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Situation of young NEETs needs 
better interpretation
Over the past months there have been lively 
discussions about Finnish NEETs, i.e. those 
young people who are Not in Education, Em-
ployment, or Training. Recent OECD calcu-
lations show that of all the OECD countries, 
the NEET share of people aged 20–24 is among 
the highest in Finland, 18.3 %. In addition, 
the share is reported to be substantially high-
er among men than women, 21.1 vs. 15.4 %. 
In the discussions it has been overlooked that a 
young person classified as a NEET is not neces-
sarily marginalized or even at risk of marginal-
ization. A plausible estimate of the share of 20–
24 year-olds facing a non-negligible risk of mar-
ginalization is around 10 % or slightly lower.

Pitkin syksyä on keskusteltu vilkkaasti suoma-
laisista neeteistä eli niistä nuorista, jotka ei-
vät ole koulutuksessa tai töissä. OECD:n tuo-
reimpien laskelmien mukaan neettien osuus 
20–24-vuotiaiden ikäluokasta on Suomessa 
OECD-maiden korkeimpia (18,3 %). Lisäksi 
osuuden todetaan olevan merkittävästi suurem-
pi ikäryhmän miesten kuin naisten keskuudessa 
(21,1 vs. 15,4 %). Keskusteluissa on unohdettu, 
että neetiksi luokiteltu nuori ei ole automaatti-
sesti syrjäytynyt tai edes syrjäytymisvaarassa. 
Tällaisessa tilanteessa olevien määrä ikäluokas-
sa on uskottavammin 10 % luokkaa tai hieman 
sitä pienempi.
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Kokonaisosuudet kattavat kaikki nuoret 
koulutustaustasta riippumatta
OECD:n laskelmat perustuvat Tilastokeskuk-
sen työvoimatutkimuksen haastattelutietoihin. 
Pitkälti samoihin kokonaisprosenttiosuuksiin 
päädytään, kun laskelmat toistetaan hyödyntä-
en Tilastokeskuksen työssäkäyntiaineiston tie-
toja. Tämä rekisteripohjainen tilastoaineisto 
kattaa koko Suomessa asuvan väestön ja kertoo 
muun muassa yksilöiden pääasiallisesta toi-
minnasta vuoden viimeisellä viikolla. Neetit on 
yhteistermi niille nuorille, jotka ovat työttömiä, 
eläkkeellä tai tuntemattomista syistä koulutuk-
sen ja työvoiman ulkopuolella (ks. tarkemmin 
laatikon 1 määritelmät).

Taulukon 1 mukaan 20–24-vuotiaita neettejä oli 
vuoden 2013 lopussa yhteensä 63 435. Heidän 

osuutensa koko ikäryhmästä oli 18,6 prosenttia. 
Miesten keskuudessa osuus oli 21,6 prosenttia 
kun taas naisilla se oli selvästi pienempi, 15,5 
prosenttia.

Suuri enemmistö 20–24-vuotiaista neeteistä on 
rekisteröity työttömiksi työnhakijoiksi (liite- 
taulukko 1). Tämä koskee suuremmassa mää-
rin ikäryhmän miehiä kuin sen naisia, mikä  
pitkälti selittyy nuorten miesten aikaisemmas-
ta suuntautumisesta kohti työmarkkinoita.  
Ikäryhmän naiset puolestaan jatkavat miehiä 
useammin koulutuksessa.

