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Johdanto

Suomalaisten työssäkäynti on lisääntynyt ja työurat ovat yleisesti ottaen pidenty-
neet 2000-luvulla. Lisäksi keskimääräisellä elinkaarella työhön käytetty aika on 
pidentynyt jotakuinkin samaa tahtia elinajan pitenemisen kanssa (Järnefelt ja Nur-
minen 2013, toisaalla tässä julkaisussa).  Tiedämme kuitenkin, että eri väestöryh-
mien välillä on suuriakin eroja sekä työllisyydessä että erilaisten työuria lyhentä-
vien ja katkovien ilmiöiden yleisyydessä. Näin ollen myös eri väestöryhmien kes-
kimääräiset työurat muodostuvat eripituisiksi. 

Kuvaamme artikkelissamme työuria sukupuolen ja koulutustason mukaisis-
sa väestöryhmissä vuosina 2000−2010. Työuralla tarkoitetaan tässä tutkimukses-
sa ansiotyössä vietettyä aikaa elinkaarella, ja mittaamme sitä työllisen ajan odot-
teella. Työllisen ajan lisäksi osa työikäisestä ajasta elinkaarella vietetään ansio-
työn ulkopuolella. Tarkastelumme perustuu työvoimatutkimuksesta regressiome-
netelmällä laskettuihin työllisen ajan odotteisiin, sekä vastaaviin työttömänä ja 
työvoiman ulkopuolella vietetyn ajan odotteisiin. Olemme kiinnostuneita yhtääl-
tä tasoeroista odotteissa koulutusryhmien välillä ja toisaalta siitä, missä määrin 
ryhmäkohtaiset odotteet noudattavat artikkelissa Työllisen ajan odotteet Suomes-
sa 2000-luvulla kuvattua yleistä trendiä vuosina 2000−2010 tai poikkeavat siitä. 

Analyysimme päätulosten mukaan koulutustasojen välillä oli useiden vuosien 
erot työllisen ajan odotteissa. 25-vuotiaan työllisen ajan odotteissa koulutusryh-
mien väliset erot olivat naisilla suuremmat kuin miehillä. Tarkastelujaksolla työl-
lisen ajan odotteiden kehitys oli miehillä lievästi positiivista kaikilla koulutusta-
soilla. Sen sijaan naisilla odotteet kehittyivät erisuuntaisesti. Keskiasteen koulu-
tuksen suorittaneiden naisten työllisen ajan odotteet nousivat keskimääräistä no-
peammin. Perusasteen koulutuksen varassa olevien naisten työllisen ajan odote 
poikkesi yleisestä suotuisasta kehityksestä eikä kasvanut 2000-luvulla.
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Tausta ja tutkimuskysymykset

Väestöryhmien väliset erot työurissa ovat merkityksellisiä useasta näkökulmas-
ta. Työurien pidentämisen kokonaistavoitteen kannalta on merkitystä sillä, miten 
työikäisessä väestössä painottuvat yhtäältä ryhmät, joissa työurat ovat suhteelli-
sen pitkiä ja kehityssuunta suotuisa ja toisaalta ryhmät, joissa työurat jäävät sel-
västi jälkeen keskimääräisestä tasosta. Väestöryhmien välisten erojen ja väestö-
rakenteen muutoksen tunteminen voi tarkentaa arvioita työikäisten työllisyydestä 
tulevina vuosina sekä auttaa työurien pidentämiseen tähtäävien toimien kohden-
tamisessa.  

Yksilöiden tasolla väestöryhmien väliset systemaattiset erot työurien pituu-
dessa tarkoittavat sitä, että lyhyen tai katkonaisen työuran riski on joillakin suu-
rempi kuin toisilla ja että riskin taustalla on rakenteellisia syitä. Yhteiskunnas-
samme toimeentulo perustuu pitkälti ansiotyöhön ja siihen sidottuihin sosiaali-
turva etuuksiin, jolloin varsinkin suuret väestöryhmien väliset erot työurien pi-
tuudessa voivat johtaa eriarvoisuuteen toimeentulon ja elämän mahdollisuuksien 
suhteen. Näin on myös työeläketurvan osalta ja huomattavat erot työurissa ja siten 
eläke-etuuksien karttumisessa voivat olla ongelmallisia työeläketurvan kattavuu-
den ja tulevien eläkeläisten toimeentuloerojen näkökulmasta.

