taustamuuttujien tärkeimpiä eroja ennen kaltais-
tamista havainnollistetaan taulukossa 1 keskiarvojen avulla. Niistä nähdään, että verrokki-
ryhmän henkilöt ovat keskimäärin kaksi vuotta vanhempia kuin kohderyhmän henkilöt. Suu-
rin osa molemmissa ryhmissä on suomalaistaustaisia. Suomalaistaustaisten osuus on suu-
rempi kohderyhmässä. Kohde- ja verrokkiryhmät eroavat myös siviilisäädyn suhteen siten, 
että naimattomien osuus on kohderyhmässä jonkin verran suurempi.  

Kohde- ja verrokkiryhmät eivät juurikaan eroa sen suhteen, millaisen perusopetuksen 
oppimäärän niihin kuuluvat henkilöt ovat suorittaneet. Kohderyhmässä on hieman verrok-
kiryhmää enemmän nuoria, jotka ovat hakeneet toiselle asteelle lukiotodistuksella tai he 
ovat suorittaneet yhdistelmäopinnot. Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo on sen sijaan 
kohderyhmällä alhaisempi kuin verrokkiryhmällä. Myös ylioppilastutkinnon suorittaneita on 
kohderyhmässä verrokkiryhmää vähemmän. 

Nuorten työpajatoiminnan kohderyhmä erottuu selvästi työpajajaksoa edeltävän vuo-
den koulutustasossa. Työpajatoiminnan yksi tärkeä kohderyhmä ovat nuoret, joilla ei ole 
toisen asteen tutkintoa. Kohderyhmässä onkin selvästi verrokkiryhmää vähemmän henki-
löitä, jotka ovat suorittaneet toisen tai kolmannen asteen tutkinnon. Ylemmän perusasteen 
tutkinnon suorittaneita sen sijaan on selvästi verrokkiryhmää enemmän. Ryhmät eroavat 
toisistaan myös koulutusalojen suhteen. Näissä eroissa perusasteen varassa olevien suu-
rempi osuus heijastuu yleissivistävän koulutusalan suurempana osuutena. Muu kuin yleis-
sivistävä koulutus on kohderyhmässä verrokkiryhmää selvästi vähäisempää. 

Kun tarkastellaan työpajajaksoa edeltävän vuoden opiskelua, havaitaan, että toisen as-
teen opintojen suorittaminen ja erityisesti OPS-perusteinen ammatillinen peruskoulutus on 
selvästi yleisempää kohderyhmässä kuin verrokkiryhmässä.  

Ammatillisen työvoimakoulutuksen keskimääräinen päivien määrä on kohde- ja verrok-
kiryhmissä viitenä työpajajaksoa edeltävänä vuonna hyvin samanlainen. Työvoimapoliittis-
ten toimenpiteiden päivien määrä on työpajavalmennusta edeltävänä vuonna kohderyh-
mässä keskimäärin hieman suurempi kuin verrokkiryhmässä. Aiempina vuosina erot ovat 
tätä vuotta pienempiä. Ansiotuloissa ja tulonsiirroissa on jonkin verran eroja kohde- ja ver-
rokkiryhmän välillä. 

Alueellisessa jakaumassa maakunnittain tarkasteltuna ryhmät eroavat toisistaan jonkin 
verran siten, että Pirkanmaalta kohderyhmässä on verrokkiryhmää vähemmän nuoria. 

 
Taulukko 1:  Kaltaistamisessa käytettyjen taustamuuttujien keskiarvot kohde- ja verrokkiryhmissä ennen 

kaltaistamista vuonna 2013 

 2013  

 Verrokit Kohderyhmä 

Ikä 23.364 20.590 

Naisten osuus, % 0.485 0.404 

Syntyperä: suomalaistaustainen, syntynyt Suomessa   

suomalaistaustainen, syntynyt ulkomailla, % 0.018 0.026 

ulkomaalaistaustainen, syntynyt Suomessa, % 0.007 0.011 

ulkomaalaistaustainen, syntynyt ulkomailla, % 0.140 0.062 

Äidinkieli: suomi   

ruotsi 0.024 0.032 

muu kieli 0.150 0.071 

Kansalaisuus: Suomi   

muu maa 0.118 0.053 

Siviilisääty: naimaton   
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Avioliitossa, rekisteröidyssä parisuhteessa tai asumuserossa 0.129 0.038 

Eronnut avioliitosta tai rekisteröidystä parisuhteesta 0.014 0.007 

Korkein suoritettu tutkinto: toinen aste   

Ylempi perusaste 0.325 0.689 

Alempi korkeakouluaste 0.047 0.006 

Ylempi korkeakouluaste 0.011 0.001 

Koulutusaste tuntematon 0.100 0.025 

Koulutusala: yleissivistävä   

Kasvatusalat 0.003 0.001 

Humanistiset ja taidealat 0.036 0.017 

Yhteiskunnalliset alat   

Kauppa-, hallinto- ja oikeustiede 0.046 0.014 

Luonnontieteet   

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 0.021 0.019 

Tekniikan alat 0.178 0.081 

Maa- ja metsätalousalat 0.019 0.007 

Terveys- ja hyvinvointialat 0.051 0.003 

Palvelualat 0.083 0.036 

Muut alat tai ala tuntematon 0.085 0.031 

Koulutuslaji: OPS-perusteinen ammatillinen peruskoulutus, ei oppiso-
pimuskoulutus   

Lukiokoulutus, nuorten OPS 0.003 0.052 

Lukiokoulutus, aikuisten OPS 0.006 0.021 
Näyttötutkintoon valmistava koulutus: perustutkinnot (ei oppisopimus-
koulutus) 0.015 0.024 
Näyttötutkintoon valmistava koulutus: ammattitutkinnot (ei oppisopi-
muskoulutus) 0.011 0.009 
Näyttötutkintoon valmistava koulutus: erikoisammattitutkinnot (ei op-
pisopimuskoulutus) 0.000 0.001 

OPS-perusteinen ammatillinen peruskoulutus (oppisopimuskoulutus) 0.000 0.001 
Näyttötutkintoon valmistava koulutus: perustutkinnot (oppisopimus-
koulutus) 0.002 0.003 

Ammattikorkeakoulututkinto, nuorten koulutus 0.014 0.020 

Alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon tähtäävä koulutus 0.004 0.003 

Ei opiskele 2. tai 3. asteen tutkintoa tai ei tietoa koulutuslajista 0.927 0.546 

Koulutustaso: perusopetuksen oppimäärä   

Ulkomailla suoritettu tutkinto 0.011 0.019 

Perusopetuksen erityisopetuksen osittain yksilöllistetty oppimäärä 0.049 0.065 

Perusopetuksen erityisopetuksen yksilöllistetty oppimäärä, opetus jär-
jestetty toiminta-alueittain 0.001 0.003 

Perusopetuksen pääosin tai kokonaan yksilöllistetty oppimäärä 0.047 0.053 

Oppivelvollisuuden suorittaminen keskeytynyt (ei päättötodistusta) 0.012 0.010 
Lukion suorittanut, ylioppilas tai abiturientti, yhdistelmäopinnot-tut-
kinto  0.001 0.065 

Ei tietoa koulutustasosta yhteisvalintarekisterissä 0.120 0.036 

Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo: 4–4,99   

Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo 5–5,99 0.125 0.160 

Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo 6–6,99 0.279 0.374 

Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo 7–7,99 0.243 0.280 
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Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo 8–8,99 0.137 0.088 

Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo 9–10 0.035 0.015 

Ei tietoa perusopetuksen lukuaineiden keskiarvosta 0.175 0.081 

Suorittanut ylioppilastutkinnon: ei ole suorittanut ylioppilastutkintoa tai tutkinnosta ei ole tietoa 

Suorittanut ylioppilastutkinnon 0.219 0.130 

Työpäiviä, t-1 79.669 44.683 

Työpäiviä, t-2 89.194 38.649 

Työpäiviä, t-3 75.966 28.668 

Työpäiviä, t-4 62.194 16.939 

Työpäiviä, t-5 63.039 13.877 

Työttömyyspäiviä, t-1 91.364 74.607 

Työttömyyspäiviä, t-2 52.921 42.745 

Työttömyyspäiviä, t-3 43.856 29.997 

Työttömyyspäiviä, t-4 36.124 20.436 

Työttömyyspäiviä, t-5 20.909 11.617 

Ammatillisen työvoimakoulutuksen päiviä, t-1 6.080 6.553 

Ammatillisen työvoimakoulutuksen päiviä, t-2 6.924 5.691 

Ammatillisen työvoimakoulutuksen päiviä, t-3 5.475 4.534 

Ammatillisen työvoimakoulutuksen päiviä, t-4 3.565 3.932 

Ammatillisen työvoimakoulutuksen päiviä, t-5 2.715 1.621 

Työvoimapoliittisten toimenpiteiden päiviä, t-1 10.134 13.082 

Työvoimapoliittisten toimenpiteiden päiviä, t-2 9.616 9.148 

Työvoimapoliittisten toimenpiteiden päiviä, t-3 8.864 8.477 

Työvoimapoliittisten toimenpiteiden päiviä, t-4 6.717 5.269 

Työvoimapoliittisten toimenpiteiden päiviä, t-5 5.674 2.896 

Saadut tulonsiirrot, t-1 6338 5041 

Saadut tulonsiirrot, t-2 4848 3768 

Saadut tulonsiirrot, t-3 4179 2940 

Saadut tulonsiirrot, t-4 3325 1976 

Saadut tulonsiirrot, t-5 2521 1404 

Ansiotulot, t-1 6972 3170 

Ansiotulot, t-2 6353 2573 

Ansiotulot, t-3 5273 1880 

Ansiotulot, t-4 4434 1279 

Ansiotulot, t-5 4368 1009 

Maakunta: Uusimaa   

Varsinais-Suomi 0.083 0.096 

Satakunta 0.035 0.053 

Kanta-Häme 0.027 0.047 

Pirkanmaa 0.104 0.027 

Päijät-Häme 0.039 0.070 

Kymenlaakso 0.039 0.013 

Etelä-Karjala 0.025 0.010 

Etelä-Savo 0.023 0.042 

Pohjois-Savo 0.042 0.086 



11 
 

Pohjois-Karjala 0.031 0.011 

Keski-Suomi 0.061 0.035 

Etelä-Pohjanmaa 0.031 0.007 

Pohjanmaa 0.024 0.036 

Keski-Pohjanmaa 0.010 0.017 

Pohjois-Pohjanmaa 0.090 0.111 

Kainuu 0.013 0.025 

Lappi 0.035 0.019 

 
Vuosia 2014 ja 2015 koskevat kohde- ja verrokkiryhmien eri muuttujien keskiarvoja kos-

kevia eroja suhteessa vuoteen 2013 kommentoidaan seuraavassa lyhyesti.7 Niitä nuoria, 
jotka eivät opiskele 2. tai 3. asteen tutkintoa, on vuosina 2014 ja 2015 erityisesti verrokki-
ryhmässä vähemmän kuin vuonna 2013. Työ- ja työttömyyspäivien määrässä tarkastelu-
vuotta edeltävinä vuosina on myös jonkin verran vaihtelua verrattuna vuoteen 2013. Työ-
voimakoulutuksen päivien lukumäärät ovat keskimäärin vähäisiä sekä kohde- että verrokki-
ryhmällä, eikä niiden määrä eroa vuosien 2014 ja 2015 määristä. Sen sijaan työvoimapoliit-
tisten toimenpiteiden päivien määrässä on vuoden 2015 aineistoissa verrokkiryhmällä sel-
västi enemmän 4-5 vuotta ennen tarkasteluvuotta selvästi enemmän.  
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4 Vaikutusarvioinnin tulokset 

