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Johdanto

Suomessa, kuten monessa muussakin maassa, elinajan pidentymisen aiheutta-
miin haasteisiin yritetään vastata pidentämällä työuria. Ovatko työurat Suomessa 
2000-luvulla pidentyneet ja millä vauhdilla? Työuria on viime vuosiin asti pyrit-
ty pidentämään erityisesti loppupäästä, mutta ansiotyön tekemistä haluttaisiin li-
sätä myös aikaisemmissa työuran vaiheissa. Miltä 2000-luvulla toteutunut kehi-
tys näyttää tässä valossa, miten eri ikävaiheissa tehdyn työn määrä on muuttunut? 

Tarkastelemme artikkelissamme työuria eri työmarkkinatiloissa vietetyn elin-
ajan näkökulmasta. Käytämme monitilaista regressiomallia, jolla estimoimme 
työmarkkinatilojen ja kuolleisuuden todennäköisyydet 15−64-vuotiaassa väestös-
sä vuosina 2000−2010, sekä johdamme niistä odotteet työllisenä vietetylle ajalle, 
työttömyysajalle ja työvoiman ulkopuolella vietetylle ajalle. 

Tulostemme mukaan työllisen ajan odote 15-vuotiaalle kasvoi vuodesta 2000 
vuoteen 2010 naisilla enemmän (2,8 vuotta) kuin miehillä (1,2 vuotta). Samal-
la ajanjaksolla Tilastokeskuksen julkaisema kokonaiselinajanodote kasvoi nai-
silla 2,2 vuotta ja miehillä 2,6 vuotta. Naisilla työllisen ajan kasvu oli vuosi-
na 2000−2010 nopeampaa kuin elinajanodotteen kasvu, miehillä puolestaan hi-
taampaa. Työllisen ajan kasvu kertyi naisilla sekä työttömyyden että työvoiman 
ulkopuolella vietetyn ajan vähenemisestä. Miehillä työllisen ajan kasvu kertyi lä-
hes yksinomaan työvoiman ulkopuolella vietetyn ajan lyhenemisestä. Työttömänä 
vietetty aika lyheni naisilla vajaan vuoden. Miesten työttömyysaika vaihteli talou-
den yleisen suhdannevaiheen mukaan, mutta ei kokonaisuutena juurikaan vähen-
tynyt tarkastelujaksolla. Työvoiman ulkopuolella vietetty aika lyheni molemmilla 
sukupuolilla, naisilla enemmän kuin miehillä. Naisilla työllinen aika lisääntyi kai-
kissa ikävaiheissa, eniten kuitenkin vanhimmissa ikäryhmissä. Miehillä työllistä 
aikaa tuli lisää lähinnä vanhimmille työikäisille.
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Tausta ja kysymyksenasettelu

Suomessa on 1990-luvulta lähtien vahvistunut työn tarjontaa, korkeaa työllisyyt-
tä ja pitkiä työuria tavoitteleva yhteiskuntapoliittinen tavoitteenasettelu (Julku-
nen ja Pärnänen 2005). Perustelut työurien pidentämiseen ovat taloudellisia ja 
liittyvät yhtäältä eläkejärjestelmän ja muun julkisen talouden kestävyyteen ja toi-
saalta koko kansantalouden kehitykseen. Taustalla on elinajan piteneminen ja vä-
estön ikärakenteen vanheneminen, jotka pitkällä aikavälillä heikentävät väestön 
taloudellista huoltosuhdetta. Suomessa muutoksen ennakoidaan olevan nopein-
ta vuosien 2010 ja 2030 välillä (Risku ym. 2012). Elinajan pitenemisestä huoli-
matta Suomen työeläkejärjestelmä on tutkimusten perusteella kestävällä pohjal-
la, vaikka eläkeläisten määrä ja työeläkemenot kasvavatkin. Toisin kuin monessa 
muussa maassa, Suomessa nykyinen työeläkejärjestelmä riittää kestävyyslaskel-
mien perusteella (Vaittinen ja Vanne 2012) kattamaan tulevat vastuut muun muas-
sa elinaikakertoimen ja osittaisen rahastoinnin ansiosta. Ikärakenteen muutoksen 
aiheuttama kestävyysvaje kohdistuukin Suomessa lähinnä muuhun julkiseen ta-
louteen kuin työeläkejärjestelmään. Työn tarjonnan ja työllisten määrän säätelyn 
kautta työeläkejärjestelmä on kuitenkin kytköksissä työurien pidentämiseen ja si-
tä kautta kansantalouden yleiseen kehitykseen sekä julkisen talouden kestävyys-
vajeen ratkaisemiseen. 

Kun keskustelun painopiste on siirtymässä eläkejärjestelmän kestävyydes-
tä muun julkisen talouden kestävyyteen ja kansantalouden kehitykseen, myös 
työurien mittaamisen painopiste on siirtymässä eläkkeelle siirtymisen mittaami-
sesta työpanoksen mittaamiseen. Työpanoksen mittaamiseen on vakiintuneita me-
netelmiä kuten työllisten määrä, työllisyysaste tai vuosityöaika. Nämä mittaavat 
tutkimushetken väestön työpanosta, mutta eivät varsinaisesti työuria. Voimme 
kuitenkin mitata työllisyyttä elinkaaren näkökulmasta, työllisen ajan odotteella, 
ja arvioida sillä työurien keskimääräistä pituutta. Työllisen ajan odote vastaa kä-
sitteellisesti väestötieteessä käytettyä elinajanodotetta: se on tilastollinen keskilu-
ku, joka ilmaisee tietyn ikäisen henkilön jäljellä olevan ajan työelämässä. Sen las-
kenta perustuu aggregaattitason tietoihin työllisten ja kuolleiden väestöosuuksis-
ta tai todennäköisyyksistä tietyllä ikävälillä. Elinajan pitenemisen näkökulmasta 
työllisen ajan odote on kiinnostava työuran mittari, sillä se voidaan suhteuttaa ko-
konaiselinajanodotteeseen ja sen kasvuun. 

Ensimmäisenä työllisen ajan odotteita ja niiden muutosta on Suomessa tutki-
nut Helka Hytti (1998; 1999). Rekisteriaineistoon perustuneessa, vuosina 1970–
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1996 tapahtunutta kehitystä tarkastelleessa tutkimuksessa Hytti osoitti, että keski-
määräinen työllisenä vietetty aika elinkaarella piteni vuodesta 1970 vuoteen 1990 
noin kahdella vuodella (Hytti 1999). Väestön elinkaaren aikainen työpanos siis li-
sääntyi, osittain työikäisten alentuneen kuolleisuuden ansiosta, mutta erityisesti 
naisten lisääntyneen ansiotyöhön osallistumisen johdosta. Vuonna 1990 miesten 
ja naisten työllisen ajan odote oli yhtä pitkä, noin 32 vuotta. Työllisten elinvuosi-
en kasvu korvasi elinajan pitenemistä vuosina 1970–1990 siten, että työllisen ajan 
osuus 16-vuotiaan elinajanodotteesta pysytteli hieman yli 50 prosentissa.

Jo tuolloin taustalla oli kuitenkin myös työuria lyhentäviä tekijöitä. Vuodes-
ta 1970 vuoteen 1990 työttömänä vietetyn elinajan osuus oli kasvanut sekä mie-
hillä että naisilla vuoden verran ja vei noin kaksi vuotta keskimääräisestä elin-
kaaresta. Varhaistuneen eläkkeelle siirtymisen vuoksi eläkkeellä vietetty aika oli 
kasvanut nopeammin kuin elinaika, mikä lyhensi mahdollisia työuria (miehil-
lä -0,6 vuotta, naisilla -1,2 vuotta). (Hytti 1999, 34.) Silti vasta 1990-luvun alun 
lama lyhensi keskimääräistä työllisenä vietettyä elinaikaa. Hytin tutkimus osoit-
taa, että vuodesta 1990 vuoteen 1996 työllisen ajan odote lyheni miehillä ja nai-
silla noin 5,5 vuotta, josta noin 4,5 vuotta johtui työttömänä vietetyn ajan kasvus-
ta (emt.). Kun elinajanodote samaan aikaan kuitenkin kasvoi, työllisen ajan osuus 
elinajanodotteesta supistui. 