Koulutuksen ja työurien välisen yhteyden tutkimiseen ja kuvaamiseen on pe-
rusteltu syy, sillä suuri joukko aikaisempia tutkimustuloksia ja tilastotietoa viit-
taa siihen, että työurat muotoutuvat eri koulutustasoilla olevilla hyvinkin erilai-
siksi. Toinen painava syy on väestön koulutusrakenteen voimakas muutos, jonka 
johdosta työikäisten suomalaisten koulutustaso on jatkuvasti noussut. Kolmante-
na syynä on se, että Suomessa naisten ja miesten välille on syntynyt selvä koulu-
tuksellinen tasoero naisten hyväksi. Näistä lähtökohdista tarkastelemme seuraa-
via kysymyksiä: 

1. Mikä on ollut työurien keskimääräinen pituus ja pituuden kehityssuunta 
2000-luvulla eri koulutustasoilla?

2. Vastaavasti, miten työttömyysajan odote ja työvoiman ulkopuolella viete-
tyn ajan odote on kehittynyt eri koulutustason omaavissa väestöryhmissä?

3. Ovatko koulutusryhmien väliset erot työurien pituudessa ja kehityssuunta 
samankaltaiset miehillä ja naisilla?
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Yksilön hankkima koulutustaso vakiintuu yleensä varhaisaikuisuuteen mennes-
sä, joskin pieni osa ikäluokasta suorittaa ylemmän koulutustason tutkinnon vie-
lä myöhemmin aikuisiässä. Koulutustaso puolestaan on osa yhteiskuntamme so-
sioekonomista rakennetta ja heijastuu monimuotoisella tavalla yksilöiden aineet-
tomiin ja aineellisiin resursseihin aikuisiässä. Koulutus on yhteydessä erilaisiin 
mahdollisuuksiin, riskeihin ja preferensseihin myös työelämässä ja työmarkki-
noilla ja vaikuttaa siten työurien muotoutumiseen ja pituuteen.  

Vaikka koulutuksen yhteydestä erilaisiin työuraa katkoviin ja lyhentäviin te-
kijöihin on tutkimustietoa, on kuitenkin vähänlaisesti tietoa siitä, millainen ko-
konaiskuva tästä muodostuu. Millaisia koulutusryhmien väliset erot ovat työuran 
koko kaarta ajatellen?  

Koulutusryhmien välisiä eroja työurissa on aikaisemminkin tarkasteltu työlli-
sen ajan odotteen valossa. Suomessa Pekka Myrskylän laskelmat koulutusryhmit-
täisistä työllisen ajan odotteista perustuvat aktuaariseen, niin sanottuun Sullivanin 
menetelmään (mm. Myrskylä 2009; 2012a), ja niiden mukaan elinkaaren aikai-
sen työllisen ajan odotteessa on varsin suuret erot korkeammin koulutettujen hy-
väksi. Työurien pituuden muutoksesta eri koulutusryhmissä ei ole kuitenkaan ai-
kaisempaa tutkimustietoa. Tutkimuksemme täydentää aikaisempaa tietoa kuvaa-
malla ajallista muutosta työllisen ajan odotteissa eri koulutusryhmissä. Tässä ar-
tikkelissa esittelemämme tulokset perustuvat monitilaiseen regressiomalliin. Reg-
ressiopohjaisten laskelmiemme avulla tarkastelemme koulutusryhmittäisten työl-
lisen ajan odotteiden kehitystä vuosia 2000–2010. 

Jaamme artikkelissa väestön kolmeen koulutusryhmään: perusasteeseen, kes-
kiasteeseen ja korkea-asteeseen. Työllisen ajan odotteen voi tulkita kuvaavan tie-
tyn koulutustason saavuttavan henkilön keskimääräistä elinkaaren aikaista työ-
uran pituutta. Pätevä tulkinta edellyttää, että väestö luokitellaan koulutusryhmiin 
yhdenmukaisella tavalla kaikissa ikävaiheissa, periaatteessa siis korkeimman elin-
kaarenaikaisen tutkinnon perusteella. Katsoimme, että nuorissa ikäryhmissä, jois-
sa opiskelijoiden osuus on suuri, väestöä ei ollut mahdollista luokitella lopullisen 
koulutustason mukaisiin ryhmiin vanhempien ikäryhmien kanssa johdonmukai-
sella tavalla. Rajasimme siksi alle 25-vuotiaat nuoret tarkastelumme ulkopuolelle.