Arvioinnin vastemuuttujina tarkasteltiin ensinnäkin nuorten pääasiallisesta toiminnasta 
muodostettuja muuttujia. Näitä olivat opiskelijoiden osuus, työllisten osuus ja työttömien 
osuus. Lisäksi tarkasteltiin nuorten työkuukausien ja työttömyyskuukausien määrää sekä 
vuosittaisia ansiotuloja ja tulonsiirtoja. Arvioissa on kyse toimenpiteen keskimääräisestä 
vaikutuksesta niihin, jotka toimenpiteeseen osallistuvat (Average Treatment Effect for 
Treated, ATT). Tuloksia tulkitaan siten, että ne ilmaisevat toimenpiteen vaikutuksen työpa-
joilla valmennuksessa olleisiin verrattuna samankaltaiseen verrokkiryhmään, jotka eivät ole 
olleet työpajavalmennuksessa kyseisenä vuonna. Tässä esitetään tulokset niiden nuorten 
osalta, joiden työpajajakso oli vuonna 2013. Liitteessä kuvioissa 9-18 on esitetty vuosien 
2014 ja 2015 tulokset, ja niitä kommentoidaan lyhyesti vuoden 2013 tulosten yhteydessä. 
Jokaiselta tarkasteluvuodelta tarkastellaan sekä koko aineistoa että erikseen naisia ja mie-
hiä samoin kuin erikseen ja 21–24-vuotiaita sekä perusasteen tutkinnon varassa olevia ja 
toisen tai kolmannen asteen tutkinnon suorittaneita. 

Saatujen tulosten mukaan nuorten työpajatoiminnalla on vaikutusta pääasiassa nuorten 
opiskeluun ja toisen tai kolmannen asteen tutkinnon suorittamiseen 17–20-vuotiailla. Posi-
tiivisia työllisyysvaikutuksia arvioinnissa ei pääsääntöisesti havaittu. ´ 

Vaikutukset opiskeluun 

Työpajavalmennuksen vaikutuksia kohderyhmän opiskeluun tarkastellaan ensin pääasialli-
sesta toiminnasta muodostetun muuttujan avulla ja sen jälkeen opiskelijarekisteristä saa-
dun koulutuslaji muuttujan avulla. Pääasiallinen toiminta kuvaa vuoden lopun tilannetta. 
Opiskelijaksi henkilö kirjataan, jos hän ei ole työtön eikä varus- tai siviilipalveluksessa tai 
työllisenä ja jos hän on opiskelijarekisterin mukaan kokopäiväinen opiskelija. Muuttujan 
määrittelyssä hyödynnetään myös tietoja opintotuesta. Opiskelijaksi henkilö kirjataan myös 
silloin, jos hän on saanut opintotukea tarkasteluvuoden syksyllä tai koko vuoden. Myös työ-
voimakoulutukseen sijoitetut kirjataan opiskelijoiksi. Vaihtoehtoisesti opiskelua tarkastel-
laan opiskelijarekisteristä saadun koulutuslajimuuttujan avulla muodostamalla tieto siitä, 
opiskeleeko henkilö toisen tai kolmannen asteen tutkintoa.  

Kun tarkastellaan opiskelua pääasiallisesta toiminnasta muodostetun muuttujan avulla, 
havaitaan, että työpajavalmennusta seuraavan vuoden lopussa opiskelijoita on kohderyh-
mässä 3,4 prosenttia enemmän kuin verrokkiryhmässä (ks. taulukko 1). Tämä tulos on tilas-
tollisesti hyvin heikosti merkitsevä. Toisen vuoden lopussa opiskelijoiden osuus laskee siten, 
ettei se eroa tilastollisesti merkitsevästi verrokkiryhmästä. Kolmantena seurantavuotena 
osuus jälleen nousee siten, että opiskelijoiden osuus kohderyhmässä oli noin 5,4 prosent-
tiyksikköä suurempi kuin vertailuryhmässä.  

Tulokset ovat samansuuntaisia myös vuosien 2014 ja 2015 osalta.8 Vuonna 2014 työpa-
javalmennuksessa olleista opiskelijoiden osuus on vuoden kuluttua lähes 9 prosenttiyksik-
köä suurempi kuin verrokkiryhmässä ja laskee toisen vuoden lopussa 5 prosenttiyksikköön. 
Nämä vaikutukset ovat tilastollisesti merkitseviä. Vuoden 2015 osalta vuoden päästä opis-
kelijoita on kohderyhmässä noin 3 prosenttiyksikköä enemmän kuin verrokkiryhmässä, eikä 
tämä tulos ei ole enää merkitsevä 5 prosentin riskitasolla. 

Vaikutusarvioissa on eroa sukupuolen mukaan siten, että vaikutukset ovat suurempia 
naisilla kuin miehillä. Naisista opiskelijoina oli kohderyhmässä 6 prosenttiyksikköä enem-
män kuin verrokkiryhmässä vuosi valmennusvuoden jälkeen. Toisen vuoden lopussa ero 
verrokkeihin oli 10 prosenttiyksikköä ja vielä kolmantenakin vuonna yli 6 prosenttiyksikköä. 
Vaikutukset olivat tilastollisesti merkitseviä viimeistä seurantavuotta lukuun ottamatta. 
Miehistä opiskelijoina oli valmennusvuotta seuraavan vuoden lopussa noin 3 prosenttiyk-
sikköä enemmän kohde- kuin verrokkiryhmässä. Kahtena seuraavana vuotena opiskelijoi-
den osuus ei miehillä eroa verrokkiryhmästä.  
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Taulukko 2:  Työpajajakson vaikutus opiskelijoiden koko aineistossa, naisilla, miehillä, 17–20-vuotiailla, 21–

24-vuotiailla, vain perusasteen tutkinnon suorittaneilla ja vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneilla 

vuosi, kaksi vuotta ja kolme vuotta vuoden 2013 työpajajakson jälkeen. Taulukon vuodet viittaavat vuosiin 

työpajajakson jälkeen. 

 

 
Kaikki Naiset Miehet 

17–20- 
vuotiaat 

21–24- 
vuotiaat 

perusas-
teen tut-

kinto 

Vähintään 
2. asteen 
tutkinto 

 

vuosi 1 0.034 0,056* 0,032 0,024 0,035 0,023 0,038 
 (0.021) (0,027) 0,024 (0,032) (0,030) (0,023) (0,023) 
vuosi 2 0.026 0,099*** 0,008 0,015 0,085** 0,027 0,089*** 
 (0.020) (0,271) 0,024 (0,032) (0,027) (0,023) (0,026) 
vuosi 3 0.054*** 0,063 0,044* 0,055 0,050* 0,034 0,091*** 
 (0.019) (0,035) 0,022 (0,031) (0,026) (0,020) (0,025) 
        
N 71641 39121 47284 15721 27164 30794 38921 
N verrokki-
ryhmä 

70491 38670 46514 15079 26762 29973 38592 

N kohde-
ryhmä 

1150 451 770 642 396 821 329 

*** merkitsevä 0,001 %:n riskitasolla; ** merkitsevä 0,01 %:n riskitasolla; * merkitsevä 0,05 %:n riskitasolla. 
Muuttujien keskivirheet suluissa. Keskivirheet ovat Abadie-Imbens (2016)9 -korjattuja. 

 
Tulokset eroavat jonkin verran myös ikäryhmittäin siten, että vaikutusarviot ovat pie-

nempiä 17–20-vuotiailla ja suurempia 21–24-vuotiailla. Opiskelijoiden osuus 17–20-vuotiai-
den kohderyhmässä ei eronnut tilastollisesti merkitsevästi verrokkiryhmästä. Sen sijaan 21–
24-vuotiaiden kohderyhmässä opiskelijoiden osuus oli kaksi ja kolme vuotta työpajajakson 
jälkeen selvästi verrokkiryhmää suurempi. Ero oli myös tilastollisesti merkitsevä. 

Sukupuolen mukaan tarkasteltuna miehillä tulokset olivat hyvin samanlaisia myös vuo-
sina 2014 ja 2015.10 Naisilla opiskelijoiden osuus oli vuosi tarkasteluvuoden jälkeen suu-
rempi, mutta se ei enää ollut tilastollisesti merkitsevä 5 prosentin riskitasolla. Vuoden 2014 
osalta tilanne oli sama myös toisena valmennusjakson jälkeisenä vuotena. Ikäryhmien pe-
rusteella 17–20-vuotiaiden ikäryhmässä kohderyhmän opiskelijoiden osuus ei eroa verrok-
kiryhmästä. Vanhemmassa, 21–24-vuotiaiden ikäryhmässä tulokset ovat samankaltaisia 
kuin koko aineistossa eli vuoden kuluttua opiskelijoiden osuus on noin 8 prosenttiyksikköä 
suurempi kohderyhmässä verrattuna verrokkiryhmään. 