Lama aiheutti pitkäaikaisen loven Suomen työllisyyteen. Vasta 1990-luvun 
puolivälissä työllisyys kääntyi kasvuun ja keskimääräisten työurien oli mahdol-
lista jälleen pidentyä. Lähtötaso oli kuitenkin alhainen, sillä laman seurauksena 
työllisen ajan odote oli painunut selvästi alle vuoden 1970 tason (Hytti 1999, 34). 
Työvoimatutkimuksen aineistoon perustuvien, 1990-luvun ja 2000-luvun kehitys-
tä koskevien laskelmien mukaan molemmille sukupuolille yhteisesti laskettu työl-
lisen ajan odote saavutti vuoden 1990 tason vasta vuonna 2008 (Hytti 2009, 71). 
Vuosi 2008 on jälkikäteen osoittautunut 2000-luvun ensi vuosikymmenellä poik-
keukselliseksi huipputyöllisyyden vuodeksi (kuvio 1). Lisäksi työllisyyden kehi-
tys 2000-luvulla vaikuttaa työllisyysasteiden valossa erisuuntaiselta miehillä ja 
naisilla. Etenkään miesten kohdalla työllisyys ei näyttäisi kehittyneen yksiselit-
teisen suotuisasti.  

Tässä artikkelissa täydennämme näkemystä työurien pitkän aikavälin ke-
hityssuunnasta tarkastelemalla työllisen ajan odotteen kehityssuuntaa vuosi-
na 2000−2010. Rajaamme tutkimuksemme koskemaan 15–64-vuotiasta väestöä 
ja tarkastelemme odotteita erikseen miehillä ja naisilla. Sovellamme työllisen ajan 
odotteen estimointiin Davisin ym. (2001) kehittämää monitilaista regressiomene-
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telmää1. Käytämme aineistona työvoimatutkimuksen tietoja väestön lukumääris-
tä eri työmarkkinatiloissa yksivuotisikäryhmittäin sekä kuolemansyytilaston tie-
toja kuolleiden lukumääristä. Poikkileikkaustiedot 11 vuoden ajanjaksolta antavat 
mahdollisuuden mallintaa kuolleisuuden ja työmarkkinatilojen pitkän aikavälin 
trendejä sekä tasoittaa otannasta johtuvaa ja ikäryhmien ja kalenterivuosien välil-
lä ilmenevää satunnaisvaihtelua. 

Monitilainen malli antaa mahdollisuuden tutkia myös muissa työmarkkinati-
loissa kuin työllisyydessä samanaikaisesti tapahtuneita muutoksia ja näiden pa-
nosta työllisen ajan odotteen trendiin. Työttömyydestä on muodostunut keskei-
nen työuria lyhentävä tekijä. Työurien pidentämistä eläkejärjestelmän keinoin on-
kin mutkistanut se, että työurien päättyminen työttömyyteen on ollut yleistä (Jau-
hiainen ja Rantala 2011; Järnefelt 2003). Työttömyys lyhentää työuria myös elin-
kaaren aikaisemmissa vaiheissa aiheuttamalla siihen katkoksia ja nuorten kohdal-
la viivästyttämällä työuralle pääsyä. Tästä syystä arvioimme työllisen ajan odot-
teen lisäksi myös työttömyysajan odotteen. Kolmantena työmarkkinatilana huo-
mioimme työvoiman ulkopuolella vietetyn ajan. Työvoiman ulkopuolella vietetty 
aika sisältää muun muassa opiskelua, lasten hoitamista kotona ja työkyvyttömänä 
tai muuten eläkkeellä alle 65-vuotiaana vietettyä aikaa. 

Artikkelimme tavoitteena on luoda yleiskuva työllisenä, työttömänä ja työ-
voiman ulkopuolella vietetyn elinajan kehityssuunnista 15–64-vuotiailla vuosi-
na 2000–2010. Lisäksi tarkastelemme työllisyyden riippuvuutta iästä ja tässä ta-
pahtuneita muutoksia. Tutkimuskysymyksemme voi muotoilla seuraavasti:

1. Miten työllinen elinaika on kehittynyt vuosina 2000–2010 ja missä elin-
kaaren vaiheessa (minkä ikäisenä) muutokset työllisessä ajassa ovat tapah-
tuneet?

2. Vastaavasti, miten työttömyysajan odote ja työvoiman ulkopuolella viete-
tyn ajan odote on kehittynyt samalla ajanjaksolla?

3. Miten työllisen elinajan kehitys suhteutuu samanaikaiseen elinajan pitene-
miseen?

1	 Työllisen	ajan	odotetta	on	aikaisemmissa	kotimaisissa	tutkimuksissa	laskettu	pääasiassa	aktuaarisel-
la	ns.	Sullivanin	elinajantaulun	menetelmällä	(Sullivan	1971;	ks.	mm.	Hytti	1998;	1999;	2009;	Myrskylä	
2009;	2012).	Myös	Eläketurvakeskus	on	julkaissut	vuodesta	2010	lähtien	Sullivanin	menetelmällä	laske-
tun	työllisen	ajan	odotteen	vuosittain	eläkkeellesiirtymisiän	odotteen	julkaisemisen	yhteydessä.
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Kuvio 1. 

15–64-vuotiaiden työllisyysaste vuosina 2000–2011. 
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Menetelmä

Mittaamme työikäistä elinaikaa ja sen jakautumista eri työmarkkinatiloihin. Ar-
vioimme työllisen ajan, työttömyysajan ja työvoiman ulkopuolella vietetyn ajan 
odotteet käyttäen niin sanottua Davisin monitilaista regressiomenetelmää (Davis 
ym. 2001). Sovitimme Suomen 15–64-vuotiasta väestöä vuosina 2000–2010 ku-
vaavaan frekvenssiaineistoon monitilaisen logistisen regressiomallin, jolla esti-
moimme työmarkkinatilojen ja kuolleisuuden todennäköisyydet. Eri tiloissa vie-
tetyn ajan odotteet johdettiin todennäköisyyksistä integroimalla kullekin tutki-
musjakson kalenterivuodelle. Seuraavassa selostamme käyttämämme aineiston, 
työmarkkinatilojen määritelmät sekä estimointimenettelyn. 

Aineisto

Tutkimuksen aineistona oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta tuotet-
tu aggregaattitasoinen frekvenssitaulukko vuosilta 2000−2010, jossa työikäinen 
15−64-vuotias väestö jaettiin neljään toisensa poissulkevaan tilaan (työlliset, työt-
tömät, työvoiman ulkopuolella olevat ja kuollet), joiden todennäköisyydet indek-
soitiin kalenterivuoden ja yksivuotisikäryhmän mukaan. Mies- ja naisväestön lu-
kumäärät eri työmarkkinatiloissa olivat Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen 
otosaineistosta estimoituja vuosikeskiarvoja. Lisäksi taulukoon liitettiin väestöre-
kisteristä saadut, Tilastokeskuksen ylläpitämät tiedot kunkin vuoden aikana kuol-
leiden lukumääristä. 

Davisin ym. (2001) kehittämä monitilainen regressiomonetelmä odotteiden 
estimointiin edellyttää, että väestön jakaumatiedot on saatavissa syntymäkohor-
teille vähintään viideltä eri ajankohdalta. Meillä oli käytössämme tiedot 11 kalen-
terivuodelta ja 50 ikävuosiryhmältä.

Työikäiseksi määritellään usein 15−74-vuotias väestö. Eläketurvakeskuksen 
vuosittain julkaisema Sullivanin menetelmään perustuva työllisen ajan odote las-
ketaankin 74 vuoden ikäisiin asti. Rajasimme tutkimuksessamme työikäisen väes-
tön kuitenkin 15−64-vuotiaisiin kahdestakin syystä. Ensinnäkin yli 65 vuotta täyt-
täneiden ja sitä vanhempien työllisyys oli tutkimusjaksolla suhteellisen harvinais-
ta ja keskimääräinen työllinen aika elinkaarella kertyy pääasiassa alle 65-vuotiaa-
na. Viime vuosina 65 vuotta täyttäneiden työllisyys on tosin kasvanut ja ansaitsee 
huomiota jatkotutkimuksissa. Toinen syy rajoittaa analyysi alle 65-vuotiaisiin on 
se, että työttömien osuus 65 vuotta täyttäneistä on käytännössä nolla. Voidaksem-
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me mallintaa työikäistä elinaikaa kaikissa kolmessa työmarkkinatilassa – työllise-
nä, työttömänä ja työvoiman ulkopuolella – ja välttääksemme nollafrekvenssejä, 
rajasimme aineiston alle 65-vuotiaisiin.  