   
Työmarkkinatilat eri koulutusryhmissä

Tilastotietojen valossa koulutusryhmien välillä on selviä eroja työllisyydessä, kun 
tarkastellaan 25−64-vuotiasta väestöä. Työllisyysaste on sitä korkeammalla tasol-
la, mitä korkeammin koulutetusta ryhmästä on kyse. Korkea-asteen koulutuksen 
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hankkineiden 25−64-vuotiaiden työllisyysaste on 2000-luvulla ollut noin 85 pro-
senttia, keskiasteella noin 75 prosenttia ja perusasteella vain vajaat 60 prosenttia 
(Työvoimatutkimus). Vuosittaista vaihtelua on jonkin verran, mutta pääpiirteit-
täin koulutusryhmien työllisyysasteissa ei näyttäisi tapahtuneen muutosta kasvu- 
tai laskusuuntaan 2000-luvulla. 

Ajallisen muutoksen tutkiminen työllisyysasteisiin perustuen on kuitenkin 
hankalaa työikäisessä väestössä tapahtuneen ikärakenteen ja koulutusrakenteen 
muutoksen vuoksi. Suurten ikäluokkien vanheneminen on 2000-luvulla lisännyt 
ikääntyneimpien ja suhteellisen alhaisen työllisyyden ikäryhmien painoa työlli-
syysasteessa. Samanaikaisesti työllisyysasteet ovat kuitenkin nousseet selvästi 
juuri vanhimmissa ikäryhmissä, suhteellisesti eniten 60−64-vuotiailla. Vanhim-
pien ikäryhmien paino on erityisen suuri perusasteen ryhmän työllisyysasteessa. 
Keski- ja korkea-asteella puolestaan nuorempien ikäluokkien paino on  koulutuk-
sen laajenemisen ansiosta suuri. Nämä kolme ikärakenteeseen liittyvää tekijää – 
ikärakenteen vanheneminen, vanhimpien ikäryhmien työllisyyden selvä parane-
minen ja koulutusryhmien erilaiset ikärakenteet – sekoittuvat työllisyysasteessa, 
koska se ei vakioi ikärakennetta. Työllisen ajan odote sen sijaan vakioi ikäraken-
teen erot ajankohtien ja koulutusryhmien välillä ja tekee mahdolliseksi ikäraken-
teesta riippumattoman ajallisen muutoksen tarkastelun. 

Työllisen ajan lisäksi tarkastelemme myös työttömänä ja työvoiman ulkopuo-
lella vietettyä aikaa eri koulutusryhmissä vuosina 2000–2010. Koulutustaso on 
yhteydessä moniin työuria lyhentäviin ja katkoviin tekijöihin aikuisiällä. Mitä al-
haisempi koulutus, sitä todennäköisempiä ovat eri syistä johtuvat poissaolot työ-
elämästä – lisäksi sitä todennäköisemmin poissaolot muodostuvat pitkäkestoisik-
si tai merkitsevät työuran lopullista päättymistä. 