Vuoden 2013 lopussa työttömäksi työnhakijak-
si rekisteröidyillä oli koko vuoden osalta kerty-
nyt keskimäärin noin viisi työttömyyskuukaut-
ta (liitetaulukko 3). Tilanne oli tältä osin hyvin 
samanlainen miehillä ja naisilla. Alle kolman-
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Vuoden 2013 lopussa tuntemattomassa toimin-
nassa olleista 20–24-vuotiaista kaksi viidestä oli 
ollut samassa tilassa myös edellisen vuoden lo-
pussa ja yksi viidestä kahden edellisen vuoden 
lopussa (liitetaulukko 4). Moni nuori ajautuu 
siis vain ajoittain tähän tilanteeseen, joko tie-
toisesti tai tahtomattaan. Toisaalta huolestutta-
van moni nuori on toistuvasti tai jatkuvasti täs-
sä tilassa. Huolestuttavaa tässä yhteydessä on 
myös se, että jälkimmäinen tilanne on selväs-
ti yleisempi nuorten naisten keskuudessa. Toi-
sin sanoen, pidemmäksi ajaksi tuntemattomaan 
toimintaan vetäytyminen on tyypillisempää 
ikäryhmän naisilla kuin miehillä. Sekä koulu-
tuksen että työvoiman ulkopuolella oleskelun 
taustalla olevista syistä ei ole varmaa tietoa.

Neeteistä huomattavalla osalla on 
vähintään toisen asteen tutkinto

Neeteiksi vuoden 2013 lopussa luokitelluis-
ta 20–24-vuotiaista huomattava osa (noin 64 %) 
on suorittanut vähintään toisen asteen tutkin-
non (taulukko 2). Osuus on ikäryhmän miehillä 
(66 %) aavistuksen verran naisia suurempi  
(vajaa 62 %).

Niinpä vähintään toisen asteen tutkinnon suo-
rittaneet neetit kattavat merkittävän osan myös 
ikäryhmän neettien 18,6 prosentin kokonais-
osuudesta. Kuten taulukon 2 alin rivi osoittaa, 
vähintään toisen asteen tutkinnon suorittanei-
den neettien osuus ikäryhmän kaikkiin nuoriin 
suhteutettuna on 12 prosentin luokkaa. Kään-
täen, vailla toisen asteen tutkintoa olevien neet-
tien osuus 20–24-vuotiaiden ikäryhmästä jää al-
le seitsemän prosentin (yhteensä 22 685 nuorta, 
ks. liitetaulukko 2).

Vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneis-
ta neeteistä kaksi kolmesta oli rekisteröity työt-
tömäksi työnhakijaksi (liitetaulukko 2). Naisilla 

20–24-vuotiaiden yleistilanne vuoden 2013 lopussa

Taulukko 1

Kaikki 20–24-vuotiaat 340 871 174 276 166 595
20–24-vuotiaat neetit   63 435   37 587   25 848
Neettien osuus ikäryhmässä, % 18,6 21,6 15,5

ETLA
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nes heistä oli ollut työtön myös edellisen vuo-
den lopussa. Useampana peräkkäisenä vuon-
na työttömyyttä kokeneita on sitä vastoin hyvin 
vähän. Yleisesti katsoen työttömyyttä on siis 
koettu vain ajoittain ja varsin lyhyen ajan.

Kokonaan työvoiman ulkopuolella on ikäryh-
mästä noin 8,5 prosenttia. Jo 20–24-vuotiaina 
eläkkeellä olevien osuus on enintään puolitois-
ta prosenttia (liitetaulukko 1). Loput eli noin 
seitsemän prosenttia on tuntemattomista syis-
tä sekä koulutuksen että työvoiman ulkopuo-
lella. Miehillä osuus on noin puolet työttömien 
osuudesta. Naisilla osuus on sitä vastoin samaa 
luokkaa kuin työttömien osuus.

Neetit = työttömät + eläkeläiset + muut

Laatikko 1

Työttömyystiedot perustuvat työ- ja elin-
keinoministeriön Työnvälitystilastoon, jon-
ka lähteenä on TE-toimistojen asiakasre-
kisteri. Työnvälitystilastossa työttömyyden 
määritelmänä on, ettei henkilöllä ole työ-
suhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnas-
sa. Lisäksi Työnvälitystilastossa kokoaikai-
sesti lomautetut luetaan työttömiin, mutta 
päätoimisia opiskelijoita ei. 