Työmarkkinatilojen määritelmät

Määritelmät vaikuttavat siihen, miten väestö luokitellaan eri työmarkkinatiloihin 
– työlliseksi, työttömäksi ja työvoiman ulkopuolella olevaksi. Määritelmät vai-
kuttavat siksi myös näiden tilojen todennäköisyyksiin. Työmarkkinatilat määritel-
tiin tutkimuksessamme käyttäen työvoimatutkimuksen standardikäsitteitä:

• Työllinen on henkilö, joka on tutkimusviikolla tehnyt ansiotyötä tai on ol-
lut tilapäisesti pois työstä. Työstä pois ollut henkilö lasketaan työlliseksi, 
jos poissaolon syy on oma sairaus tai äitiys- tai isyysvapaa tai poissaolo on 
kestänyt alle kolme kuukautta. Työlliset voivat olla palkansaajia, yrittäjiä 
tai perheenjäsenen yrityksessä palkatta avustavia.

• Työtön on henkilö, joka tutkimusviikolla on työtä vailla, on etsinyt työtä 
palkansaajana tai yrittäjänä aktiivisesti viimeisen neljän viikon aikana ja 
voisi vastaanottaa työtä kahden viikon kuluessa. 

• Työvoiman ulkopuolella oleva väestö koostuu henkilöistä, jotka tutkimus-
viikolla eivät olleet työllisiä tai työttömiä.

Työmarkkinatilat määritellään työvoimatutkimuksessa työvoiman tarjonnan nä-
kökulmasta. Tästä syystä ansiotyö tai sen puute on ensisijainen luokittelukriteeri, 
jonka perusteella väestö jaetaan työllisiin ja ei-työllisiin. 

Ansiotyön tekemisen lisäksi henkilöllä voi olla muitakin rinnakkaisia työ-
markkinastatuksia, kuten opiskelija, eläkeläinen tai lasten hoitaminen kotona. An-
siotyön perustella hänet luokitellaan työvoimatutkimuksessa kuitenkin työllisek-
si. Tällä on merkitystä erityisesti nuorten ikäryhmien työllisyyttä tarkasteltaes-
sa. Vuonna 2010 työvoimatutkimuksen nuorimmista, 15−24-vuotiaista työllisistä 
38 prosentilla pääasiallinen toiminta oli heidän omasta mielestään jokin muu kuin 
työllinen, pääasiassa koululainen tai opiskelija. He tekivät useimmiten osa-aika-
työtä. Tässä tutkimuksessa emme ole tarkastelleet työllisyyttä työtuntien määrän 
näkökulmasta. Kokoaika- ja osa-aikatyötä tekevät katsotaan samanarvoisesti työl-
lisiksi. Hyvin vähän ansiotyötä tekevien vaikutus työllisten määrään on kuiten-
kin vähäinen, vain 1,2 prosenttia työllisistä tekee ansiotyötä alle 5 tuntia viikos-
sa (Hulkko 2007). 
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Työttömyysajan ja työvoiman ulkopuolella vietetyn ajan mittaamiseen vaikuttaa 
olennaisesti se, millä kriteereillä ansiotyötä vailla olevat jaetaan näihin kahteen ti-
laan. Työvoimatutkimuksessa ei-työllisen henkilön työmarkkinatilan määrittely 
perustuu työn tarjonnan näkökulmaan. Työpanostaan työmarkkinoille aktiivisesti 
tarjoavat määritellään työttömiksi ja muut työvoiman ulkopuolella oleviksi. Käy-
tännössä esimerkiksi monet pitkäaikaistyöttömät tulevat luokitelluksi työvoiman 
ulkopuolelle, jos he ovat luopuneet aktiivisesta työnhausta. Vuoden 2010 työvoi-
matutkimuksessa työvoiman ulkopuolelle luokitelluista 15–64-vuotiaista 10 pro-
senttia oli omasta mielestään työtön tai lomautettu. Tällaisten henkilöiden osuus 
oli keskimääräistä suurempi 25−34-vuotiaiden ryhmässä (13 prosenttia) ja erityi-
sesti ikäryhmän miehillä (25 prosenttia työvoiman ulkopuolelle luokitelluista). 
Aktiivisen työnhaun perusteella työttömäksi luokitellaan työvoimatutkimukses-
sa toisaalta melko suuri joukko henkilöitä, jotka ovat päätoimisesti opiskelijoita. 
Vuonna 2010 työvoimatutkimuksessa vajaat 22 prosenttia 15−64-vuotiaista työt-
tömistä oli omasta mielestään pääasiassa opiskelijoita, 15−24-vuotiaista 53 pro-
senttia.  

Työvoiman ulkopuolella oleviksi luokitellaan työvoimatutkimuksessa ne an-
siotyötä vailla olevat, jotka eivät täytä aktiivisen työnhaun kriteeriä. Työnhausta 
luopuneiden lisäksi tähän ryhmään kuuluu muun muassa opiskelijoita, varusmie-
hiä, kotona lapsia hoitavia sekä alle 65-vuotiaana eläkkeellä olevia (työkyvyttö-
myyseläkkeellä, vanhuuseläkkeellä tai muulla eläkkeellä olevia). Työvoiman ul-
kopuolella ollaan siis monesta eri syystä. Tässä tutkimuksessa työvoiman ulko-
puolella olevia ei kuitenkaan eritellä tarkemman statuksen mukaan, vaan tarkas-
tellaan heitä yhtenä ryhmänä.

Mallin ja odotteiden estimointi

Estimoinnissa oli kolme työvaihetta: (1) Frekvenssiaineistoon sovitettiin neliti-
lainen logistinen regressiomalli, jonka parametrit valittiin siten, että malli koh-
tuullisella tarkkuudella  jäljittelee havaintoaineistoa. (2) Spesifioidulla regressio-
mallilla estimoitiin työmarkkinatilojen ja kuolleisuuden yksivuotisikäryhmittäiset 
todennäköisyydet. (3) Työllisen ajan, työttömyysajan ja työvoiman ulkopuolella 
vietetyn ajan odotteet johdettiin todennäköisyyksistä integroimalla kullekin tutki-
musjakson kalenterivuodelle. Estimoinnin yksityiskohdat on selostettu raportissa 
Working-life expectancy in Finland: trends and differentials 2000–2015 (Nurmi-
nen 2012). Laskenta toteutettiin erikseen laaditulla S-Plus-ohjelmakoodilla.
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Malli sovitettiin erikseen miehille ja naisille koska työmarkkinakäyttäytyminen ja 
kuolleisuus on miehillä ja naisilla monessa suhteessa erilaista. Näitä sukupuolten 
välisiä eroja selittävien riippuvuuksien määritteleminen olisi tehnyt mallista hyvin 
monimutkaisen ja johtanut nopeasti laskennallisiin ongelmiin. Monimuuttujaisen 
mallin parametrien valinta perustui ensisijaisesti niiden tilastollisen merkitsevyy-
den testaukseen mutta myös käyttäen muita mallin rakentamiskriteereitä (ks. Nur-
minen 2012, 25–27). Keskivirheen arvioinnissa ei tehty riippumattomuus-oletus-
ta, vaan työvoimatutkimuksen otoksen paneelirakenteeseen sovellettiin Liang-Ze-
gerin yleistettyjen estiontimointiyhtälöiden menetelmää, joka huomioi havaintojen 
välillä vallitsevan autokorrelaation (ks. Nurminen 2012, 76–79).

Monitilaisen logistisen regressiomallin vastemuuttuja jakautui neljään eri ti-
laan – työllinen, työtön, työvoiman ulkopuolella ja kuollut – joista tila 'kuollut' oli 
mallin vertailutila. Sekä miesten että naisten malliin sisällytettiin seuraavat para-
metrit: vakio (keskiarvo), ikä, iän polynomitermit, teini-ikä-indikaattori, senio-
ri-ikä-indikaattori, kalenterivuosi, iän ja kalenterivuoden tulo, iän ja kalenteri-
vuoden neliötermi sekä työttömyysputki-indikaattori. Työttömyysputki-indikaat-
tori määriteltiin muuttujana, joka ilmaisee vuosille 2000−2005 eläkkeen voimas-
saolon alaikärajan 55 vuotta ja vuosille 2006–2010 alaikärajan 57 vuotta. 