Koulutustaso on yhteydessä työttömänä vietettyyn aikaan elinkaarella, sillä 
koulutusryhmien välillä on suuria eroja sekä työttömäksi joutumisen riskin että 
työttömyyden keston suhteen. Mitä korkeampi koulutus sitä alhaisempi on työt-
tömäksi joutumisen riski (Suomessa mm. Korkeamäki 2001; Myrskylä 2010). Li-
säksi työttömyysjaksot ovat sitä lyhyempiä mitä korkeampaa koulutustasoa tar-
kastellaan. Korkeampi koulutus myös lisää työttömyyden päättymistä työllisty-
miseen ja vähentää työttömyydestä työvoiman ulkopuolelle siirtymistä. (Olli-
kainen 2003; Pyy-Martikainen ja Rendtel 2009.) Työuran päättyminen pysyvästi 
työttömyyden vuoksi on yleisintä vähiten koulutetuilla (Järnefelt 2010).
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Työvoiman ulkopuolella1 olevien työikäisten ryhmä on hyvin moninainen ja ra-
kenteeltaan erilainen nuoremmissa ja vanhemmissa ikäryhmissä. 25−44-vuotiai-
den ikäryhmässä korostuu opiskelijoiden ja lastaan kotona hoitavien osuus. Myös 
pitkäaikaisesti sairaiden ja työkyvyttömien osuus on suurehko, noin viidennes tä-
mänikäisistä työvoiman ulkopuolella olevista. (Työvoimatutkimus.) Koulutuksel-
la on yhteys muun muassa aikuisiän terveyteen ja toimintakykyyn sekä tervey-
dentilasta johtuvaan ansiotyön ulkopuolella oloon. Työkykyä haittaava sairaus ja 
kyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riski on sitä suurempi mitä alhaisemman kou-
lutustason ryhmästä on kyse (Leinonen ym. 2012; Helakorpi ym. 2012; Marte-
lin ym. 2010; Polvinen 2009). Perheellistyminen ja lasten hoitaminen kotona ai-
heuttaa vähän koulutetuille naisille pidempiä katkoksia työuraan kuin paremmin 
koulutetuille. Kaikilla koulutustasoilla epävakaa työmarkkina-asema ennen lap-
sen syntymää on yhteydessä pitkiin kotihoidonkausiin. Lasten hoitaminen pitkään 
kotona on kuitenkin yleisempää nuoremmilla ja vähemmän koulutetuilla äideillä, 
jolla myös lapsen syntymää edeltävät työsuhteet ovat harvinaisempia. (Lammi-
Taskula 2004; Lammi-Taskula ym. 2009, 55.) 

Vanhemmissa ikäryhmissä, 45−64-vuotiailla, työvoiman ulkopuolella olon 
syynä on useimmiten työkyvyttömyyseläke tai muuten pitkäaikaissairaudesta joh-
tuva ansiotyön ulkopuolella olo, sekä vanhuuseläkkeellä tai jollakin muulla eläk-
keellä olo (Työvoimatutkimus). Työuran lopullinen päättyminen työkyvyttömyy-
den vuoksi jo ennen vanhuuseläkeikää on yleisintä vähiten koulutetuilla (Järne-
felt 2010). Korkea-asteen koulutettujen työolot ja työtehtävät ovat muita ryhmiä 
useammin työelämässä pysymisen kannalta suotuisammat. Heidän työnsä on har-
vemmin fyysisesti raskasta ja sisältää muita ryhmiä useammin mahdollisuuksia 
vaikuttaa työhönsä ja toteuttaa itseään. Korkea-asteen koulutetuilla on myös mui-
ta enemmän halukkuutta jatkaa työssä vanhuuseläkkeen 63 vuoden alarajan jäl-
keenkin. (Tuominen ym. 2010a; Tuominen ym. 2010b; Lehto ja Sutela 2010). 

Koulutusrakenteen muutos

Koulutusryhmien väliset erot työllisen ajan odotteessa ovat erityisen kiinnostavia 
siksi, että Suomen väestön koulutusrakenne on sotien jälkeisinä vuosikymmeninä 
muuttunut voimakkaasti (kuvio 1). Nuoremmat syntymäkohortit ovat systemaat-
tisesti suorittaneet enemmän keskiasteen ja korkea-asteen tutkintoja kuin edelliset 

1	 Työikäiset	työlliset	ja	työttömät	yhdessä	muodostavat	työvoiman.	Muut	työikäiset	kuuluvat	työvoiman	
ulkopuolella	oleviin.	Tähän	ryhmään	kuuluu	mm.	opiskelijoita,	varusmiehiä,	kotona	lastaan	tai	omaista	
hoitavia,	pitkäaikaisesti	sairaita	ja	eläkeläisiä.
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kohortit ja työikäisten keskimääräinen koulutustaso on noussut. Keskiasteen am-
matillinen koulutus laajeni vahvasti 1960–1980-luvuilla, kun kasvava teollisuus-
sektori tarvitsi ammattitaitoista työvoimaa. Korkea-asteen koulutus yleistyi en-
simmäisen kerran 1960–1970-luvuilla uusien maakuntayliopistojen perustamisen 
myötä, ja uudelleen 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa korkea-asteen ammatilli-
sen koulutuksen laajetessa ammattikorkeakouluverkoston perustamisen ansiosta. 
(Lampinen 2000.) 1930-luvun lopussa syntyneistä noin 60 prosenttia teki ansio-
työuransa pelkän perusasteen koulutuksen varassa. Kymmenen vuotta myöhem-
min syntyneistä suurista ikäluokista vain vajaat 40 prosenttia jäi pelkän perusas-
teen varaan ja 1960-luvulla syntyneistä ja sitä nuoremmista enää reilut 10 pro-
senttia. 