Eläkeläisiin luetaan Kelan kuntoutusrahaa 
havaintoviikolla saaneet sekä työkyvyttö-
myyseläkkeellä olevat.

Ryhmä ”muut” edustaa tuntemattomassa 
toiminnassa olevaa rästiryhmää, eli näitä 
nuoria ei pystytä luokittelemaan opiskelijoi-
den, varusmiesten/siviilipalveluksessa ole-
vien, työllisten, työttömien tai eläkeläisten 
ryhmään.
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osuus oli selvästi pienempi (noin 58 %) ja mie-
hillä puolestaan hieman suurempi (noin 71 %). 
Työttömyyskuukausia oli kummallakin suku-
puolella vuoden 2013 aikana kertynyt yhteensä 
keskimäärin noin viisi (liitetaulukko 3). Miehis-
tä alle kolmannes oli ollut työttömänä samoihin 
aikoihin myös edellisenä vuonna, naisista noin 
23 prosenttia. Työttömänä myös kahden edelli-
sen vuoden lopussa oli ollut alle yhdeksän pro-
senttia miehistä ja noin viisi prosenttia naisis-
ta. Luvut kertovat tutun tarinan: nuorena ko-
kee usein lyhytkestoisempia työttömyysjakso-
ja ennen kuin tutkinnon jälkeen löytää koulu-
tustaan ja mieltymyksiään vastaavan työn. Li-
sää epävarmuutta työuran alkuun tuovat mää-
räaikaiset työsuhteet mukaan lukien apurahal-
la työskentely.

Sekä koulutuksen että työvoiman ulkopuolella 
oli noin kolmasosa ikäryhmän vähintään toisen 
asteen tutkinnon suorittaneista neeteistä (liite-
taulukko 2). Miehillä osuus jää alle 30 prosen-
tin. Naisilla se on merkittävästi suurempi, yli 
40 prosenttia. Kuntoutusrahalla tai työkyvyttö-
myyseläkkeellä olevat muodostavat näistä nuo-
rista hyvin pienen osan. Toisin sanoen, suurin 
osa näistä nuorista on tuntemattomassa toimin-
nassa. Vuoden 2013 lopussa heitä oli yhteen-
sä 12 626, joista runsas puolet oli miehiä (lii-
tetaulukko 4). Alle kolmannes oli ollut samas-
sa inaktiivisessa tilassa myös edellisen vuoden 
lopussa. Vaikka tässä tilassa olevia miehiä on 
naisia määrällisesti enemmän, tuntemattomas-
sa toiminnassa jatkaminen on miehillä selvästi 
harvinaisempaa.

Peruskoulutodistuksen varassa olevia 
neettejä on kahdenlaisia
Tutkimus osoittaa, että erityisesti peruskou-
lun varaan jääneillä on suuri riski jäädä työt-
tömäksi tai kokonaan työvoiman ulkopuolel-
le myöhemmin elämässä. Tämän vuoksi on eri-
tyisen kiinnostavaa tarkastella lähemmin vielä 
20–24-vuotiaina pelkän peruskoulutodistuksen 
varassa olevien joukkoa.

Runsas kolmasosa 20–24-vuotiaista neeteistä 
on suorittanut pelkän peruskoulun. Määrälli-
sesti heitä on ikäryhmässä lähes puolet vähem-
män (22 685 nuorta) kuin vähintään toisen as-
teen tutkinnon suorittaneita. Miehiä on 12 770 
(7,3 % ikäryhmän miehistä) ja naisia 9 915 (6 % 
ikäryhmän naisista).