Miesten malliin määriteltiin lisäksi seuraavat parametrit: eläkeuudistus 2005 
-indikaattori, bruttokansantuotteen vuosittainen volyymimuutos sekä bruttokan-
santuotteen volyymimuutoksen ja ikäryhmittäisen työttömien osuuden tulotermi. 
Eläkeuudistus 2005 -indikaattori määriteltiin osoitin-muuttujana siten, että se ja-
koi tutkimusjakson kahteen osaan, vuosiin 2000–2004 sekä 2005–2010. Brutto-
kansantuotteen (BKT) vuosittainen volyymimuutos on saatu Tilastokeskuksen 
kansantalouden tilinpidon tilastosta. Tavoitteena oli tarkentaa työmarkkinatilojen 
todennäköisyyksien estimointia huomioimalla talouden suhdannetilanteen vaiku-
tus. Koska talouden suhdanteet perinteisesti vaikuttavat nuorimpien ikäryhmien 
työllisyyteen ja työttömyyteen voimakkaammin kuin muihin ikäryhmiin, muo-
dostettiin parametri, jossa BKT:n volyymimuutos mukautettiin työttömyyden ikä-
ryhmittäiseen reunajakaumaan. Mallin parametrit on annettu taulukossa 1.

Regressiomallin määrittelyn jälkeen estimoitiin kuolleisuuden ja työmark-
kinatilojen todennäköisyydet. Odotteet työlliselle elinajalle, työttömyysajalle ja 
työvoiman ulkopuolella vietetylle ajalle laskettiin integroimalla työmarkkinatilo-
jen ja kuolleisuuden yksivuotisikäryhmittäisistä todennäköisyyksistä tietyllä ka-
lenterivuosijaksolla.
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Taulukko 1. 

Multinomiaalisen logistisen regressiomallin parametrit kolmelle työmarkkinatilalle 

(vertailutila = kuolleet). 

Muuttuja

Miehet Naiset

Työlli
nen Työtön

Työvoiman  
ulko

puolella
Työlli

nen Työtön

Työvoiman  
ulko

puolella

Vakio	(keskiarvo) β1 β9 β21 β1 β10 β19

Ikä	(keskitettynä	ikävuoteen	40),	x β2 β10 β22 β2 β11 β20

Iän	neliötermi,	x² β3 β11 β23 β3 β12 β21

Iän	kuutiotermi,	x³ β12 β24 β22

Teini-ikä	indikaattori,	I	(15	≤	x	≤	19) β4 β13 β4 β13

Seniori-ikä	indikaattori,	I	(x	≥	60) β5 β14 β25 β5 β14 β23

Kalenterivuosi	(keskitetty	vuoteen	
2005),	t β6 β15 β26 β6 β15 β24

Iän	ja	kalenterivuoden	
interaktiotermi,	tx β16 β27 β7 β16

Iän	ja	kalenterivuoden		
neliötermi,	tx² β17 β28 β8 β17

Eläkeuudistusindikaattori,	I	(2005	≤	
t	≤	2010) β18 β29

Työttömyysputki-indikaattori		
(ikärajat) β7 β19 β30 β9 β18 β25

Bruttokansantuotteen	vuotuinen		
volyymimuutos	(BKT) β8

BKT	ikäryhmittäisellä	työttömyys-
tasolla	modifioituna β20

Parametrien	ja	niiden	keskivirheiden	estimaatit	on	esitetty	ETK:n	raportissa	03/2012	(Nurminen	2012,	tau-
lukot	5.1–5.2).
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Tulokset

Esittelemme seuraavassa regressiomallien tulokset työmarkkinatilojen todennä-
köisyyksinä ja niistä johdettuina odotteina. Eri työmarkkinatiloissa vietetyn ajan 
odotteet esitetään miehille ja naisille vuosina 2000–2010. Miehille ja naisille 
määriteltiin erilaiset regressiomallit, joten tarkastelemme myös sitä, miten malli-
en eroavuudet näkyvät odotteissa. Lisäksi kuvaamme työllisyyden, työttömyyden 
ja työvoiman ulkopuolella olon ikäriippuvuudessa tapahtunutta muutosta vuodes-
ta 2000 vuoteen 2010 regressiomallilla estimoitujen todennäköisyyksien valossa. 
Näin pystymme paikantamaan, missä elinkaaren vaiheessa on tapahtunut muutok-
sia työmarkkinakäyttäytymisessä. 

Työllisen ajan odote kehittynyt suotuisasti

Kuviossa 2 on esitetty 15-vuotiaan työllisen ajan odote, joka mittaa keskimääräis-
tä työllistä elinaikaa koko työikäisellä elinkaarella, 15−64-vuotiaana. Lisäksi ku-
viossa on 50-vuotiaan työllisen ajan odote, joka kuvaa keskimääräistä työllistä 
elinaikaa työiän loppupäässä, 50−64-vuotiaana.  

Työllisen ajan odote kasvoi vuosina 2000–2010 sekä miehillä että naisilla. 
Vuonna 2010 keskimääräinen työuran pituus oli miehillä 34,6 (95 %:n luotta-
musväli 34,3−34,8) vuotta. Vastaavasti naisilla työuran keston odotusarvo oli 
34,0 (33,6−34,4) vuotta. Yksityiskohtaiset vuosi- ja ikä-spesifiset odote-estimaa-
titit on esitetty ETK:n raportissa 03/2012 (Nurminen 2012). 

Työurien piteneminen on 11 vuoden tarkastelujaksolla ollut naisilla nopeam-
paa kuin miehillä. Vuodesta 2000 vuoteen 2010 työllisen ajan odote 15-vuotiaalle 
miehelle kasvoi 1,2 vuotta ja 15-vuotiaalle naiselle 2,8 vuotta. Pääosa tästä työl-
lisen ajan kasvusta on tullut työuran loppupäähän. Työllisen ajan odote 50-vuoti-
aalle miehelle kasvoi tarkastelujaksolla 1,2 vuotta ja naiselle 1,9 vuotta (kuvio 2). 

Miesten työurat ovat silti edelleen keskimäärin pitempiä kuin naisten työurat. 
Miehille kertyy työllistä aikaa enemmän kuin naisille, kun tilannetta tarkastellaan 
koko työikäistä elinkaarta kuvaavan 15-vuotiaan työllisen ajan odotteen valossa. 
Miesten ja naisten välinen ero työllisessä elinajassa supistui vuosien 2000 ja 2010 
välillä 2,2 vuodesta 0,6 vuoteen. Ero on supistunut, koska naisille työllistä aikaa 
on tullut lisää enemmän kuin miehille. 

Jos tarkastellaan pelkästään työuran loppupäätä, 50-vuotiaiden naisten jäljellä 
oleva työura on 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä kasvanut pitemmäk-
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si kuin samanikäisten miesten. Miesten ja naisten työurien loppupäässä ei ollut 
juurikaan eroa 2000-luvun alussa, molemmilla sukupuolilla 50-vuotiaan työllisen 
ajan odote oli noin 8 vuotta. Naisten työllinen elinaika lisääntyi vuosina 2000–
2010 kuitenkin hieman reippaampaa tahtia kuin miehillä. Tutkimusjakson lopus-
sa työllisen ajan odote 50-vuotiaalle oli naisilla noin 0,5 vuotta pitempi kuin mie-
hillä (9,8 vuotta vs. 9,3 vuotta).

Kuvio 2. 

Työllisen ajan odotteet 15-, 25- ja 50-vuotiaalle miehelle ja naiselle vuosina 2000–

2010, integroituna 64 ikävuoteen asti.  