Eroa vaikutuksissa on myös sen mukaan, oliko nuorella toisen asteen tutkinto työpaja-
jaksoa edeltävänä vuonna. Työpajavalmennuksella ei ollut vaikutusta niiden nuorten opis-
keluun, jotka olivat perusasteen tutkinnon varassa. Jos nuorella oli kuitenkin vähintään toi-
sen asteen tutkinto jo ennen valmennusta, oli työpajavalmennuksella opiskeluun selkeä vai-
kutus: vähintään toisen asteen tutkinnon jo suorittaneiden ryhmässä opiskelijoiden osuus 
oli toisena ja kolmantena vuonna valmennusjakson jälkeen 9 prosenttiyksikköä suurempi 
kuin verrokkiryhmässä.  

Kun työpajavalmennuksen vaikutusta tarkastellaan sen suhteen, opiskeleeko nuori toi-
sen tai kolmannen asteen tutkintoa, edellä kuvattu tilanne hieman muuttuu sukupuolen ja 
iän suhteen. Kuviossa 1 on kuvattu valmennusjakson vaikutus opiskeluun toisen tai kolman-
nen asteen koulutuksessa koko vuoden 2013 kohderyhmässä ja erikseen miesten, naisten, 
17–20-vuotiaiden ja 21–24-vuotiaiden ryhmissä. Kuvion pystyakseli kuvaa vaikutuksen ero-
tusta prosenttiyksiköissä suhteessa verrokkiryhmään. Vaaka-akselilla on aika alkaen työpa-
jajaksoa edeltävästä vuodesta ja päättyen kolmanteen työpajajakson jälkeiseen vuoteen.  
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Kuvio 1: Työpajavalmennuksen vaikutukset vuonna 2013 valmennusjaksolla olleiden nuorten opiskeluun 

toisella tai kolmannella asteella kolmen vuoden ajan työpajavalmennuksen jälkeen kaikilla sekä erikseen 
miehillä, naisilla, 17–20-vuotiailla, 21–24-vuotiailla, korkeintaan perusasteen tutkinnon suorittaneilla ja 
vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneilla. Kuvion pystyakseli kuvaa vaikutuksen erotusta 

prosenttiyksiköissä suhteessa verrokkiryhmään. Vaaka-akselilla on aika alkaen työpajajaksoa edeltävästä 
vuodesta ja päättyen kolmanteen työpajajakson jälkeiseen vuoteen. Lähde: VTV:n omat laskelmat ja 
Tilastokeskuksen rekisterit. 

Nuorten työpajatoiminnalla on keskimäärin selkeä positiivinen vaikutus toisella tai kol-
mannella asteella opiskeluun kohdejoukossa. Vuonna 2013 työpajavalmennuksessa olleita 
opiskeli valmennusvuotta seuraavana kolmena vuotena toisella tai kolmannella asteella 
noin 5 prosenttiyksikköä enemmän kuin verrokkiryhmässä. Vaikutus vaihteli jonkin verran 
sukupuolen ja ikäryhmän mukaan. Naisilla eroa verrokkiryhmään ei ollut havaittavissa enää 
kolmantena vuotena. Myöskään 17–20-vuotiailla eroa verrokkiryhmään ei kolmantena vuo-
tena enää ollut havaittavissa. Sen sijaan 21–24-vuotiaiden ikäryhmässä opiskelijoiden osuus 
kasvoi koko kolmen vuoden seurantajakson ajan niin, että se oli kolmantena vuotena yli 10 
prosenttiyksikköä suurempi kuin verrokkiryhmässä.  
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Kuviosta 1 nähdään, että kohderyhmässä on valmennusvuonna noin 10 prosenttiyksik-
köä enemmän toisen tai kolmannen asteen opiskelijoita kuin verrokkiryhmässä. Tämän jäl-
keen ero verrokkiryhmään pienenee ja on vuosi valmennusjakson jälkeen noin 6 prosent-
tiyksikköä. Toisena ja kolmantena vuotena ero pienenee vielä hieman lisää, mutta on edel-
leen kolmantenakin vuonna hieman yli 5 prosenttiyksikköä ja tilastollisesti merkitsevä. Koh-
deryhmän ero verrokkiryhmään on valmennusjaksoa seuraavina vuosina suurempi miehillä 
kuin naisilla. Toisin kuin mitattaessa opiskelua pääasiallisen toiminnan perusteella, naisilla 
opiskelu toisella tai kolmannella asteella kolme vuotta valmennuksen jälkeen on samalla 
tasolla kuin verrokkiryhmässä. Tämä ero päätoimisuuden perusteella mitattuun opiskeluun 
saattaa selittyä sillä, että siinä opiskelu määritetään laajemmin siten, että mukaan luetaan 
myös työvoimakoulukseen sijoitetut henkilöt. Vuosina 2014 ja 2015 työpajavalmennuk-
sessa olleilla tulokset ovat hyvin samankaltaisia kuin vuoden 2013 tulokset (ks. kuviot 11 ja 
12 liitteessä). 

Vaikutukset toisen tai kolmannen asteen tutkintojen suorittamiseen 

Opiskelun lisäksi valmennusjakson vaikutuksia tarkasteltiin myös käyttäen vastemuuttujana 
toisen tai kolmannen asteen tutkinnon suorittaneiden osuutta. Kuviossa 2 on kuvattu työ-
pajavalmennuksen vaikutus toisen tai kolmannen asteen tutkinnon suorittaneiden osuu-
teen vuonna 2013 valmennusjaksolla olleille. Saatujen tulosten mukaan työpajavalmennuk-
sella on vaikutusta nuorten tutkintojen suorittamiseen ensimmäisenä pajajaksoa seuraa-
vana vuotena, jolloin kohderyhmässä suoritettiin vajaat 3 prosenttiyksikköä enemmän toi-
sen tai kolmannen asteen tutkintoja vertailuryhmään nähden. Vaikutus oli kaikkein vahvin 
17–20-vuotiailla, joilla ero vertailuryhmään oli lähes 4,5 prosenttiyksikköä. Ero oli hieman 
pienempi, mutta tilastollisesti selvästi merkitsevä perusasteen varassa olevilla ja miehillä. 
Vaikutusta ei havaittu naisilla, 21–24-vuotiailla eikä vähintään toisen asteen tutkinnon suo-
rittaneilla. Vaikutusta ei myöskään havaittu enää toisena ja kolmantena valmennusjaksoa 
seuraavana vuotena.  

Vuosien 2014 ja 2015 tulokset olivat samansuuntaisia kuin vuoden 2013 tulokset (ks. 
kuviot 12 ja 13 liitteessä). Poikkeuksena olivat vuonna 2014 valmennusjaksolla olleet vain 
perusasteen tutkinnon suorittaneet, joilla toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus oli 
hieman verrokkiryhmää suurempi myös toisena valmennusjakson jälkeisenä vuotena. 
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Kuvio 2: Työpajavalmennuksen vaikutukset toisen tai kolmannen asteen tutkinnon suorittaneiden 

osuuteen vuonna 2013 valmennusjaksolla olleilla nuorilla kolmen vuoden ajan työpajavalmennuksen 

jälkeen kaikilla sekä erikseen miehillä, naisilla, 17–20-vuotiailla, 21–24-vuotiailla, korkeintaan perusasteen 
tutkinnon suorittaneilla ja vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneilla. Kuvion pystyakseli kuvaa 
vaikutuksen erotusta prosenttiyksiköissä suhteessa verrokkiryhmään. Vaaka-akselilla on aika alkaen 
työpajajakson vuodesta ja päättyen kolmanteen työpajajakson jälkeiseen vuoteen. Lähde: VTV:n omat 

laskelmat ja Tilastokeskuksen rekisterit. 

Vaikutukset työllisyyteen 

Työllisyysvaikutuksia ei tässä arvioinnissa havaittu vuonna 2013 työpajajaksolla olleilla (ks. 
taulukko 2). Vuosi pajajakson jälkeen kohderyhmässä oli noin 4 prosenttiyksikköä vähem-
män työllisiä kuin verrokkiryhmässä, kun työllisyyttä tarkasteltiin vuoden lopun pääasialli-
sen toiminnan perusteella. Tämä vaikutus johtui lähinnä naisten vähäisemmästä työllisten 
osuudesta. Miehillä työllisten osuus ei poikennut verrokkiryhmän työllisten osuudesta. 
Työllisten osuus oli kohderyhmässä myös kahden ja kolmen vuoden jälkeen pienempi kuin 
verrokkiryhmässä ja koko aineistossa tämä ero oli myös tilastollisesti merkitsevä. Naisilla 
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verrokkiryhmään nähden pienempi työllisten osuus ei ollut enää kolmantena vuonna tilas-
tollisesti merkitsevä.  

Vuosien 2014 ja 2015 tulokset ovat samansuuntaisia kuin vuoden 2013 tulokset. Sekä 
vuosi että kaksi vuotta työpajajakson jälkeen työllisten osuus oli noin 3–4 prosenttiyksikköä 
verrokkiryhmää pienempi. Vuonna 2014 myös miehillä työllisten osuus kohderyhmässä on 
vuoden päästä 5 prosenttiyksikköä ja kahden vuoden päästä 8 prosenttiyksikköä verrokki-
ryhmää alhaisempi. Vuonna 2015 sekä miesten että naisten osalta työllisten osuus on 7–8 
prosenttiyksikköä verrokkiryhmää alhaisempi vuoden kuluttua työpajajaksosta. Ikäryhmit-
täin 21–24-vuotiaiden osalta työllisten osuus oli noin 4 prosenttiyksikköä verrokkiryhmää 
alhaisempi molempina työpajajakson jälkeisinä vuosina. Positiivisia työllisyysvaikutuksia ei 
havaittu myöskään koulutusasteen mukaan. Vuosien 2014 ja 2015 tulokset ovat saman-
suuntaisia kuin vuoden 2013 tulokset. 

 
Taulukko 3:  Työpajajakson vaikutus työllisten osuuteen pääasiallisen toiminnan perusteella koko aineis-

tossa, naisilla, miehillä, 17–20-vuotiailla, 21–24-vuotiailla, korkeintaan perusasteen tutkinnon suoritta-

neilla ja vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneilla vuosi, kaksi vuotta ja kolme vuotta vuoden 2013 

työpajajakson jälkeen. Taulukon vuodet viittaavat vuosiin työpajajakson jälkeen. 