Usein pelkän peruskoulutodistuksen varassa 
olevia nuoria käsitellään yhtenä ryhmänä. Mi-
käli perimmäinen tavoite on tunnistaa syrjäy-
tymisvaarassa olevia nuoria, tämä ei ole välttä-
mättä kaikkein paras luokittelutapa. Osa näis-
tä nuorista on aloittanut toisen asteen koulu-
tuksessa, ehkä keskeyttänyt opintonsa tai jatka-
nut saamatta tutkintoaan valmiiksi. Toiset eivät 
ole lainkaan siirtyneet jatko-opintoihin vaan 
ovat jättäneet koulutuksen taakseen heti perus-
koulun jälkeen. Jo muutaman vuoden jatko-
opinnot saattavat avata aivan toisenlaiset tule-
vaisuuden näkymät verrattuna siihen, että kes-
keyttää koulunkäynnin heti peruskoulun jäl-
keen (esim. Albæk ym., 2015). Tämä käy ilmi 
myös taulukosta 3, jossa peruskoulutodistuk-
sen varassa olevat 20–24-vuotiaat neetit on luo-
kiteltu kahteen ryhmään riippuen siitä, ovatko 
he peruskoulun jälkeen olleet edes ajoittain  
jatkokoulutuksessa.

20–24-vuotiaat neetit, joilla on vähintään toisen asteen koulutus, vuoden 2013 lopussa

Taulukko 2

Kaikki 20–24-vuotiaat neetit 63 435 37 587 25 848

Vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneet neetit 40 750 24 817 15 933
 – osuus kaikista neeteistä, % 64,2 66,0 61,6
 – osuus koulutusryhmästä, % 14,6 17,8 11,5
 – osuus kaikista 20–24-vuotiaista, % 12,0 14,2 9,6

 Yhteensä Miehet Naiset
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Jatkokoulutukseen edes ajoittain osallistuneis-
ta kuului vuoden 2013 lopussa noin 28 prosent-
tia neettien ryhmään verrattuna peräti 67 pro-
senttiin heti peruskoulun jälkeen koulutuksen-
sa keskeyttäneiden ryhmässä. Miesten ja nais-
ten välinen osuuksien ero on edellisessä ryh-
mässä olematon (29,5 vs. 26,1 %) mutta jälkim-
mäisessä varteenotettavan suuri (63,1 vs. 71,4 
%). Määrällisesti tarkasteltuna tilanne on pi-
kemmin päinvastainen: peruskoulutodistuksen 
varassa vailla jatkokoulutusta olevia mies- ja 
naisneettejä on lähes saman verran, kun sen si-
jaan peruskoulutodistuksen varassa jatkokou-
lutukseen osallistuneita miesneettejä on selvästi 
enemmän (liitetaulukko 2).

Näiden ryhmien neettien rakenteessa esiintyy 
niin ikään varteenotettavia eroja. Työttömien 
osuus on jatkokoulutukseen edes ajoittain osal-
listuneiden ryhmässä noin kaksinkertainen, mi-
kä pitkälti johtuu siitä, että myös työssäkäynti 
on tässä ryhmässä paljon yleisempää kuin vail-
la jatkokoulutusta olevien ryhmässä. Samanai-
kaisesti kuntoutusrahalla tai työkyvyttömyys-
eläkkeellä olevien neettien osuus jää alle kol-
men prosentin verrattuna 17,5 prosenttiin vail-
la jatkokoulutusta olevien ryhmässä (liitetau-
lukko 2).

Tuntemattomassa toiminnassa olevien neettien 
osuudessa esiintyy sen sijaan vain pieniä ero-
ja: jatkokoulutukseen osallistuneiden ryhmässä 

osuus on noin 49 prosenttia ja vailla jatkokou-
lutusta olevien ryhmässä 52,6 prosenttia. Toi-
saalta ryhmät eroavat selkeästi toisistaan inak-
tiivisuuden toistuvuuden suhteen: tuntematto-
massa toiminnassa jatkaminen tai siihen palaa-
minen on huomattavasti yleisempää vailla jat-
kokoulutusta olevien neettien ryhmässä (liite- 
taulukko 4). Todettakoon myös, että osuudet 
ovat kauttaaltaan suuremmat naisten kuin 
miesten keskuudessa.