Miehet 15 v.
Naiset 15 v.
Miehet 25 v.
Naiset 25 v.
Miehet 50 v.
Naiset 50 v.
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Miesten ja naisten mallit erosivat toisistaan, ja nämä erot näkyvät sukupuolten 
eroina odotteiden kehityksessä. Miesten mallissa vuosien 2000–2004 ja 2005–
2010 välistä tasoeroa osoittava eläkeuudistus 2005 -indikaattori aiheuttaa siir-
tymän ylöspäin miesten työllisen ajan odotteeseen vuoden 2005 kohdalla. Para-
metrin määrittelytavasta johtuen tutkimusjaksolla tapahtunutta muutosta miesten 
työllisen ajan odotteessa tulisi tarkastella kokonaisuutena, ei vuoden 2005 koh-
dalta yksinään. Naisten aineistossa työmarkkinatilojen osuuksien muutos ajassa 
oli suoraviivaisempaa, joten vastaava parametri ei tullut merkitseväksi. Miesten 
mallissa lisäksi talouden suhdannevaihtelua kuvaava parametri2 oli tilastollisesti 

2	 	Suhdannevaihtelua	kuvaava	parametri	miesten	mallissa	oli	BKT:n	volyymimuutos	5-vuotisikäryhmit-
täin	mukautettuna	työttömien	ikäryhmittäiseen	reunajakaumaan.	Modifioitu	BKT	parametri	sai	korkean	
työttömyyden	nuorissa	ikäryhmissä	suuremman	arvon	kuin	alhaisemman	työttömyyden	keski-ikäisissä	
ryhmissä.
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merkitsevä, mutta ei naisten mallissa. Suhdannevaihtelua mittaava parametri vai-
kutti erityisesti miesten työttömyysajan estimaatteihin ja sitä kautta myös työlli-
sen ajan odotteisiin. Miesten työllisyys heikkeni matalasuhdanteissa, mikä hidas-
ti miesten työllisen ajan odotteiden kasvua tutkimusjaksolla.

Työllistä aikaa tullut eniten vanhimpiin ikäryhmiin

Työllisen ajan odotteet on integroitu regressiomallilla estimoiduista yksivuoti-
sikäryhmittäisistä työllisyystodennäköisyyksistä ja kuoleman todennäköisyyksis-
tä. Vertaamalla vuosien 2000 ja 2010 työllisyystodennäköisyyksiä voimme ha-
vainnoida, missä ikävaiheissa työllistä aikaa on tullut lisää (kuviot 3 ja 4). Ku-
vio 3 osoittaa, että miehillä ja naisilla työllistä aikaa on tullut etupäässä vanhem-
piin ikäryhmiin. Toisaalta naisilla työllinen aika on kasvanut jonkin verran myös 
nuoremmissa ikäryhmissä. 

Miesten työllisyys kasvoi tutkimusjaksolla erityisesti 50-vuotiaissa ja sitä 
vanhemmissa ikäryhmissä. Myös keski-ikäisten, 40−49-vuotiaiden miesten jou-
kossa työllisyys parantui. Sen sijaan nuorten, alle 30-vuotiaiden miesten työl-
lisyys oli tarkastelujakson lopussa vuonna 2010 hieman heikompi kuin vuon-
na 2000 (kuvio 4). Vertailuvuosien valinnalla on tässä merkitystä, sillä nuorten 
työttömyys reagoi voimakkaasti talouden suhdannevaihteluihin. Tutkimusjaksol-
la 2000−2010 Tilastokeskuksen julkaisema työllisyysaste 15−24-vuotiailla mie-
hillä vaihteli 35,6 prosentista (2009) 41,9 prosenttiin (2007) ollen alhainen mata-
lasuhdanteissa vuosina 2002−2004 sekä 2009−2010 ja korkea suotuisassa talous-
suhdanteessa vuosina 2006−2008 (Työvoimatutkimuksen taulukot, luettu Tilas-
tokeskuksen sivuilta 17.10.2012). Suhdannevaihtelu näkyi myös regressiomallin 
estimaateissa nuorten miesten työmarkkinatiloille. Kokonaisuutena voidaan kui-
tenkin sanoa, että alle 30-vuotiaiden miesten työllisyystodennäköisyyksissä ei ta-
pahtunut tutkimusjaksolla järjestelmällistä parantumista, toisin kuin vanhempien 
ikäryhmien miehillä. 

Naisten työllisyystodennäköisyydet parantuivat tutkimusjaksolla kaikissa työ-
ikäisten ikäryhmissä, myös nuorissa ikäryhmissä (kuvio 4). Naisten malliin ei täs-
sä tutkimuksessa sisällytetty suhdannevaihtelu-parametria, koska se ei ollut tilas-
tollisesti merkitsevä. Talouden suhdannevaihe vaikuttaa kuitenkin myös naisten 
työllisyyteen. Tilastokeskuksen julkaisema 15−24-vuotiaiden naisten työllisyys-
aste vaihteli tutkimusjaksolla 39,9 prosentista (vuosina 2000 ja 2010) 45 prosent-
tiin (vuonna 2008) (Työvoimatutkimuksen taulukot, luettu Tilastokeskuksen si-
vuilta 17.10.2012). 
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Kuvio 3. 

Regressiomallilla estimoidut yksivuotisikäryhmittäiset työllisyystodennäköisyydet 

15–64-vuotiaille miehille ja naisille vuosina 2000 ja 2010. 
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Kuvio 4. 

Yksivuotisikäryhmittäisten työllisyystodennäköisyyksien muutos vuodesta 2000 vuo-

teen 2010 (2000 = 0.0). 
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Kuvio 3 havainnollistaa, että työllisyyden ikäriippuvuus on erilainen miehillä 
ja naisilla. Vuoden 2010 lukujen valossa naisten työllisyys on alhaisempi kuin 
miehillä noin 23 ja 45 ikävuoden välillä. Sen sijaan noin 50−59-vuotiaana nais-
ten työllisyys on korkeammalla tasolla kuin miehillä. Naisten parempi työllisyys 
yli 50-vuotiaana kompensoi miehiä alhaisempaa työllisyyttä nuoremmissa ikä-
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ryhmissä siinä määrin, että noin 35-vuotiaiden naisten jäljellä olevan työllisen 
ajan odote on samalla tasolla kuin miehillä. Miehillä työllisyys on korkeimmil-
laan (työllisyystodennäköisyys 0,83–0,89) 29–50-vuotiaana ja naisilla puolestaan 
35–55-vuotiaana (työllisyystodennäköisyys 0,80–0,86). Vaikka nuortenkin nais-
ten työllisyys on hienoisesti parantunut, naisilla työllisyyden ikäriippuvuus on 
muuttanut muotoaan ja painottuu vuoteen 2000 verrattuna selvästi enemmän yli 
50-vuotiaisiin. Työllisen ajan odotetta estimoitaessa vanhimpien ikäryhmien pa-
nosta työlliseen elinaikaan alentaa kohortin elinkaarella  kertyvä kuolleisuus. Nai-
silla työikäisten kuolleisuus oli hyvin alhainen. Työikäisten miesten kuolleisuus 
oli noin kaksinkertainen naisiin nähden, mikä vaikuttaa miesten ja naisten väli-
seen eroon työllisen ajan kertymisessä työuran loppupäässä, miesten tappioksi.  

Työttömyysajan odotteessa aleneva trendi vain naisilla

Vuodesta 2000 vuoteen 2010 työttömänä vietetty aika väheni naisilla, mutta ei 
juurikaan miehillä (kuvio 5). Keskimääräistä työttömänä vietettyä aikaa elinkaa-
rella mittaava 15-vuotiaan työttömyysajan odote laski naisilla lähes lineaarisesti 
3,5 vuodesta 2,7 vuoteen. Miesten työttömyysajan odote 15-vuotiaalle vaihteli ta-
louden suhdannevaiheen mukaan ja oli tutkimusjaksolla keskimäärin 3,2 vuotta. 

Suhdannevaihtelun merkityksen korostuminen miesten työttömyysajan odot-
teessa ja puuttuminen naisten työttömyysajan odotteesta voi osittain johtua sii-
tä, että miesten ja naisten regressiomallit määriteltiin erilaisiksi. Miesten mal-
liin sisältyi parametri bruttokansantuotteen volyymimuutokselle, modifioituna 
5-vuotis ikäryhmittäin työttömien väestöosuuden mukaan. Naisten mallissa vas-
taava talouden suhdannevaihetta mittaava parametri ei ollut merkitsevä ja jätettiin 
pois. Se, että suhdanneparametri oli merkitsevä miesten mallissa, mutta ei nais-
ten mallissa, johtuu osittain siitä, että miesten työttömyys reagoi aineistossa suh-
danteisiin välittömämmin ja voimakkaammin kuin naisten työttömyys. Toisaal-
ta käyttämämme parametri ei huomioinut sitä, että naistenkin työttömyys reagoi 
suhdannemuutoksiin, mutta viiveellä, johtuen naisten sijoittumisesta palvelusek-
toreille ja julkiselle sektorille. Tämä ero mallin määrittelyssä jossain määrin yli-
korostaa miesten ja naisten eroa työttömyysajan odotteen kehittymisessä, sillä pa-
rametrin puuttuminen käytännössä ei ota huomioon suhdannevaihtelua naisille es-
timoiduissa työttömyystodennäköisyyksissä. 