 

 

Kaikki Naiset Miehet 
17–20-

vuotiaat 

21–
24-vuoti-

aat 

Korkein-
taan pe-

rusasteen 
tutkinto 

Vähintään 
2. asteen 
tutkinto 

vuosi 1 -0,044** -0,117*** -0,022 -0,026 -0,026 -0,040* -0,000 
 (0,017) (0,030) (0,018) (0,023) (0,026) (0,016) (0,037) 
vuosi 2 -0,027* -0,073* -0,007 0,002 -0,031 -0,024 -0,034 
 (0,017) (0,035) (0,018) (0,021) (0,024) (0,017) (0,019) 
vuosi 3 -0,039* -0,040 -0,033 0,014 -0,043 -0,012 -0,065* 
 (0,019) (0,032) (0,021) (0,023) (0,028) (0,019) (0,027) 
        
N 71 641 39 121 47 284 15 721 27 164 30794 38921 
N verrokki-
ryhmä 

70 491 38 670 46 514 15 079 26 762 29973 38592 

N kohde-
ryhmä 

1 150 451 770 642 396 821 329 

*** merkitsevä 0,001 %:n riskitasolla; ** merkitsevä 0,01 %:n riskitasolla; * merkitsevä 0,05 %:n riskitasolla. 
Muuttujien keskivirheet suluissa. Keskivirheet ovat Abadie-Imbens (2016) -korjattuja. 

 
Verrokkiryhmää pienempi työllisten osuus näkyy myös, kun tarkastellaan työkuukausien 

määrää ennen valmennusjaksoa ja sen jälkeen (ks. kuvio 3). Ennen työpajavuotta työkuu-
kausien määrä on samanlainen kohde- ja verrokkiryhmissä. Valmennusvuoden jälkeen työ-
kuukausien määrä on kohderyhmällä puoli kuukautta pienempi kuin verrokkiryhmällä. Nai-
set eroavat verrokkiryhmästä jonkin verran jo ennen valmennusjaksoa, ja seurantavuosina 
heidän eronsa verrokkiryhmään on koko kohderyhmää suurempi. Ero on kuitenkin tilastol-
lisesti merkitsevä ainoastaan ensimmäisenä vuonna työpajavalmennuksen jälkeen. Ikäryh-
mistä 17–20-vuotiaiden ero verrokkiryhmään katoaa toisesta valmennusjakson jälkeisestä 
vuodesta eteenpäin. Sen sijaan vanhemmassa 21–24-vuotiaiden ikäryhmässä työkuukausia 
on samaan aikaan keskimäärin puoli kuukautta vähemmän. Ero verrokkiryhmään ei kuiten-
kaan ole tilastollisesti merkitsevä. Tässä ryhmässä opiskelu toisella tai kolmannella asteella 
oli verrokkiryhmää suurempaa, joten ero saattaa osittain johtua myös siitä. Koulutusasteen 
mukaan tarkasteltuna työkuukausissa ei juurikaan ollut eroja verrokkeihin nähden. Vuosien 
2014 ja 2015 tulokset ovat samankaltaisia kuin edellä kuvatut vuoden 2013 tulokset (ks. 
kuviot 14 ja 15 liitteessä). 



18 
 

 

Kuvio 3: Työpajavalmennuksen vaikutus vuonna 2013 valmennuksessa olleiden työkuukausien määrään 

kolmen vuoden ajan työpajavalmennuksen jälkeen kaikilla sekä erikseen miehillä, naisilla, 17–20-vuotiailla, 
21–24-vuotiailla, korkeintaan perusasteen tutkinnon suorittaneilla ja vähintään toisen asteen tutkinnon 
suorittaneilla. Kuvion pystyakseli kuvaa vaikutuksen erotusta kuukausina suhteessa verrokkiryhmään. 
Vaaka-akselilla on aika alkaen viidenneltä työpajajaksoa edeltävältä vuodelta ja päättyen kolmanteen 
työpajajakson jälkeiseen vuoteen. Lähde: VTV:n omat laskelmat.. Lähde: VTV:n omat laskelmat ja 

Tilastokeskuksen rekisterit. 

Työpajavalmennuksella oli koko aineistossa vaikutusta työttömien osuuteen ensimmäi-
sen vuoden lopussa (ks. taulukko 4), kun työttömien osuutta tarkastellaan pääasiallisen toi-
minnan perusteella vuoden lopussa. Vuosi työpajajakson jälkeen työttömien osuus on noin 
6 prosenttiyksikköä suurempi kohderyhmässä kuin verrokkiryhmässä koko aineistossa. Tä-
mäkin vaikutus on seurausta lähinnä naisten korkeammasta työttömien osuudesta. Myös 
21–24-vuotiaiden työttömyys on tilastollisesti merkitsevästi verrokkiryhmää suurempaa. 
Tässä ikäryhmässä työttömien osuus oli suurempi myös kolmantena vuonna työpajajakson 
jälkeen. Työpajavalmennusta seuraavan vuoden korkeampi työttömien osuus näkyi myös 
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koulutusasteeseen mukaan siten, että sekä perusasteen tutkinnon varassa olevilla että vä-
hintään toisen asteen tutkinnon suorittaneilla työttömyys oli verrokkiryhmiä korkeampaa. 
Vuoden 2014 osalta työttömien osuus oli myös miehillä kaksi vuotta pajajakson jälkeen noin 
8 prosenttiyksikköä vertailuryhmää suurempaa. Vuoden 2014 osalta naisilla näin oli ainoas-
taan ensimmäisen vuoden jälkeen. Vuoden 2015 osalta tulokset ovat samanlaisia kuin vuosi 
työpajajakson jälkeen. 

 
Taulukko 4:  Työpajajakson vaikutus työttömien osuuteen koko aineistossa, naisilla, miehillä, 17–20-vuoti-

ailla, 21–24-vuotiailla, korkeintaan perusasteen tutkinnon suorittaneilla ja vähintään toisen asteen tutkin-

non suorittaneilla vuosi, kaksi vuotta ja kolme vuotta vuoden 2013 työpajajakson jälkeen. Taulukon vuodet 

viittaavat vuosiin työpajajakson jälkeen. 

 
 

Kaikki Naiset Miehet 
17–20- 

vuotiaat 
21–24- 

vuotiaat 

Perusas-
teen tut-

kinto 

Vähintään 
2. asteen 
tutkinto 

vuosi 1 0,062*** 0,080*** 0,041 0,025 0,065** 0,058** 0,057*** 
 (0,017) (0,022) (0,022) (0,029) (0,023) (0,020) (0,013) 
vuosi 2 0,011 0,031 0,007 -0,010 0,011 0,010 -0,023 
 (0,.019) (0,029) (0,023) (0,029) (0,027) ((0,021) (0,015) 
vuosi 3 0,027 0,037 0,015 -0,036 0,066** 0,005 0,041 
 (0,018) (0,025) (0,023) (0,029) (0,024) (0,021) (0,041) 
        
N 71641 39121 47284 15721 27164 30794 38921 
N verrokki-
ryhmä 

70491 38670 46514 15079 26762 29973 38592 

N kohde-
ryhmä 

1150 451 770 642 396 821 329 

*** merkitsevä 0,001 %:n riskitasolla; ** merkitsevä 0,01 %:n riskitasolla; * merkitsevä 0,05 %:n riskitasolla. 
Muuttujien keskivirheet suluissa. Keskivirheet ovat Abadie-Imbens (2016) -korjattuja. 

 
Työttömyyskuukausien määrä on puolestaan kohderyhmällä hieman suurempi valmen-

nusvuoden jälkeen (ks. kuvio 4). Suurimmillaan se on toisena seurantavuotena. Työttömyys-
kuukausien määrä kohderyhmässä ei sen sijaan poikkea verrokkiryhmästä 17–20-vuotiailla 
nuorilla. Vuonna 2014 työpajavalmennuksessa olleiden nuorten tulokset ovat samansuun-
taisia kuin vuonna 2013 (ks. kuvio 16 liitteessä). Vuoden 2015 osalta työttömyyskuukausien 
määrä on sen sijaan vuosia 2013 ja 2014 suurempi ensimmäisenä vuonna valmennusjakson 
jälkeen (ks. kuvio 17 liitteessä). 
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Kuvio 4: Työpajavalmennuksen vaikutus vuonna 2013 valmennuksessa olleiden työttömyyskuukausien 

määrään kolmen vuoden ajan työpajavalmennuksen jälkeen kaikilla sekä erikseen miehillä, naisilla, 17– 

20-vuotiailla, 21–24-vuotiailla, korkeintaan perusasteen tutkinnon suorittaneilla ja vähintään toisen asteen 
tutkinnon suorittaneilla. Kuvion pystyakseli kuvaa vaikutuksen erotusta kuukausina suhteessa 
verrokkiryhmään. Vaaka-akselilla on aika alkaen viidenneltä työpajajaksoa edeltävältä vuodelta ja 
päättyen kolmanteen työpajajakson jälkeiseen vuoteen. Lähde: VTV:n omat laskelmat ja Tilastokeskuksen 

rekisterit. 

Vaikutukset ansiotuloihin 

Edellä kuvattujen tekijöiden lisäksi arvioinnissa tarkasteltiin myös työpajavalmennuksen 
vaikutusta nuoren ansiotuloihin ja tulonsiirtoihin sekä työllisyyden osalta työ- ja työttö-
myyskuukausien määrään. Kuviossa 5 on kuvattu vuonna 2013 työpajavalmennuksessa ol-
leiden vuotuisten ansiotulojen erotus viideltä työpajavalmennusta edeltävältä vuodelta 
sekä kolmen vuoden ajalta valmennuksen jälkeen. Kuviosta nähdään, että valmennusjaksoa 
edeltävänä aikana sekä kohde- että verrokkiryhmien ansiotulot ovat hyvin lähellä toisiaan. 
Kohderyhmän tulot alkavat pienentyä vuosi ennen työpajajaksoa, ja työpajavalmennuksen 
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jälkeisinä vuosina kohderyhmän ansiotulot ovat keskimäärin noin 700 euroa pienemmät 
verrattuna verrokkiryhmään. Myös tässä kehityksessä on jonkin verran eroja sukupuolen ja 
ikäryhmän mukaan. Naisilla ansiotulojen ero verrokkiryhmään on selvästi suurempi ensim-
mäisenä vuonna valmennusjakson jälkeen. Tämän jälkeen ero pienenee ja on kyllä edelleen 
negatiivinen, mutta ei enää tilastollisesti merkitsevä. 21–24-vuotiaiden ikäryhmässä ero an-
siotuloissa kasvaa koko seurantajakson ajan siten, että kolmantena vuonna kohderyhmän 
ansiotulot ovat noin 1 500 euroa pienemmät kuin verrokkiryhmän. Nuoremmassa ikäryh-
mässä ansiotulot ovat verrokkiryhmää alhaisemmat ensimmäisenä vuotena valmennuksen 
jälkeen.  