Neet-nuori ei ole aina sama kuin 
syrjäytymisvaarassa oleva nuori
Edellä esille nostetut havainnot viittaavat sii-
hen, että neet-nuoreksi luokiteltua nuorta ei 
kuulu automaattisesti pitää syrjäytyneenä tai 
edes syrjäytymisvaarassa olevana. Syrjäytymis-
riski on usein useamman tekijän yhteisvaiku-
tuksen tulos, jonka tunnistaminen edellyttää 
nuoren elämänpolun läheistä seuraamista, ris-
kitekijöiden tunnistamista ja asianmukaisten 
tukitoimien käynnistämistä (ks. esim. Asplund 
ja Koistinen, 2014).

Mitä voidaan siis loppujen lopuksi sanoa tilas-
toaineistojen pohjalta syrjäytymisvaarassa olevi-
en määrästä ja osuudesta 20–24-vuotiaiden ikä-
ryhmässä? Ja monenko osalta syrjäytymisvaara 
uhkaa muuttua syrjäytymiseksi? Tällaiset arvi-
oinnit jäävät väistämättä karkeiksi jo siitä yksin-
kertaisesta syystä, ettei vakiintunutta täsmällis-

20–24-vuotiaat neetit, joilla on pelkkä peruskoulun todistus, vuoden 2013 lopussa

Taulukko 3

Kaikki 20–24-vuotiaat neetit 63 435 37 587 25 848

Peruskoulutodistuksen varassa olevat neetit, 
joilla ainakin ajoittaista jatko-koulutusta 13 786 8 209 5 577
 – osuus kaikista neeteistä, % 21,7 21,8 21,6
 – osuus koulutusryhmästä, % 28,0 29,5 26,1
 – osuus kaikista 20–24-vuotiaista, %   4,0   4,7   3,3
   
Peruskoulutodistuksen varassa olevat neetit 
kokonaan vailla jatko-koulutusta 8 899 4 561 4 338
 – osuus kaikista neeteistä, % 14,0 12,1 16,8
 – osuus koulutusryhmästä, % 66,9 63,1 71,4
 – osuus kaikista 20–24-vuotiaista, %   2,6   2,6   2,6

 Yhteensä Miehet Naiset
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tä määritelmää syrjäytymisvaarassa olevista ei-
kä myöskään syrjäytyneistä ole olemassa.

Mikäli syrjäytymisvaarassa oleviksi nuorik-
si lasketaan kaikki 20–24-vuotiaat neetit, jot-
ka vuoden 2013 lopussa olivat kuntoutusra-
halla tai työkyvyttömyyseläkkeellä, ja toisaalta 
kaikki ikäryhmän neetit, jotka olivat kokeneet 
muuntyyppistä (tuntematonta) inaktiivisuutta 
tai työttömyyttä samoihin aikoihin myös edel-
lisenä vuonna, kokonaismääräksi saadaan noin 
24 700 nuorta. Tämä vastaa 7,2 prosenttia koko 
ikäryhmästä.

Jos sitä vastoin laskelmaan lisätään kaikki pe-
ruskoulutodistuksen varassa olevat 20–24-vuo-
tiaat neetit sekä ne ikäryhmän toisen asteen tut-
kinnon suorittaneet neetit, jotka olivat työttömi-
nä tai kokonaan työvoiman ulkopuolella samoi-
hin aikoihin myös edellisenä vuonna, kokonais-
määrä nousee lähes 35 500:een. Koko ikäryh-
mään suhteutettuna tämä vastaa 10,2 prosenttia.

Todennäköisesti syrjäytymisvaarassa olevien 
20–24-vuotiaiden todellinen määrä ja osuus aset-
tuvat näiden väliin, joskin mitä ilmeisimmin lä-
hemmäksi jälkimmäisiä lukuja. Tämä päätelmä 
on lisäksi itse asiassa hyvin linjassa OECD:n ai-
emmissa nuorten tilannetta kuvaavissa katsauk-
sissa Suomen osalta esitettyjen osuuksien kans-
sa (ks. esim. OECD, 2010 ja 2015).