Kuviossa 6 verrataan mallien perusteella estimoituja yksivuotisikäryhmittäi-
siä työttömyystodennäköisyyksiä vuonna 2000 ja vuonna 2010. Naisten työttö-
myystodennäköisyydet laskivat selvästi kaikissa ikäryhmissä nuorimpia ja van-
himpia lukuun ottamatta. Miehillä työttömyystodennäköisyydet laskivat huomat-
tavasti vähemmän ja lasku rajoittui suppeammalle ikävälille. Sekä miehillä että 



60	 	ELÄKETURVAKESKUKSEN	RAPORTTEJA

naisilla työttömyysputken ikärajan muuttuminen vuoden 2005 eläkeuudistukses-
sa alensi työttömyyden todennäköisyyttä 55- ja 56-vuotiailla. 

Kuvio 5. 

Työttömyysajan odotteet 15-, 25- ja 50-vuotiaalle miehelle ja naiselle vuosina 2000–

2010, integroitu monitilaisella regressiomallilla estimoiduista todennäköisyyksistä 

64 ikävuoteen asti. 
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Kuvio 6. 

Estimoidut yksivuotisikäryhmittäiset työttömyystodennäköisyydet 15–64-vuotiaille 

miehille ja naisille vuosina 2000 ja 2010. 
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Sukupuolten ero työvoiman ulkopuolella vietetyssä ajassa supistui

Työvoiman ulkopuolella vietetyn ajan odotteet laskivat koko tutkimusjakson ajan 
(kuvio 7). Työikäisellä elinkaarella (15−64 vuoden iässä) työvoiman ulkopuolella 
vietettyä aikaa kertyy naisille yleisesti ottaen enemmän kuin miehille. Sukupuol-
ten välinen ero työvoiman ulkopuolella vietetyssä ajassa kuitenkin supistui tut-
kimusajanjaksolla lähes puoleen. Tutkimusjakson lopulla vuonna 2010 miehille 
kertyi työvoiman ulkopuolella vietettyä aikaa työikäisellä elinkaarella 11,7 vuotta 
ja naisille vuosi enemmän (12,8 vuotta).

Kuvio 8 osoittaa, että todennäköisyys työvoiman ulkopuolella oloon pienentyi 
tutkimusjaksolla lähinnä vain yli 50-vuotiailla työikäisillä. Vuodesta 2000 vuo-
teen 2010 työvoiman ulkopuolella vietetyn ajan odote 50-vuotiaalle miehelle las-
ki 1,3 vuotta ja naiselle 1,6 vuotta. Tutkimusjakson lopussa, vuonna 2010, työvoi-
man ulkopuolella vietettyä aikaa kertyi 50 ja 64 ikävuoden välillä naisille hieman 
vähemmän (4,2 vuotta) kuin miehille (4,4 vuotta).

Kuvio 8 osoittaa myös, että naisilla työvoiman ulkopuolella olon todennäköi-
syydessä tapahtuu siirtymä 55-vuotiaiden kohdalla, ja vuonna 2010 vastaava siir-
tymä on 57-vuotiaiden kohdalla. Tämä viittaa siihen, että työttömyysputkeen siir-
tyneistä naisista osa luokitellaan työvoimatutkimuksen aineistossa työvoiman ul-
kopuolella oleviin eikä työttömiin. Työttömäksi luokiteltavalta edellytetään työ-
voimatutkimuksessa aktiivista työnhakua ja valmiutta ottaa työ vastaan kahden 
viikon kuluessa. Estimoinnin tulosta voi tulkita niin, että osa työttömyysputkeen 
joutuvista naisista vetäytyy aktiivisesta työn etsinnästä jo työttömyyden alkuvai-
heessa. 
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Kuvio 7. 

Työvoiman ulkopuolella vietetyn ajan odotteet 15-, 25- ja 50-vuotiaalle miehelle ja 

naiselle vuosina 2000–2010, integroitu monitilaisella regressiomallilla estimoiduista 

todennäköisyyksistä 64 ikävuoteen asti. 
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Kuvio 8. 

Estimoidut yksivuotisikäryhmittäiset työvoiman ulkopuolella olon todennäköisyydet 

15–64-vuotiaille miehille ja naisille vuosina 2000 ja 2010. 
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Työllisen ajan odote kasvanut elinajanodotteen kasvun tahdissa

Kuviossa 9 työllisen ajan, työttömyysajan ja työvoiman ulkopuolella vietetyn ajan 
odotteet on suhteutettu Tilastokeskuksen julkaisemaan vastasyntyneen elinajano-
dotteeseen. Tutkimusjaksolla vuosina 2000–2010 työllisen ajan odote kasvoi sa-
maa tahtia tai nopeammin kuin elinajanodote.

Odotteet on saatu eri menetelmillä, elinajanodote perinteisellä aktuaarisella 
menetelmällä ja työmarkkinatilojen odotteet regressiomenetelmällä, joten ne eivät 
ole täysin vertailukelpoisia. Regressiomenetelmässä kalenterivuoden kuolleisuus 
estimoidaan syntymäkohorttien kuolleisuuden todennäköisyyksistä kun taas aktu-
aarisessa menetelmässä kalenterivuoden kuolleisuus lasketaan poikkileikkausvä-
estön ikäryhmittäisistä kuolemanvaaraluvuista. Jatkuvasti alenevan kuolleisuuden 
oloissa regressiomenetelmän estimaatit eletyille elinvuosille ovat korkeammat 
kuin aktuaarisen menetelmän estimaatit. Samaten kasvavan työllisyyden olois-
sa regressiomenetelmällä estimoidut työllisen ajan odotteet vuosille 2000−2010 
ovat korkeammalla tasolla kuin aktuaarisella menetelmällä lasketut työllisen ajan 
odotteet (ks. Nurminen 2012, kuvio 9.2.1). Vaikka menetelmät siis tuottavat hie-
man eri tasolla olevia lukuja, odotteiden muutossuuntia tarkastelemalla voidaan 
arvioida, kehittyykö työllisen ajan odote samansuuntaisesti vai erisuuntaisesti eli-
najanodotteen kanssa.

Vuosien 2000 ja 2010 välillä naisten työllisen ajan odote kasvoi heidän elin-
ajanodotettaan nopeammin. Naisten elinajanodote kasvoi 2,2 vuodella, työllisen 
ajan odote puolestaan kasvoi 2,7 vuodella. Jos odotteiden välistä suhdetta verra-
taan tutkimusjakson alussa ja lopussa, niin työllisen ajan osuus elinajasta kasvoi 
naisilla 39 prosentista 41 prosenttiin. 

Miehillä puolestaan työllisen ajan odote kasvoi tutkimusjaksolla hitaammin 
kuin elinajanodote. Miesten elinajanodote kasvoi vuosien 2000 ja 2010 välillä 
2,6 vuotta ja työllisen ajan odote 1,2 vuotta. Miehillä siis elinajanodote kasvoi 
tutkimusjaksolla naisten elinajanodotetta nopeammin, mutta työllisen ajan odo-
te kasvoi naisten työllisen ajan odotetta hitaammin. Miehillä työllisen ajan osuus 
elin ajasta pysyi noin 45 prosentissa vuosina 2000–2010. 
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Kuvio 9. 

Elinajanodote ositettuna eri elinvaiheisiin a) miehillä ja b) naisilla vuosina 2000–

2010.* 15–64-vuotiaana eletyt vuodet jaettuna 'työllisenä', 'työttömänä' ja 'työvoi-

man ulkopuolella' vietettyyn aikaan. 
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*)	Elinajanodote	on	Tilastokeskuksen	julkaisema,	aktuaarisen	elinajantaulun	menetelmällä	(Sullivanin	me-
netelmä)	laskettu	elinajanodote	0-vuotiaalle	ja	perustuu	väestörekisterin	tietoihin.	15−64-vuotiaana	elet-
tyjen	vuosien	jakautuminen	työllisenä,	työttömänä	ja	työvoiman	ulkopuolella	vietettyyn	aikaan	perustuu	
artikkelissa	esitettyihin	monitilaisella	regressiomallilla	(Davisin	menetelmä)	työvoimatutkimuksen	aineis-
tosta	estimoituihin	odotteisiin	(Nurminen	2012).
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Pohdinta

Tutkimuksemme päähavainto on, että työllinen elinaika on 2000-luvun ensimmäi-
sellä vuosikymmenellä kasvanut elinajan kasvun tahdissa. Miehillä työllisen ajan 
osuus kokonaiselinajasta pysyi vakaana. Naisilla työllisen ajan odote kasvoi jopa 
nopeammin kuin kokonaiselinajanodote ja työllisen ajan osuus elinkaarella kas-
voi. Ei ole yksiselitteistä, mikä olisi sopiva työllisen elinajan kasvuvauhti tai sopi-
va työllisen ajan ja elinajan suhde. Tutkimuksemme perusteella voidaan kuitenkin 
sanoa, että 2000-luvulla toteutunut työllisen elinajan kehitys on ollut yhteiskunta-
poliittisten tavoitteiden suuntaista.