Vaikka työikäisten keskimääräinen koulutustaso on noussut jo pitkään, vielä 
2000-luvullakin muutos on ollut selvä: vuosien 2000–2010 välillä pelkästään pe-
rusasteen koulutuksen varassa olevien osuus 25−64-vuotiaasta väestöstä on pudon-
nut 29 prosentista 18 prosenttiin ja samalla erityisesti korkea-asteen koulutuksen 
hankkineiden osuus on kasvanut. Koulutusryhmien väliset erot työurien pituudes-
sa ja kehityssuunnassa yhdessä väestön koulutusrakenteen muutoksen kanssa voi-
vat olla merkityksellisiä työurien pituuden kokonaiskehityksen kannalta.

Keskimääräinen koulutustaso on noussut sekä miehillä että naisilla. Naisten 
keskimääräinen koulutustaso on noussut kuitenkin viime vuosikymmeninä korke-
ammaksi kuin miehillä. 1960-luvulla syntyneistä lähtien perusasteen varaan jää-
neiden osuus on ollut naisilla miehiä pienempi. 25−64-vuotiaiden naisten kou-
lutustaso nousi miehiä korkeammaksi 1990-luvun lopulla (kuvio 1). Tämä joh-
tuu erityisesti siitä, että naiset hankkivat miehiä useammin korkea-asteen tutkin-
non, miehet puolestaan naisia useammin keski-asteen ammatillisen tutkinnon. Sa-
ma kehitys on jatkunut 2000-luvulla. Sukupuolten välisten koulutuserojen vuok-
si on kiinnostavaa tarkastella, ovatko koulutusryhmien tasoerot ja kehityssuunnat 
työurien pituuden suhteen samanlaiset miehillä ja naisilla.

Tarkastelemme artikkelissamme koulutusryhmien välisiä eroja työurien suh-
teen kolmesta eri näkökulmasta. Ensimmäinen on tarkastelee työmarkkinatilo-
ja, siis koulutusryhmien välisiä eroja 25−64-vuotiaana eletyn ajan jakautumises-
sa työllisenä, työttömänä ja työvoiman ulkopuolella vietettyyn aikaan, joita mit-
tamme vastaavilla odotteilla. Toinen näkökulma on ajallinen muutos, toisin sanoen 
odotteiden muutossuunnat 2000-luvulla eri koulutusryhmissä. Kolmas näkökulma 
liittyy sukupuoleen; tarkastelemme sukupuolten välisiä eroja siinä, miten eri kou-
lutustasoilla olevien työurat ovat kehittyneet odotteilla mitattuna 2000-luvulla.
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Kuvio 1. 

25−64-vuotiaan väestön koulutusrakenne vuosina 1970−2010, a) miehet ja b) naiset. 
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Aineisto, määritelmät ja estimointi

Tutkimuksen aineisto muodostuu frekvenssitaulukosta, jossa on työvoimatutki-
muksen otosaineistosta estimoidut väestön lukumäärätiedot vuosikeskiarvoina 
vuosilta 2000−2010. Taulukko on rakennettu siten, että väestö on jaettu kolmeen 
työmarkkinatilaan: työllisiin, työttömiin sekä työvoiman ulkopuolella oleviin, ja 
indeksoitu kalenterivuoden, yksivuotisikäryhmän, sukupuolen, ja koulutustason 
mukaan.