Mutta syrjäytymisriski ei toteudu kaikkien 
kohdalla. Syrjäytyvien osuuden arvioiminen 
edellyttäisi näiden 20–24-vuotiaiden seuraamis-
ta vähintään kymmenen vuoden ajassa eteen-
päin eli ainakin 30–34-ikävuoteen asti. Koska 
tällaista seurantatietoa ei ole, voidaan syrjäy-
tymisen todennäköisyydestä saada edes kar-
kea arvio vertailemalla esimerkiksi 30–34-ikä-
ryhmän neettejä kymmenen vuotta aiemmin eli 
vuonna 2003 vallinneeseen tilanteeseen.

Tällainen yksinkertainen laskelma voidaan teh-
dä kahteen suuntaan. Yhtäältä laskelman läh-
tökohtana voivat olla ne 20–24-vuotiaat nuo-
ret, jotka tulivat vuoden 2003 lopussa luokitel-
luiksi neeteiksi. Heistä noin 39 prosentilla oli 
sama status kymmenen vuotta myöhemmin eli 
30–34-vuotiaina. Vastakkaiseen suuntaan tehty 
laskelma antaa suurin piirtein saman prosent-
tiluvun.1 Koko ikäryhmään suhteutettuna tämä 
vastaa noin 6,2 prosenttia. Tätä voidaan samal-
la pitää karkeana arviona siitä, millä todennä-
köisyydellä nuori siirtyy syrjäytymisvaarassa 
olevien joukosta syrjäytyneiden joukkoon.

Viite
1  Vaihtoehtoisesti lähtökohdaksi voidaan ottaa ne 
30–34-vuotiaat, joilla oli neetin status vuoden 2013 
lopussa. Heistä noin 37 prosentilla oli ollut sama 
status kymmenen vuotta aiemmin.
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Kaikki 20–24-vuotiaat, vuoden 2013 lopun tilanne

Liitetaulukko 1

Kaikki 20–24-vuotiaat 340 871 174 276 166 595
20–24-vuotiaat neetit   63 435   37 587   25 848
   
Työtön, osuus kaikista, % 10,2 13,1   7,2
Työtön, osuus neeteistä, % 54,7 60,6 46,1
   
Eläkeläinen, osuus kaikista, %   1,4   1,5   1,2
Eläkeläinen, osuus neeteistä, %   7,4   7,0   7,9
   
Muut, osuus kaikista, %   7,1   7,0   7,1
Muut, osuus neeteistä, % 38,0 32,4 46,0
   
Neettien osuus kaikista, % 18,6 21,6 15,5
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Kaikki 20–24-vuotiaat ryhmiteltyinä korkeimman suoritetun tutkinnon mukaan, 
vuoden 2013 lopun tilanne

Liitetaulukko 2

Koulutusryhmän kaikki 20–24-vuotiaat 278 310 139 195 139 115 62 561 35 081 27 480
Koulutusryhmän 20–24-vuotiaat neetit 40 750 24 817 15 933 22 685 12 770 9 915
       
Koulutusryhmän työttömien osuus, % 9,7 12,7 6,7 12,3 14,5 9,5
 – osuus ryhmän neeteistä, % 66,2 71,3 58,4 33,9 39,7 26,3
       
Koulutusryhmän eläkeläisten osuus, % 0,4 0,4 0,4 5,7 5,8 5,5
 – osuus ryhmän neeteistä, % 2,8 2,4 3,3 15,6 15,9 15,2
       
Koulutusryhmän muiden osuus, % 4,5 4,7 4,4 18,3 16,2 21,1
 – osuus ryhmän neeteistä, % 31,0 26,3 38,3 50,5 44,4 58,4
       
Koulutusryhmän neettien osuus 
kaikista 20–24-vuotiaista, % 14,6 17,8 11,5 36,3 36,4 36,1