Työllisen ajan odote on kasvanut myös pitemmällä aikavälillä, jos tässä tutki-
muksessa saatuja lukuja verrataan 1980- tai 1990-luvulla vallinneeseen tilantee-
seen3 (työllisen ajan odotteet vuosina 1980−2001 ks. Nurminen ym. 2004a, 216; 
ks. myös Nurminen 2012, 58). 2000-luvun aikana työllisen ajan odotteissa saa-
vutettiin ja ohitettiin 1980-luvun lopulla vallinnut taso. Saavutus saattaa vaikut-
taa vaatimattomalta, jos huomioidaan, että elinajanodote on samalla aikavälillä 
kasvanut useita vuosia. Työllisen ajan odotteet lyhenivät kuitenkin huomattavas-
ti 1990-luvun alussa laman johdosta, mikä on heikentänyt odotteiden pitkän aika-
välin kehitystä. 1990-luvun loppupuolella työllisen ajan odote kasvoi jo selvästi 
elinajanodotetta nopeammin (emt.) ja samansuuntainen kehitys on tutkimuksem-
me perusteella jatkunut 2000-luvulla. Vuodesta 1996 vuoteen 2010 työllisen ajan 
odote on kasvanut miehillä noin 1,5 kertaa ja naisilla yli kaksi kertaa nopeammin 
kuin elinajanodote.  

Työllisen ajan odote on yksi tapa tarkastella työpanoksen määrää. Toinen, pe-
rinteisempi tapa, tarkastella työpanosta on työllisyysaste. Työllisyysaste ja työlli-
sen ajan odote mittaavat työpanoksen muutosta hieman eri näkökulmista. Työlli-
syysasteen muutos mittaa elossa olevan väestön työpanoksen muutosta eri ajan-
kohtina. Jos työllisyysasteen vuosikeskiarvojen aikasarjaa tasoitetaan lineaarises-
ti, havaitaan, että sekä miehillä että naisilla työllisyysasteiden kasvutrendi vuo-
sina 2000−2010 oli hitaampi kuin vastaava työllisen ajan odotteiden kasvu. Tut-

3	 Nurminen	ym.	(2004a)	laskivat	ensimmäisinä	Suomessa	regressiomenetelmään	perustuvia	työllisen	
ajan	odotteita	vuosille	1980−2001	perustuen		työvoimatutkimuksen	aineistoon.	Koska	aineisto	ja	mene-
telmä	olivat	samat	kuin	tässä	tutkimuksessa,	voidaan	näiden	kahden	tutkimuksen	työllisen	ajan	odottei-
ta	verrata	keskenään.	Työllisen	ajan	odote	oli	vuonna	2010	miehillä	0,3	vuotta	ja	naisilla	1,8	vuotta	pi-
tempi	kuin	vuonna	1986.	Samaan	aikaan	elinajanodote	kasvoi	miehillä	6,2	vuotta	ja	naisilla	4,5	vuotta.	
Vuodesta	1996	vuoteen	2010	työllisen	ajan	odote	on	kasvanut	miehillä	5,9	vuotta	ja	naisilla	6,4	vuotta.	
Samalla	aikavälillä	elinajanodote	on	kasvanut	miehillä	3,7	vuotta	ja	naisilla	2,7	vuotta.	
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kimuksemme perusteella elinkaaren aikainen työpanos (työllisen ajan odote) on 
kasvanut vuosina 2000–2010, mutta tämä ei täysipainoisesti näy työllisyysasteen 
kasvuna, koska ikärakenteen muutos on samanaikaisesti ollut työllisyysasteen ke-
hityksen kannalta epäedullinen. Suuret ikäluokat ovat 2000-luvulla siirtyneet suh-
teellisen korkean työllisyyden ikäryhmistä suhteellisen matalan työllisyyden ikä-
ryhmiin. Työllisen ajan odotteeseen ikärakenteen muutos ei vaikuta. 

Kiinnostava havainto tutkimuksessamme oli, että työllistä aikaa on tullut lisää 
lähinnä yli 50-vuotiaiden ikäryhmässä, heidän työllisyytensä kasvun myötä. Työ-
urat ovat siis pidentyneet loppupäästä. Työllinen elinaika on kasvanut juuri niissä 
ikäryhmissä, joiden työllisyyttä työeläkejärjestelmän muutoksilla on pyritty lisää-
mään. Erityisesti naisten työllisyys painottuu aikaisempaa selvästi enemmän yli 
50-vuotiaisiin. Tämän johdosta, vaikka myös nuorten naisten työllisyys on hie-
noisesti parantunut, naisilla työllisyyden ikäriippuvuus on muuttanut muotoaan.

Miehillä työllinen aika kasvoi tutkimusjakson loppupuolella nopeammin kuin 
alkupuolella. Tuloksen perusteella ei kuitenkaan voi vielä päätellä, että työllisen 
ajan nopeutunut kasvu olisi johtunut erityisesti vuonna 2005 voimaan tulleesta 
eläkeuudistuksesta. Tulos osoittaa ainoastaan, että eläkeuudistuksen ja miesten 
työllisyyskehityksen välillä on olemassa ajallinen yhteys. Työllisen ajan kasvuun 
tutkimusjakson loppupuolella on voinut myötävaikuttaa moni muukin tekijä kuin 
eläkeuudistus. Lisäksi eläkeuudistusten vaikutukset tyypillisesti realisoituvat vas-
ta pitemmällä aikavälillä. Eläkeuudistuksen vaikuttavuutta onkin tutkittava toi-
senlaisin, vaikuttavuusarviointiin kehitetyin menetelmin (ks. esim. Kyyrä 2010; 
Nivalainen ym. 2013).

Yli 50-vuotiaiden työllisyyteen vaikuttaa tutkimusten mukaan ennen kaikkea 
todennäköisyys pysyä työllisenä, sillä uudelleentyöllistymisen todennäköisyys on 
tässä ikäryhmässä suhteellisen matala. Todennäköisyyteen siirtyä pois työstä vai-
kuttaa puolestaan muun muassa työttömäksi tulon riski, varhaiseläkkeelle siirty-
misen riski sekä vanhuuseläkeiän saavuttaneilla myös vanhuuseläkkeelle siirty-
misen riski. Näihin riskeihin puolestaan vaikuttavat lukuisat eri tekijät kuten ta-
louden yleinen suhdannetilanne, toimialakohtainen ja jopa yrityskohtainen mark-
kinatilanne sekä väestön terveydentilassa, sosioekonomisessa rakenteessa, am-
mattirakenteessa ja työoloissa tapahtuvat muutokset ja monet muut tekijät (mm. 
Jauhiainen ja Rantala 2011; Rantala 2008; Järnefelt 2003). 2000-luvulla toteutetut 
eläkejärjestelmän muutokset lienevät osaltaan lisänneet työssä pysymisen toden-
näköisyyttä, sillä uudistuksissa varhaiseläkkeitä karsittiin ja niiden ehtoja heiken-
nettiin. Sillä, että 50-vuotiaan odotettu jäljellä oleva työura on pidentynyt, voi it-
sessään olla ikääntyvien työllisyyttä vahvistava vaikutus, sillä työnantajan näkö-
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kulmasta arvio työntekijän jäljellä olevasta työurasta vaikuttaa työhönottopäätök-
seen (Ilmakunnas ja Ilmakunnas 2012).  