Koulutusasteen mukaan tarkasteltuna perusasteen tutkinnon suorittaneiden tulot eivät 
poikenneet verrokkiryhmän tuloista muutoin kuin ensimmäisenä valmennusjakson jälkei-
senä vuotena, jolloin ne olivat hieman verrokkiryhmää alhaisemmat. Sen sijaan vähintään 
toisen asteen tutkinnon suorittaneiden vuotuiset ansiotulot olivat verrokkiryhmää alhai-
semmat koko tarkasteluajanjaksolla. Ero verrokkiryhmään kasvoi seurannan edetessä ja oli 
kolmantena vuonna lähes 2 000 euroa. Ero selittynee sillä, että opiskelu oli tässä ryhmässä 
yleisempää. Vuosien 2014 ja 2015 tulokset olivat samansuuntaisia kuin vuoden 2013 tulok-
set (ks. kuviot 18 ja 19 liitteessä). 
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Kuvio 5: Työpajavalmennuksen vaikutus vuonna 2013 valmennuksessa olleiden ansiotuloihin (vuoden 

2016 hinnoin) kolmen vuoden ajan työpajavalmennuksen jälkeen kaikilla sekä miehillä, naisilla, 17–
20-vuotiailla, 21–24-vuotiailla, korkeintaan perusasteen tutkinnon suorittaneilla ja vähintään toisen asteen 

tutkinnon suorittaneilla. Kuvion pystyakseli kuvaa vaikutuksen erotusta kuukausina suhteessa 
verrokkiryhmään. Vaaka-akselilla on aika alkaen viidenneltä työpajajaksoa edeltävältä vuodelta ja 
päättyen kolmanteen työpajajakson jälkeiseen vuoteen.  Lähde: VTV:n omat laskelmat ja Tilastokeskuksen 
rekisterit.  

Vaikutukset saatuihin tulonsiirtoihin 

Saatujen tulonsiirtojen osalta nähdään, että ne olivat ennen työpajajaksoa lähes samansuu-
ruiset (ks. kuvio 6). Vuosi ennen valmennusjaksoa koko kohderyhmän tulonsiirrot ovat 350 
euroa pienemmät kuin verrokkiryhmän tulonsiirrot. Työpajajakson jälkeen tulonsiirtojen 
erotus kasvaa valmennusta seuraavina toisena ja kolmantena vuotena siten, että ne ovat 
kohderyhmällä noin 500 euroa suuremmat näinä vuosina. Ero on toisena valmennusjaksoa 
seuraavana vuotena myös tilastollisesti merkitsevä. Sukupuolen mukaiset erot ovat myös 
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tulonsiirtojen osalta edellisten vastemuuttujien kaltaisia. Miehillä vaikutukset ovat saman-
laisia kuin koko kohderyhmällä. Naisilla tulonsiirrot ovat verrokkiryhmää pienemmät ja ero 
verrokkiryhmään ei ole tilastollisesti merkitsevä. Ikäryhmien ja koulutusasteen suhteen saa-
dut tulonsiirrot ovat samansuuruisia verrokkiryhmään nähden.  

Vuoden 2014 tulokset ovat vuoden 2013 kaltaisia (ks. kuvio 20 liitteessä). Vuonna 2015 
saadut tulonsiirrot sen sijaan ovat kohderyhmällä verrokkiryhmää suurempia valmennus-
jakson jälkeisenä vuonna (ks. kuvio 21 liitteessä). Ero on myös tilastollisesti merkitsevä lu-
kuun ottamatta naisia ja 17–20-vuotiaita nuoria. 

 

Kuvio 6: Työpajavalmennuksen vaikutus vuonna 2013 valmennuksessa olleiden tulonsiirtoihin (vuoden 

2016 hinnoin) kolmen vuoden ajan työpajavalmennuksen jälkeen kaikilla sekä miehillä, naisilla, 17–

20-vuotiailla, 21–24-vuotiailla, korkeintaan perusasteen tutkinnon suorittaneilla ja vähintään toisen asteen 
tutkinnon suorittaneilla. Kuvion pystyakseli kuvaa vaikutuksen erotusta kuukausina suhteessa 
verrokkiryhmään. Vaaka-akselilla on aika alkaen viidenneltä työpajajaksoa edeltävältä vuodelta ja 
päättyen kolmanteen työpajajakson jälkeiseen vuoteen.  Lähde: VTV:n omat laskelmat ja Tilastokeskuksen 
rekisterit.  
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5 Yhteenveto 

Tarkastuksen työpajatoiminnan vaikuttavuuteen liittyneet tarkastuskysymykset olivat seu-
raavat: 
− Onko työpajatoiminta onnistunut parantamaan siihen osallistuneiden nuorten val-

miuksia koulutukseen pääsemiseksi, koulutuksen loppuun saattamiseksi tai avoimille 
työmarkkinoille pääsemiseksi välittömästi työpajajakson jälkeen tai puoli vuotta tai 
vuoden työpajajakson jälkeen verrattuna vastaavan taustan nuoriin, jotka eivät ole 
osallistuneet työpajatoimintaan?   

− Onko työpajatoimintaan osallistuneilla havaittavissa pidemmän aikavälin (enemmän 
kuin vuosi) vaikutuksia opintojen aloittamiseen, opintojen/tutkintojen suorittamiseen 
ja työllistymiseen verrattuna vastaavan taustan nuoriin, jotka eivät ole osallistuneet 
työpajatoimintaan?  

− Onko työpajatoiminnan vaikuttavuudessa eroja riippuen osallistujan sukupuolesta, 
iästä ja koulutustaustasta? 

 
Arvioinnissa käytetyn rekisteriaineiston avulla ei ollut luontevaa tarkastella vaikutta-

vuutta heti työpajajakson jälkeen tai puoli vuotta jakson jälkeen. Tämä johtuu siitä, että 
rekisteritiedot koskevat kalenterivuotta. Esimerkiksi opiskelua koskeva tieto on kalenteri-
vuoden lopun tieto. Tarkastelu kohdistui täten vuotta ja sitä pidempään jaksoon.  

Saatujen tulosten mukaan nuorten työpajatoiminnalla oli myönteisiä vaikutuksia erityi-
sesti naisten opiskeluun työpajavalmennusta seuraavina vuosina, kun opiskelua tarkastel-
tiin pääasiallisesta toiminnasta muodostetun muuttujan avulla. Myös 21– 24-vuotiaiden 
ikäryhmässä sekä vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneilla opiskelu oli samankal-
taista vertailuryhmää yleisempää. Valmennuksella oli myös vaikutusta toisen tai kolmannen 
asteen tutkintojen suorittamiseen vuosi työpajavalmennuksen jälkeen. Vaikutus näkyi eri-
tyisesti 17–20-vuotiailla ja ilman toisen asteen tutkintoa olevilla. Sen sijaan työllisyyteen 
nuorten työpajatoiminnalla ei havaittu olevan vaikutuksia, vaan kohderyhmällä oli verrok-
kiryhmää vähemmän työkuukausia ja enemmän työttömyyskuukausia työpajavalmennusta 
seuraavina vuosina. Myös ansiotulot olivat pienempiä ja saadut tulonsiirrot joissakin ta-
pauksissa hiukan suurempia. 

Seuranta-aika oli tässä arvioinnissa pisimmillään kolme vuotta. Nuoret, jotka ovat aloit-
taneet toisen asteen opinnot vasta työpajajakson jälkeen, eivät ole tässä ajassa vielä välttä-
mättä ehtineet suorittaa koko tutkintoa loppuun. Heidän osaltaan seurantajakson tulisi olla 
pidempi kuin tässä arvioinnissa. Työllisyysvaikutukset näkyvät toisen asteen tutkintoa opis-
kelevilla nuorilla vasta pidemmän ajan kuluessa.  
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Liitteet 
 
Taulukko 5:  Logit-mallien estimointitulokset vuosilta 2013, 2014 ja 2015. 

 

 Vuosi 2013 Vuosi 2014 Vuosi 2015 

Ikä -0.380 -0.175 1.283*** 

 (0.202) (0.183) (0.174) 

Ikä*ikä 0.002 -0.001 -0.031*** 

 (0.005) (0.004) (0.004) 

Sukupuoli: mies     

Nainen -0.355*** -0.415*** -0.238*** 

 (0.074) (0.072) (0.061) 

Syntyperä: suomalaistaustainen, syntynyt Suomessa  0.000 0.000 

Suomalaistaustainen, syntynyt ulkomailla 0.607** -0.131 -0.158 

 (0.218) (0.272) (0.243) 

Ulkomaalaistaustainen, syntynyt ulkomailla 0.500 -0.022 -0.080 

 (0.391) (0.463) (0.332) 

Ulkomaalaistaustainen, syntynyt Suomessa 0.071 0.116 -0.782* 

 (0.431) (0.470) (0.353) 

Äidinkieli: suomi    

Ruotsi 0.323 0.289 -0.054 

 (0.202) (0.226) (0.210) 

Muu kieli -0.840* -1.154** -0.014 

 (0.366) (0.418) (0.298) 

Kansalaisuus: Suomi 0.000 0.000 0.000 

Muu maa 0.313 0.419 0.055 

 (0.300) (0.297) (0.234) 

Ilman kansalaisuutta 0.000 2.443* 1.722 

 (.) (1.080) (1.068) 

Siviilisääty: naimaton 0.000 0.000 0.000 

Avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa 0.097 -0.025 -0.710*** 

 (0.177) (0.157) (0.172) 

Eronnut avioliitosta tai rekisteröidystä parisuhteesta 0.335 -0.284 -0.267 

 (0.377) (0.377) (0.327) 

Koulutusaste, t-1: toinen aste    

Ylempi perusaste 1.384*** 1.686*** 1.163*** 

 (0.235) (0.217) (0.190) 

Alempi korkea-aste 0.000 -0.910 0.000 

 (.) (0.725) (.) 