 Vähintään toisen asteen tutkinto Pelkkä peruskoulu
 Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset

A.     Vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneet vs. peruskoulutodistuksen varassa olevat

Koulutusryhmän kaikki 20–24-vuotiaat 49 262 27 857 21 405 13 299 7 224 6 075
Koulutusryhmän 20–24-vuotiaat neetit 13 786 8 209 5 577 8 899 4 561 4 338
       
Koulutusryhmän työttömien osuus, % 11,8 14,2 8,6 14,2 15,6 12,6
 – osuus ryhmän neeteistä, % 42,0 48,1 33,1 21,3 24,7 17,6
       
Koulutusryhmän eläkeläisten, % 2,5 2,4 2,6 17,5 19,0 15,7
 – osuus ryhmän neeteistä, % 8,8 8,0 10,1 26,1 30,0 21,9
       
Koulutusryhmän muiden osuus, % 13,7 12,9 14,8 35,2 28,6 43,2
 – osuus ryhmän neeteistä, % 49,1 43,9 56,8 52,6 45,2 60,4
       
Koulutusryhmän neettien osuus 
kaikista 20–24-vuotiaista, % 28,0 29,5 26,1 66,9 63,1 71,4

 Pelkkä peruskoulu, Pelkkä peruskoulu, 
 on ollut jatkokoulutuksessa ei jatkokoulutusta
 Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset

B.     Peruskoulutodistuksen varassa olevat: jatkokoulutukseen osallistuneet vs. ei-osallistuneet
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20–24-vuotiaat työttömät neetit, kaikki ja koulutustaustan mukaan, vuoden 2013 lopun tilanne

Liitetaulukko 3

Kaikki 20-vuotiaat
Lukumäärä 34 684 22 768 11 916
Osuus ikäryhmästä 10,2 13,1 7,2
Työttömyyskuukausien keskimääräinen lkm 2013 5,2 5,3 5,0

Työtön samoihin aikoihin myös edellisenä vuonna 29,3 32,2 23,8
Työtön samoihin aikoihin myös kahtena edellisenä vuonna 8,5 9,7 6,1
Työtön samoihin aikoihin myös viitenä edellisenä vuonna 0,2 0,2 0,1
   

Vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneet 
Lukumäärä 26 996 17 692 9 304
Osuus koulutusryhmässä 9,7 12,7 6,7
Osuus koko ikäryhmästä 7,9 10,2 5,6
Työttömyyskuukausien keskimääräinen lkm 2013 5,1 5,2 5,0

Työtön samoihin aikoihin myös edellisenä vuonna 29,0 32,1 23,1
Työtön samoihin aikoihin myös kahtena edellisenä vuonna 7,7 8,9 5,4
Työtön samoihin aikoihin myös viitenä edellisenä vuonna 0,2 0,2 0,1
   

Pelkän peruskoulutodistuksen varassa olevat
Lukumäärä 7 688 5 076 2 612
Osuus koulutusryhmässä 12,3 14,5 9,5
Osuus koko ikäryhmästä 2,3 2,9 1,6
Työttömyyskuukausien keskimääräinen lkm 2013 5,5 5,6 5,3

Työtön samoihin aikoihin myös edellisenä vuonna 30,5 32,6 26,4
Työtön samoihin aikoihin myös kahtena edellisenä vuonna 11,3 12,6 8,8
Työtön samoihin aikoihin myös viitenä edellisenä vuonna 0,4 0,5 0,2
   

Pelkkä peruskoulu, jossain määrin jatkokoulutusta
Lukumäärä 5 795 3 948 1 847
Osuus koulutusryhmässä 11,8 14,2 8,6
Osuus koko ikäryhmästä 1,7 2,3 1,1
Työttömyyskuukausien keskimääräinen lkm 2013 5,5 5,6 5,3