Tuloksemme osoittavat, että naisten työttömyystodennäköisyys laski ja työt-
tömänä vietetty aika lyheni vuosina 2000–2010. Miesten työttömyysajan odote 
vaihteli voimakkaasti talouden suhdannevaiheen mukaan, mutta vastaavaa alene-
vaa työttömyyden trendiä kuin naisilla ei ollut havaittavissa. Työurien näkökul-
masta tulos merkitsee, että talouden matalasuhdanteissa kasvanut työttömyys on 
2000-luvulla haitannut erityisesti miesten työurien pitenemistä. Keskimäärin työt-
tömyys lyhensi työuria lähes kolmella vuodella vuonna 2010, miehillä 3,1 vuotta 
ja naisilla 2,7 vuotta. Tilastot osoittavat, että työttömyys on 2000-luvulla ollut kai-
kissa ikäryhmissä korkeammalla tasolla kuin ennen 1990-luvun lamaa (vrt. Hulk-
ko ja Tossavainen 2009, 191) aiheuttaen katkoksia työuriin ja lyhentäen mahdol-
lista työllistä aikaa kaiken ikäisillä. Työttömyys onkin keskeinen työuria lyhentä-
vä tekijä.

Työvoiman ulkopuolella vietetty aika lyheni tutkimusjaksolla, naisilla reip-
paammin kuin miehillä. Työikäisille naisille on perinteisesti kertynyt enemmän 
työvoiman ulkopuolella vietettyä elinaikaa kuin työikäisille miehille, mutta tuo 
ero supistui tutkimusjaksolla lähes puoleen. Tutkimuksemme mukaan työvoi-
man ulkopuolella vietetty aika väheni kuitenkin lähinnä vain yli 50-vuotiailla työ-
ikäisillä. 

Tutkimuksessamme ei tarkemmin eritelty työvoiman ulkopuolella olevien ryh-
män rakennetta. Työvoimatutkimuksen määritelmien mukaisesti ryhmään kuuluu 
kuitenkin muun muassa työnhausta luopuneita työttömiä, sairauden vuoksi ansio-
työn ulkopuolella olevia ja iän perusteella eläkkeellä olevia. Vielä 2000-luvun al-
kuvuosina työvoiman ulkopuolella olevien ikääntyneiden joukossa oli suurehko 
joukko jo 1990-luvulla työttömäksi jääneitä pitkäaikaistyöttömiä. Ikääntyneiden 
pitkäaikaistyöttömien joukko on 2000-luvun aikana supistunut, kun ikääntynei-
den työttömäksituloriski on pienentynyt. Työvoiman ulkopuolella olevien ikään-
tyvien väestöosuutta on vähentänyt myös se, että työkyvyttömyyseläkkeellä ole-
vien määrä ja osuus 55–64-vuotiaasta väestöstä on supistunut. Osin tämä liitty-
nee yksilöllisen varhaiseläkkeen poistumiseen. Osin kehityksen taustalla lienee 
laaja-alaisempi muutos ikääntyvien koulutus-, ammatti- ja sosioekonomisessa ra-
kenteessa ja näiden myötä myös työkyvyttömyysriskissä. Vanhuuseläkkeelle siir-
tymistä on lisäksi voinut vähentää alempien ammatillisten eläkeikien vähittäinen 
poistuminen sekä varhennetun vanhuuseläkkeen ikärajan korotus vuoden 2005 
eläkeuudistuksessa.  
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Sovelsimme tutkimuksessamme Davisin ym. (2001) kehittämää monitilaiseen 
malliin perustuvaa regressioanalyysia työllisen ajan, työttömyysajan ja työvoi-
man ulkopuolella vietetyn ajan odotteiden estimointiin. Menetelmällä voi kuva-
ta ja analysoida useampia poikkileikkausaineistoja yhdessä. Tällöin voidaan tar-
kastella pitkän aikavälin trendejä, tasoittaa otannasta johtuvaa satunnaisvaihtelua 
ja ikäkohorttien välillä ilmeneviä eroja sekä, niin haluttaessa, myös taloudellisista 
suhdanteista johtuvaa kalenterivuosittaista vaihtelua. Mallintaminen tekee myös 
mahdolliseksi tarkastella työmarkkinailmiöiden ikäriippuvuutta ja sen kalenteri-
vuosittaista muutosta yksityiskohtaisesti (tässä yksivuotisikäryhmien tasolla). Li-
säksi mallin perusteella voidaan arvioida työllisen ajan odotteen tulevaa kehitys-
tä. Esimerkiksi Eläketurvakeskuksen aikaisemmin julkaistussa raportissa (Nurmi-
nen 2012, 54–56) arvioidaan työllisen ajan odotteisiin sovitetun yleisen lineaari-
sen prediktiomallin perusteella työurien pidentymisen jatkuvan vuoteen 2015 asti 
olettaen, ettei talouskehityksessä tapahdu suuria muutoksia: miehet 35,6 (90 %:n 
ennusteväli 34,8–36,4) vuotta, naiset 35,4 (35,3–35,5) vuotta.

Davisin menetelmällä estimoidut työllisen ajan odotteet poikkeavat jonkin 
verran Sullivanin menetelmällä lasketuista työllisen ajan odotteista. Eläketurva-
keskus julkaisee Sullivanin menetelmällä lasketut työllisen ajan odotteet vuosit-
tain alkuvuodesta eläkkeellesiirtymisiän odotteen julkaisemisen yhteydessä. Da-
visin menetelmä antaa hieman pitemmän työllisen ajan odotteen kuin Sullivanin 
menetelmä. Sullivanin menetelmällä laskettu työllisen ajan odote on tarkastelu-
vuoden väestön työllisyyden ja kuolleisuuden ikävakioitu keskiluku. Davisin me-
netelmässä työllisyyttä ja kuolleisuutta mallinnetaan pitkittäisinä stokastisina pro-
sesseina. Davisin menetelmällä ajan suhteen systemaattiset todennäköisyysilmiöt, 
kuten kuolleisuuden jatkuva aleneminen tai työllisyyden paraneminen vanhem-
missa ikäryhmissä, saadaan estimoitua tarkemmin kuin Sullivanin menetelmäl-
lä. Davisin menetelmällä estimoidut työllisen ajan odotteet lähenevät tästä syystä 
ennusteita tietyn ikäkohortin (esim. 15-vuotiaat vuonna 2010) tulevasta työuras-
ta sillä oletuksella, että työllisyyden ja kuolleisuuden todennäköisyyteen vaikut-
tavat stokastiset prosessit pysyvät samanlaisina kuin tutkimusjaksolla. (Nurmi-
nen 2012, 60–66.)  

Johtopäätöksiä miettiessä on hyvä muistaa, että artikkelissa esitetyt odotteet 
ovat tilastollisia keskiarvoja. Ne luonnehtivat siten ihmisten keskimääräistä käyt-
täytymistä. Työurien pituudessa esiintyy todellisuudessa huomattavaa vaihtelua 
yksilöiden välillä. On heitä, joiden työura jää hyvin lyhyeksi tai katkonaiseksi tai 
ei pääse alkamaan lainkaan. On myös heitä, joiden työurasta muodostuu sangen 
pitkä ja vakaa. Malliin perustuvassa analyysissa tätä vaihtelua voidaan jossakin 
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määrin kartoittaa estimoimalla työllisen ajan odotteiden hajonta (keskivirhe)  ja 
luottamusvälit (ks. Nurminen 2012, kuvio 7.1.1).

Tarkemman arvion saamiseksi yksilöiden välisistä eroista työurien pituudes-
sa, on kuitenkin käytettävä yksilötason pitkittäisaineistoja. Tällaisia tutkimuksia 
on toistaiseksi tehty Suomessa vain muutamia. Uusinta tämän tyyppistä tutkimus-
tietoa jo toteutuneista työurista esitellään Mikko Kauton ja Janne Salosen artikke-
lissa Työurat ansaintarekisterin valossa toisaalla tässä julkaisussa. Toinen vaih-
toehto työurien pituudessa esiintyvän vaihtelun esille saamiseksi on laskea työl-
lisen ajan odotteita erilaisille väestöryhmille. Yksilötason pitkittäistietoihin pe-
rustuvia työllisen ajan odotteita on laskettu aikaisemmin muun muassa eri työky-
kyluokissa (Nurminen ym. 2004b) ja erityisasiantuntijoiden eri ammattiryhmille 
(Nurminen ym. 2010). Tämän julkaisun viimeisessä artikkelissa esitetään työlli-
sen ajan odotteita eri koulutustason omaavissa väestöryhmissä perustuen peräk-
käisiin poikkileikkausaineistoihin.  
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