Alempi korkeakouluaste -0.324 -0.273 -0.763 

 (0.439) (0.386) (0.390) 

Ylempi korkeakouluaste -1.511 -0.812 0.000 

 (1.146) (0.816) (.) 

Koulutusaste tuntematon tai se puuttuu -3.127*** -0.465 -0.771 
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 (0.569) (0.583) (0.551) 

Korkeimman tutkinnon koulutusala, t-1: yleissivistävät alat    

Kasvatusalat 1.638 1.145 0.000 

 (1.139) (1.117) (.) 

Humanistiset ja taidealat 0.642* 0.556* 0.227 

 (0.313) (0.275) (0.227) 

Yhteiskunnalliset alat 0.000 -0.394 0.000 

 (.) (1.612) (.) 

Kauppa-, hallinto- ja oikeustiede 0.216 0.006 -0.543* 

 (0.343) (0.298) (0.251) 

Luonnontieteet 0.000 0.370 1.296** 

 (.) (1.042) (0.501) 

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne 0.837** 0.268 0.090 

 (0.316) (0.296) (0.238) 

Tekniikan alat 0.362 0.278 -0.177 

 (0.247) (0.226) (0.194) 

Maa- ja metsätalousalat 0.242 0.264 -0.544 

 (0.420) (0.350) (0.332) 

Terveys- ja hyvinvointialat -1.583* -0.164 -0.708* 

 (0.620) (0.347) (0.291) 

Palvelualat 0.428 0.237 -0.144 

 (0.269) (0.254) (0.212) 

Muut tai tuntemattomat alat 1.980*** -0.267 -0.184 

 (0.540) (0.491) (0.470) 

Opintojen koulutuslaji: OPS-perusteinen ammatillinen perustutkinto   

Lukiokoulutus, nuorten koulutus -0.031 1.584*** 1.295*** 

 (0.202) (0.208) (0.185) 

Lukiokoulutus, aikuisten koulutus -1.600*** -0.886** -0.683** 

 (0.240) (0.314) (0.242) 

Näyttötutkintoon valmistava koulutus: perustutkinnot (ei oppisopimuskoulutus) -1.962*** -0.782*** -0.518** 

 (0.246) (0.233) (0.174) 

Näyttötutkintoon valmistava koulutus: ammattitutkinnot (ei oppisopimuskoulutus) -2.568*** -1.052*** -1.101*** 

 (0.371) (0.304) (0.243) 

Näyttötutkintoon valmistava koulutus: erikoisammattitutkinnot (ei oppisopimuskoulutus)  -0.198 0.000 0.000 

 (1.076) (.) (.) 

OPS-perusteinen ammatillinen peruskoulutus (oppisopimuskoulutus) -1.076 0.000 0.000 

 (1.105) (.) (.) 

Näyttötutkintoon valmistava koulutus: perustutkinnot (oppisopimuskoulutus) -2.167*** -0.310 -2.002*** 

 (0.553) (0.493) (0.600) 

Näyttötutkintoon valmistava koulutus: ammattitutkinnot (oppisopimuskoulutus) 0.000 0.000 -1.185 

 (.) (.) (0.861) 

Ammattikorkeakoulututkinto, nuorten koulutus -1.164*** -0.095 -0.018 

 (0.266) (0.267) (0.196) 

Alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon tähtäävä koulutus -0.822 -0.006 -0.730 

 (0.567) (0.426) (0.510) 
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Ei opiskele 2. tai 3. asteen tutkintoa tai ei tietoa koulutuslajista -3.125*** -1.721*** -1.745*** 

 (0.089) (0.082) (0.072) 

Koulutustaso toisen asteen yhteisvalinnassa: perusopetuksen oppimäärä   

Ulkomailla suoritettu tutkinto 1.319*** -1.300*** -1.411*** 

 (0.339) (0.276) (0.241) 

Perusopetuksen erityisopetuksen osittain yksilöllistetty oppimäärä -0.318* 0.153 -0.394*** 

 (0.138) (0.109) (0.114) 

Perusopetuksen erityisopetuksen yksilöllistetty oppimäärä, opetus järjestetty toiminta-alueittain 0.917 -2.259* -0.894 

 (0.633) (1.033) (0.623) 

Perusopetuksen pääosin tai kokonaan yksilöllistetty oppimäärä -0.325* -0.537*** -0.540*** 

 (0.148) (0.140) (0.126) 

Oppivelvollisuuden suorittaminen keskeytynyt (ei päättötodistusta) 0.178 -1.723*** -2.061*** 

 (0.327) (0.309) (0.350) 

Lukion suorittanut, ylioppilas tai abiturientti, yhdistelmäopinnot-tutkinto  6.104*** 5.604*** 5.089*** 

 (0.297) (0.278) (0.243) 

Ei tietoa koulutustasosta yhteisvalintarekisterissä 2.394*** -0.219 -0.383 

 (0.415) (0.347) (0.312) 

Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo: Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo 4–4,99   

Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo 5–5,99 0.856 1.060 0.441 

 (0.603) (1.014) (0.722) 

Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo 6–6,99 0.955 1.290 0.660 

 (0.601) (1.012) (0.719) 

Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo 7–7,99 1.149 1.296 0.671 

 (0.602) (1.013) (0.720) 

Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo 8–8,99 0.967 1.220 0.649 

 (0.612) (1.019) (0.727) 

Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo 9–10 0.882 1.355 0.503 

 (0.659) (1.041) (0.768) 

Ei tietoa perusopetuksen lukuaineiden keskiarvosta 0.058 3.483*** 2.926*** 

 (0.628) (1.012) (0.719) 

Suorittanut ylioppilastutkinnon: ei ole suorittanut ylioppilastutkintoa tai tutkinnosta ei ole tie-
toa -0.105 0.040 -0.159 

 (0.197) (0.180) (0.164) 

Työpäiviä, t-1 -0.001* -0.001** -0.001** 

 (0.001) (0.000) (0.000) 

Työpäiviä, t-2 -0.001 -0.000 -0.001 

 (0.001) (0.001) (0.000) 

Työpäiviä, t-3 -0.000 -0.000 0.001 

 (0.001) (0.001) (0.000) 
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Työpäiviä, t-4 0.000 0.000 0.000 

 (0.001) (0.001) (0.001) 

Työpäiviä, t-5 -0.001 -0.001 -0.001 

 (0.001) (0.001) (0.001) 

Työttömyyspäiviä, t-1 0.001 0.001* 0.000 

 (0.000) (0.000) (0.000) 

Työttömyyspäiviä, t-2 0.002** 0.002*** 0.003*** 

 (0.001) (0.000) (0.000) 

Työttömyyspäiviä, t-3 0.001 0.000 0.001 

 (0.001) (0.001) (0.001) 

Työttömyyspäiviä, t-4 -0.000 0.000 -0.001 

 (0.001) (0.001) (0.001) 

Työttömyyspäiviä, t-5 0.001 -0.000 -0.000 

 (0.001) (0.001) (0.001) 

Työvoimakoulutuksen päiviä, t-1 0.002 0.001 -0.002 

 (0.001) (0.001) (0.001) 

Työvoimakoulutuksen päiviä, t-2 0.001 0.000 0.001 

 (0.001) (0.001) (0.001) 

Työvoimakoulutuksen päiviä, t-3 0.001 -0.001 -0.001 

 (0.001) (0.002) (0.001) 

Työvoimakoulutuksen päiviä, t-4 0.005*** 0.003* 0.004*** 

 (0.001) (0.001) (0.001) 

Työvoimakoulutuksen päiviä, t-5 -0.001 0.003* 0.000 

 (0.002) (0.001) (0.001) 

Työvoimapoliittisten toimenpiteiden päiviä, t-1 0.004*** 0.003* 0.013*** 

 (0.001) (0.001) (0.001) 

Työvoimapoliittisten toimenpiteiden päiviä, t-2 0.001 0.003** 0.004** 

 (0.001) (0.001) (0.001) 

Työvoimapoliittisten toimenpiteiden päiviä, t-3 0.002 -0.001 0.006*** 

 (0.001) (0.001) (0.001) 

Työvoimapoliittisten toimenpiteiden päiviä, t-4 0.001 -0.000 -0.001 

 (0.001) (0.001) (0.001) 

Työvoimapoliittisten toimenpiteiden päiviä, t-5 -0.001 -0.002 -0.014*** 

 (0.002) (0.002) (0.001) 

Saadut tulonsiirrot, t-1 0.034*** 0.006 0.041*** 

 (0.010) (0.010) (0.009) 

Saadut tulonsiirrot, t-2 -0.011 0.010 -0.004 

 (0.011) (0.010) (0.009) 

Saadut tulonsiirrot, t-3 0.010 0.005 -0.002 

 (0.010) (0.010) (0.009) 

Saadut tulonsiirrot, t-4 -0.005 -0.008 0.002 

 (0.012) (0.010) (0.009) 

Saadut tulonsiirrot, t-5 0.023* 0.023* 0.006 

 (0.011) (0.009) (0.008) 

Ansiotulot, t-1 -0.015 0.010 0.023** 
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 (0.008) (0.008) (0.007) 

Ansiotulot, t-2 -0.004 -0.012 -0.003 

 (0.009) (0.008) (0.007) 

Ansiotulot, t-3 -0.006 -0.013 -0.006 

 (0.010) (0.009) (0.008) 

Ansiotulot, t-4 0.004 0.021* -0.006 

 (0.010) (0.009) (0.008) 

Ansiotulot, t-5 0.012 0.003 0.016* 

 (0.010) (0.009) (0.008) 

Maakunta: Uusimaa    

Varsinais-Suomi 0.227 1.040*** 0.440*** 

 (0.124) (0.128) (0.110) 

Satakunta 0.295 1.217*** 0.960*** 

 (0.165) (0.160) (0.122) 

Kanta-Häme 0.540** 1.674*** 1.156*** 

 (0.168) (0.148) (0.124) 

Pirkanmaa -1.190*** -0.542** -0.623*** 

 (0.198) (0.195) (0.139) 

Päijät-Häme 0.204 0.958*** 1.040*** 

 (0.149) (0.158) (0.112) 