Työtön samoihin aikoihin myös edellisenä vuonna 30,4 32,5 25,8
Työtön samoihin aikoihin myös kahtena edellisenä vuonna 10,9 12,0 8,5
Työtön samoihin aikoihin myös viitenä edellisenä vuonna 0,3 0,4 0,2  
 

Pelkkä peruskoulu, ei jatkokoulutusta
Lukumäärä 1 893 1 128 765
Osuus koulutusryhmässä 14,2 15,6 12,6
Osuus koko ikäryhmästä 0,6 0,6 0,5
Työttömyyskuukausien keskimääräinen lkm 2013 5,5 5,7 5,3

Työtön samoihin aikoihin myös edellisenä vuonna 30,9 33,1 27,7
Työtön samoihin aikoihin myös kahtena edellisenä vuonna 12,6 14,8 9,4
Työtön samoihin aikoihin myös viitenä edellisenä vuonna 0,6 0,7 0,4

 Yhteensä Miehet Naiset
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20–24-vuotiaat inaktiiviset (muussa eli tuntemattomassa toiminnassa olevat) neetit, 
vuoden 2013 lopun tilanne

Liitetaulukko 4

Kaikki 20-vuotiaat
Lukumäärä 24 083 12 195 11 888
Osuus ikäryhmästä 7,1 7,0 7,1

Inaktiivinen samoihin aikoihin myös edellisenä vuonna 41,1 35,4 46,9
Inaktiivinen samoihin aikoihin myös kahtena edellisenä vuonna 20,2 15,8 24,6
Inaktiivinen samoihin aikoihin myös viitenä edellisenä vuonna 4,1 3,3 4,9
   

Vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneet 
Lukumäärä 12 626 6 529 6 097
Osuus koulutusryhmässä 4,5 4,7 4,4
Osuus koko ikäryhmästä 3,7 3,7 3,7

Inaktiivinen samoihin aikoihin myös edellisenä vuonna 30,5 24,9 36,6
Inaktiivinen samoihin aikoihin myös kahtena edellisenä vuonna 10,0 6,5 13,7
Inaktiivinen samoihin aikoihin myös viitenä edellisenä vuonna 0,4 0,3 0,5
   

Pelkän peruskoulutodistuksen varassa olevat
Lukumäärä 11 457 5 666 5 791
Osuus koulutusryhmässä 18,3 16,2 21,1
Osuus koko ikäryhmästä 3,4 3,3 3,5

Onaktiivinen samoihin aikoihin myös edellisenä vuonna 52,7 47,5 57,8
Inaktiivinen samoihin aikoihin myös kahtena edellisenä vuonna 31,4 26,6 36,1
Inaktiivinen samoihin aikoihin myös viitenä edellisenä vuonna 8,2 6,7 9,5
   

Pelkkä peruskoulu, jossain määrin jatkokoulutusta
Lukumäärä 6 772 3 603 3 169
Osuus koulutusryhmässä 13,7 12,9 14,8
Osuus koko ikäryhmästä 2,0 2,1 1,9

Inaktiivinen samoihin aikoihin myös edellisenä vuonna 45,8 41,2 51,0
Inaktiivinen samoihin aikoihin myös kahtena edellisenä vuonna 23,1 19,1 27,5
Inaktiivinen samoihin aikoihin myös viitenä edellisenä vuonna 2,4 2,1 2,8
   

Pelkkä peruskoulu, ei jatkokoulutusta
Lukumäärä 4 685 2 063 2 622
Osuus koulutusryhmässä 35,2 28,6 43,2
Osuus koko ikäryhmästä 1,4 1,2 1,6

Inaktiivinen samoihin aikoihin myös edellisenä vuonna 62,7 58,6 65,9
Inaktiivinen samoihin aikoihin myös kahtena edellisenä vuonna 43,5 39,7 46,5
Inaktiivinen samoihin aikoihin myös viitenä edellisenä vuonna 16,4 14,8 17,7

 Yhteensä Miehet Naiset