Kymenlaakso -1.211*** -1.374*** -0.332 

 (0.278) (0.390) (0.179) 

Etelä-Karjala -1.260*** -0.541 0.035 

 (0.330) (0.371) (0.195) 

Etelä-Savo 0.559** 1.385*** 0.060 

 (0.182) (0.178) (0.204) 

Pohjois-Savo 0.766*** 1.562*** 0.830*** 

 (0.134) (0.137) (0.120) 

Pohjois-Karjala -1.037*** 1.461*** -0.001 

 (0.299) (0.156) (0.182) 

Keski-Suomi -0.710*** 0.297 -0.733*** 

 (0.185) (0.175) (0.183) 

Etelä-Pohjanmaa -1.315*** 0.276 0.136 

 (0.370) (0.235) (0.174) 

Pohjanmaa 0.571** 1.047*** -0.011 

 (0.192) (0.196) (0.221) 

Keski-Pohjanmaa 0.472 1.153*** 0.991*** 

 (0.286) (0.266) (0.205) 

Pohjois-Pohjanmaa 0.327** 1.453*** 0.447*** 

 (0.120) (0.118) (0.104) 

Kainuu 0.607** 1.337*** 0.680*** 

 (0.224) (0.228) (0.201) 

Lappi -0.660** 1.147*** 0.121 

 (0.241) (0.164) (0.175) 

Vakio 4.107 -2.257 -17.725*** 
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 (2.318) (2.305) (2.079) 

Pseudo R2 0.322 0.281 0.300 

Havaintojen lkm 71 641 87 777 101 741 

Kertoimien tilastollinen merkitsevyys: * p<0.05, ** p<0.01, ***p<0.001. Muuttujien keskivirheet suluissa. 
Ansiotulot ja saadut tulonsiirrot (vuoden 2016 hinnon) logaritmoitu luonnollisella logaritmilla. Dummy-muuttujien vertailuryhmä ilmoitettu otsikossa 
kaksoispisteen jälkeen. 

 
 
Taulukko 6:  Matchingissä käytettyjen muuttujien standardisoidut differenssit vuoden 2013 koko aineistossa. 

 

Vuosi 2013     

 Standardisoidut differenssit Varianssin suhde (variance ratio) 

 

Ennen kaltaista-
mista 

Kaltaistamsen 
jälkeen Ennen kaltaistamista 

Kaltaistamisen jäl-
keen 

Ikä -0.94989 -0.06708 0.760234 1.017887 

ikä*ikä -0.94445 -0.06279 0.664075 1.006574 

Naisten osuus, % -0.16314 0.057067 0.965077 1.02599 

Syntyperä: suomalaistaustainen, syntynyt Suomessa     

Suomalaistaustainen, syntynyt ulkomailla, % 0.057183 -0.06615 1.461001 0.700131 

Ulkomaalaistaustainen, syntynyt Suomessa, % 0.044442 0.033787 1.594642 1.408337 

Ulkomaalaistaustainen, syntynyt ulkomailla, % -0.2619 -0.08211 0.481689 0.761057 

Äidinkieli: suomi     

Ruotsi 0.051577 -0.01529 1.348207 0.92379 

Muu kieli -0.25244 -0.04698 0.520209 0.861803 

Kansalaisuus: Suomi -0.23275 -0.05039 0.484298 0.82747 

Muu maa     

Siviilisääty: naimaton -0.33522 -0.00906 0.321439 0.957285 

Avioliitossa, rekisteröidyssä parisuhteessa tai asumuserossa     

Eronnut tai eronnut rekisteröidystä parisuhteesta -0.07038 -0.00817 0.495858 0.909728 

Korkein suoritettu tutkinto: toinen aste 0.780905 -0.01321 0.97821 1.01104 

Ylempi perusaste     

Alempi korkeakouluaste -0.25563 0.0029 0.135851 1.037902 

Ylempi korkeakouluaste -0.1352 0 0.077118 1 

Koulutusaste muu tai tuntemattomat koulutusalat -0.31371 0.034317 0.272335 1.247516 

Koulutusala: yleissivistävä     

Kasvatusalat -0.05001 -0.00562 0.282045 0.833478 

Humanistiset ja taidealat -0.11564 0.003281 0.492778 1.024696 

Kauppa-, hallinto- ja oikeustieteet -0.18995 -0.03584 0.31158 0.758194 

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) -0.01151 -0.00503 0.92469 0.965597 

Tekniikan alat -0.29208 -0.01075 0.50871 0.967833 

Maa- ja metsätalousalat -0.10603 0.013045 0.372398 1.175236 

Terveys- ja hyvinvointialat -0.30302 0.010776 0.053806 1.249346 

Palvelualat -0.19999 -0.02854 0.454141 0.871592 

Muut alat tai ala tuntematon -0.23066 0.064724 0.390572 1.476489 

Koulutuslaji: OPS-perusteinen ammatillinen peruskoulutus, ei 
oppisopimuskoulutus     

Lukiokoulutus, nuorten OPS 0.306702 0.020756 18.7068 1.089692 
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Lukiokoulutus, aikuisten OPS 0.132869 -0.01289 3.615701 0.918966 
Näyttötutkintoon valmistava koulutus: perustutkinnot (ei oppiso-
pimuskoulutus) 0.063626 0.008572 1.561716 1.055193 
Näyttötutkintoon valmistava koulutus: ammattitutkinnot (ei op-
pisopimuskoulutus) -0.0257 -0.06207 0.77563 0.565668 
Näyttötutkintoon valmistava koulutus: erikoisammattitutkinnot 
(ei oppisopimuskoulutus) 0.017448 0.007321 2.044058 1.304083 
OPS-perusteinen ammatillinen peruskoulutus (oppisopimuskou-
lutus) 0.024397 0.030454 3.065652 4.996521 
Näyttötutkintoon valmistava koulutus: perustutkinnot (oppisopi-
muskoulutus) 0.025837 0.012448 1.644701 1.249128 

Ammattikorkeakoulututkinto, nuorten koulutus 0.0464 0.022367 1.420915 1.173864 

Alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon tähtäävä koulutus -0.01425 0.006058 0.797453 1.110723 

Ei opiskele 2. tai 3. asteen tutkintoa tai ei tietoa koulutuslajista -0.95972 0.0139 3.679168 0.997623 

Koulutustaso: perusopetuksen oppimäärä     

Ulkomailla suoritettu tutkinto 0.064318 -0.03067 1.686322 0.815495 

Perusopetuksen erityisopetuksen osittain yksilöllistetty oppi-
määrä 0.061267 -0.01897 1.271019 0.935175 

Perusopetuksen erityisopetuksen yksilöllistetty oppimäärä, ope-
tus järjestetty toiminta-alueittain 0.041861 0.007055 3.011899 1.153444 

Perusopetuksen pääosin tai kokonaan yksilöllistetty oppimäärä 0.025588 0.008894 1.112205 1.036542 

Oppivelvollisuuden suorittaminen keskeytynyt (ei päättötodis-
tusta) -0.01422 -0.01906 0.876697 0.838929 

Lukion suorittanut, ylioppilas tai abiturientti, yhdistelmäopinnot-
tutkinto  0.368178 0.031868 102.4682 1.123732 

Ei tietoa koulutustasosta yhteisvalintarekisterissä -0.31772 0.038765 0.326722 1.229009 

Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo: 4–4,99     

Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo 5–5,99 0.099387 -0.00299 1.227509 0.994488 

Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo 6–6,99 0.20229 -0.0353 1.163494 0.983065 

Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo 7–7,99 0.083467 0.062387 1.095854 1.068317 

Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo 8–8,99 -0.15636 -0.01735 0.677836 0.951589 

Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvo 9–10 -0.13206 0.017921 0.426941 1.161922 

Ei tietoa perusopetuksen lukuaineiden keskiarvosta -0.2841 -0.0213 0.515737 0.937968 

Suorittanut ylioppilastutkinnon: ei ole suorittanut ylioppilastutkintoa tai tutkinnosta ei ole tietoa 

Suorittanut ylioppilastutkinnon -0.23769 0.101786 0.659644 1.283849 

     

Työpäiviä, t-1 -0.34373 0.037183 0.568041 1.165528 

Työpäiviä, t-2 -0.47056 0.022834 0.461636 1.066163 

Työpäiviä, t-3 -0.46742 0.000913 0.393115 1.016898 

Työpäiviä, t-4 -0.4787 0.008968 0.299986 1.038413 

Työpäiviä, t-5 -0.5343 -0.01212 0.242654 0.99826 

Työttömyyspäiviä, t-1 -0.15808 -0.11881 0.95576 1.1161 

Työttömyyspäiviä, t-2 -0.11938 -0.05427 0.829726 0.90545 

Työttömyyspäiviä, t-3 -0.17812 -0.04326 0.740625 0.966514 

Työttömyyspäiviä, t-4 -0.22654 -0.02939 0.590096 0.964418 

Työttömyyspäiviä, t-5 -0.18597 -0.01173 0.588039 0.988 

Ammatillisen työvoimakoulutuksen päiviä, t-1 0.015036 -0.07023 0.902043 0.618347 

Ammatillisen työvoimakoulutuksen päiviä, t-2 -0.037 -0.04278 0.873046 0.929997 

Ammatillisen työvoimakoulutuksen päiviä, t-3 -0.0316 -0.02376 0.978574 1.081666 
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Ammatillisen työvoimakoulutuksen päiviä, t-4 0.013986 0.020244 1.298187 1.391508 

Ammatillisen työvoimakoulutuksen päiviä, t-5 -0.06019 -0.06348 0.541447 0.454203 

Työvoimapoliittisten toimenpiteiden päiviä, t-1 0.076454 0.04041 1.264102 1.217774 

Työvoimapoliittisten toimenpiteiden päiviä, t-2 -0.01269 0.016026 0.897336 1.041308 

Työvoimapoliittisten toimenpiteiden päiviä, t-3 -0.0106 -0.00098 0.985571 1.0738 

Työvoimapoliittisten toimenpiteiden päiviä, t-4 -0.04709 -0.03244 0.837072 0.908803 

Työvoimapoliittisten toimenpiteiden päiviä, t-5 -0.10999 0.005946 0.415827 0.918117 

Saadut tulonsiirrot, t-1 -0.01367 -0.085 0.915347 1.143083 

Saadut tulonsiirrot, t-2 -0.13654 -0.02451 1.073924 1.026745 

Saadut tulonsiirrot, t-3 -0.22289 -0.0091 1.082146 1.00092 

Saadut tulonsiirrot, t-4 -0.35374 -0.01424 0.957104 0.986984 

Saadut tulonsiirrot, t-5 -0.32499 0.022847 0.852778 1.003528 

Ansiotulot, t-1 -0.2246 -0.04232 0.981048 1.023748 

Ansiotulot, t-2 -0.39102 -0.03895 1.115797 1.035585 

Ansiotulot, t-3 -0.49511 -0.02178 1.049392 1.002901 

Ansiotulot, t-4 -0.55526 -0.03011 0.87259 0.975246 

Ansiotulot, t-5 -0.60032 -0.03529 0.728877 0.956947 

Maakunta: Uusimaa     

Varsinais-Suomi 0.045736 -0.02059 1.142261 0.946064 

Satakunta 0.085754 -0.00843 1.471336 0.967264 

Kanta-Häme 0.107089 0.00048 1.717429 1.002059 

Pirkanmaa -0.31531 -0.0233 0.281694 0.876965 

Päijät-Häme 0.135825 -0.00689 1.734007 0.977122 

Kymenlaakso -0.16253 -0.01049 0.345603 0.915764 

Etelä-Karjala -0.11749 0.004125 0.391875 1.042942 

Etelä-Savo 0.105845 -0.00623 1.779632 0.97209 

Pohjois-Savo 0.180116 0.015299 1.951129 1.047002 

Pohjois-Karjala -0.13601 0.001651 0.374915 1.015446 

Keski-Suomi -0.12183 -0.01142 0.589186 0.944522 

Etelä-Pohjanmaa -0.17889 -0.01785 0.227372 0.817615 

Pohjanmaa 0.065951 0.007868 1.445523 1.040687 

Keski-Pohjanmaa 0.052594 -0.11179 1.571893 0.493991 

Pohjois-Pohjanmaa 0.069118 0.003978 1.202852 1.009925 

Kainuu 0.091035 -0.01588 1.9476 0.910525 

Lappi -0.09886 0.008091 0.553279 1.059425 

     

Keskiarvo -0.12562 -0.00987 2.183793 1.017983 

 
 



33 
 

 

Kuvio 7: Logit-mallin tuottaman propensity scoren jakauma ennen kaltaistamista ja sen jälkeen kohde- ja 

verrokkiryhmissä koko aineistolle vuonna 2013. 

Kuvio 8: 
Logit-mallin tuottaman propensity scoren jakauma ennen kaltaistamista ja sen jälkeen kohde- ja 
verrokkiryhmissä koko aineistolle vuonna 2014. 
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Kuvio 9: Logit-mallin tuottaman propensity scoren jakauma ennen kaltaistamista ja sen jälkeen kohde- ja 

verrokkiryhmissä koko aineistolle vuonna 2015. 
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Kuvio 10: Työpajavalmennuksen vaikutukset vuonna 2014 valmennusjaksolla olleiden nuorten opiskeluun 

toisella tai kolmannella asteella koko aineistossa, erikseen miehille, naisille, 17–20-vuotiaille, 21–24-
vuotiaille, korkeintaan perusasteen tutkinnon suorittaneille ja vähintään toisen asteen tutkinnon 
suorittaneille. Lähde: VTV:n omat laskelmat ja Tilastokeskuksen rekisterit. 

 



36 
 

 

Kuvio 11: Työpajavalmennuksen vaikutukset vuonna 2015 valmennusjaksolla olleiden nuorten opiskeluun 

toisella tai kolmannella asteella koko aineistossa, erikseen miehille, naisille, 17–20-vuotiaille, 21–24-
vuotiaille, korkeintaan perusasteen tutkinnon suorittaneille ja vähintään toisen asteen tutkinnon 
suorittaneille. Lähde: VTV:n omat laskelmat ja Tilastokeskuksen rekisterit. 
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Kuvio 12: Työpajavalmennuksen vaikutukset vuonna 2014 valmennusjaksolla olleiden nuorten toisen tai 

kolmannen asteen tutkinnon suorittaneiden osuuteen koko aineistossa ja erikseen miehille, naisille, 17–

20-vuotiaille, 21–24-vuotiaille, korkeintaan perusasteen tutkinnon suorittaneille ja vähintään toisen 
asteen tutkinnon suorittaneille. Lähde: VTV:n omat laskelmat ja Tilastokeskuksen rekisterit. 
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Kuvio 13: Työpajavalmennuksen vaikutukset vuonna 2015 valmennusjaksolla olleiden nuorten toisen tai 

kolmannen asteen tutkinnon suorittaneiden osuuteen koko aineistossa ja erikseen miehille, naisille, 17–

20-vuotiaille, 21–24-vuotiaille, korkeintaan perusasteen tutkinnon suorittaneille ja vähintään toisen 
asteen tutkinnon suorittaneille. Lähde: VTV:n omat laskelmat ja Tilastokeskuksen rekisterit.  
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Kuvio 14: Työpajavalmennuksen vaikutukset vuonna 2014 valmennusjaksolla olleiden nuorten 

työkuukausien määrään koko aineistossa ja erikseen miehille, naisille, 17–20-vuotiaille, 21–24-vuotiaille, 

korkeintaan perusasteen tutkinnon suorittaneille ja vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneille. 
Lähde: VTV:n omat laskelmat ja Tilastokeskuksen rekisterit. 
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Kuvio 15: Työpajavalmennuksen vaikutukset vuonna 2015 valmennusjaksolla olleiden nuorten 

työkuukausien määrään koko aineistossa ja erikseen miehille, naisille, 17–20-vuotiaille, 21–24-vuotiaille, 

korkeintaan perusasteen tutkinnon suorittaneille ja vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneille. 
Lähde: VTV:n omat laskelmat ja Tilastokeskuksen rekisterit. 
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Kuvio 16: Työpajavalmennuksen vaikutukset vuonna 2014 valmennusjaksolla olleiden nuorten 

työttömyyskuukausien määrään koko aineistossa ja erikseen miehille, naisille, 17–20-vuotiaille, 21–24-

vuotiaille, korkeintaan perusasteen tutkinnon suorittaneille ja vähintään toisen asteen tutkinnon 
suorittaneille. Lähde: VTV:n omat laskelmat ja Tilastokeskuksen rekisterit. 
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Kuvio 17: Työpajavalmennuksen vaikutukset vuonna 2015 valmennusjaksolla olleiden nuorten 

työkuukausien määrään koko aineistossa ja erikseen miehille, naisille, 17–20-vuotiaille, 21–24-vuotiaille, 

korkeintaan perusasteen tutkinnon suorittaneille ja vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneille. 
Lähde: VTV:n omat laskelmat ja Tilastokeskuksen rekisterit. 

 
 
 
 
 



43 
 

 

Kuvio 18: Työpajavalmennuksen vaikutukset vuonna 2014 valmennusjaksolla olleiden nuorten 

ansiotulojen määrään (vuoden 2016 hinnoin) koko aineistossa ja erikseen miehille, naisille, 17–20-

vuotiaille, 21–24-vuotiaille, korkeintaan perusasteen tutkinnon suorittaneille ja vähintään toisen asteen 
tutkinnon suorittaneille. Lähde: VTV:n omat laskelmat ja Tilastokeskuksen rekisterit. 
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Kuvio 19: Työpajavalmennuksen vaikutukset vuonna 2015 valmennusjaksolla olleiden nuorten 

ansiotulojen määrään (vuoden 2016 hinnoin) koko aineistossa ja erikseen miehille, naisille, 17–20-

vuotiaille, 21–24-vuotiaille, korkeintaan perusasteen tutkinnon suorittaneille ja vähintään toisen asteen 
tutkinnon suorittaneille. Lähde: VTV:n omat laskelmat ja Tilastokeskuksen rekisterit. 
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Kuvio 20: Työpajavalmennuksen vaikutukset vuonna 2014 valmennusjaksolla olleiden nuorten 

tulonsiirtojen määrään (vuoden 2016 hinnoin) koko aineistossa  ja erikseen miehille, naisille, 17–20-

vuotiaille, 21–24-vuotiaille, korkeintaan perusasteen tutkinnon suorittaneille ja vähintään toisen asteen 
tutkinnon suorittaneille. Lähde: VTV:n omat laskelmat ja Tilastokeskuksen rekisterit. 
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Kuvio 21: Työpajavalmennuksen vaikutukset vuonna 2015 valmennusjaksolla olleiden nuorten 

tulonsiirtojen määrään (vuoden 2016 hinnoin) koko aineistossa ja erikseen miehille, naisille, 17–20-

vuotiaille, 21–24-vuotiaille, korkeintaan perusasteen tutkinnon suorittaneille ja vähintään toisen asteen 
tutkinnon suorittaneille. Lähde: VTV:n omat laskelmat ja Tilastokeskuksen rekisterit. 
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Viitteet 

1 www.vtv.fi/julkaisut. 
2 Valtakunnallisen työpajakyselyn tulokset vuonna 2016, OKM 2017. 
3 Kaltaistamista testattiin myös määrittelemällä verrokkiryhmä laajemmin siten, että sii-
hen sisällytettiin myös opiskelemassa olleet henkilöt. Saatujen tulosten mukaan valmen-
nusjakson vaikutukset olivat vähäisempiä tai niitä ei havaittu lainkaan. 
4 Rosenbaum, P. R. & Rubin, D. B. (1983) The central role of the propensity score in obser-
vational studies for causal effects. Biometrika 70, 41-55. 
5 Malleja estimoitiin myös käyttäen kernel matching’iä. Tulokset olivat samansuuntaisia 
tässä muistiossa esitettyjen tulosten kanssa. 
6 Ks. esim. Wooldridge, J. M. (2010) Econometric analysis of cross section and panel data, 
2nd edition, MIT University Press, s. 917. 
7 Nämä taulukot toimitetaan pyydettäessä. 
8 Nämä tulokset toimitetaan pyydettäessä. 
9 Abadie, A. & Imbens, B. (2016) Matching on the estimated propensity score. Economet-
rica 84(2), 781-807. 
10 Nämä tulokset toimitetaan pyydettäessä. 
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