Työmarkkinatilat perustuvat työvoimatutkimuksessa käytettyihin standardi-
määritelmiin. Työllisiksi määritellään työvoimatutkimuksessa haastatteluviikol-
la ansiotyötä tehneet, myös ansiotyöstä tilapäisesti poissa olleet (esimerkiksi sai-
raana tai vuosilomalla olleet). Ansiotyötä vailla olevien työmarkkinatilat jaoim-
me kahteen ryhmään: työttömiin ja työvoiman ulkopuolella oleviin. Työttömäksi 
luokitellaan ansiotyötä vailla oleva ja työtä aktiivisesti etsivä henkilö. Muut työ-
tä vailla olevat luokitellaan työvoiman ulkopuolella oleviksi. Tulosten tulkinnassa 
on huomioitava, että työttömyys ja työvoiman ulkopuolella olo ovat usein toisil-
leen vaihtoehtoisia työmarkkinatiloja ja määritelmästä riippuu, kumpaan ryhmään 
henkilö sijoittuu. Esimerkiksi työttömyysturvaa saava, mutta työtä haluava hen-
kilö määritellään työvoiman ulkopuolella olevaksi, jos hän ei ole etsinyt työtä ak-
tiivisesti neljän edellisen viikon aikana. Toisaalta opiskelija, joka etsii aktiivisesti 
työtä, luokitellaan työttömäksi.

Koulutustaso on määritelty työvoimatutkimukseen osallistuneille korkeim-
man heidän suorittamansa koulutuksen mukaan ja tieto on peräisin tutkintorekis-
teristä. Koulutustaso on tässä tutkimuksessa luokiteltu kolmeen ryhmään. Kor-
kea-aste sisältää alimman korkea-asteen, alemman korkea-asteen ja korkeakoulu-
asteen tutkinnot (kansainvälisen koulutusluokituksen (ISCED) ryhmät 5−6). Kes-
kiaste sisältää ammatilliset tutkinnot, erikoisammattitutkinnot ja ylioppilastutkin-
not (ISCED ryhmät 3−4). Perusaste viittaa niihin, joilla ei ole perusasteen (pe-
ruskoulun, kansa- tai kansalaiskoulun) jälkeistä tutkintoa (ISCED ryhmät 1−2). 

Analyysi perustuu työvoimatutkimuksen frekvenssiaineistoon sovitetulla mo-
nitilaisella logistisella regressiomallilla estimoituihin työmarkkinatilojen toden-
näköisyyksiin ja näistä integroimalla johdettuihin työllisen ajan, työttömyysajan 
ja työvoiman ulkopuolella vietetyn ajan odotteisiin. Aineisto jaettiin sukupuolen 
ja koulutustason mukaan kuuteen (2 × 3) osa-aineistoon. Regressiomallin para-
metrit olivat samat kuin miesten ja naisten perusmallissa, joka on kuvattu täs-
sä julkaisussa artikkelissa Työllisen ajan odotteet Suomessa 2000-luvulla. Mies-
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ten malli estimoitiin erikseen miesten jokaiselle koulutusryhmälle ja naisten mal-
li naisten jokaiselle koulutusryhmälle. Menetelmä on kuvattu yksityiskohtaisem-
min  Eläketurvakeskuksen raportissa Working-life expectancy in Finland: trends 
and differentials 2000−2015. A multistate regression modeling approach (Nurmi-
nen 2012).

Odotteet mittaavat keskimääräistä tietyssä tilassa (työllisenä, työttömänä tai 
työvoiman ulkopuolella) vietettyä aikaa tietyn ikäisen henkilön jäljellä olevana 
työikäisenä aikana. Odotteet johdetaan integroimalla työmarkkinatilojen yksivuo-
tisikäryhmittäisistä todennäköisyyksistä jokaiselle tutkimusjakson kalenterivuo-
delle. Laskelmissa ei oteta huomioon kuolleisuutta, sillä käytettävissämme ei ol-
lut kuolemanvaaratietoja koulutustason ja yksivuotisikäryhmän mukaan. Kolmi-
tilaisessa mallissa vertailuryhmänä on työvoiman ulkopuolella olevat työikäiset 
henkilöt.

Rajaamme tarkastelumme tässä artikkelissa 25−64-vuotiaisiin, joilla koulu-
tustaso ei enää juurikaan muutu. 25 vuoden iässä noin 80 prosenttia syntymäko-
hortista on saavuttanut lopullisen koulutustasonsa. Vastaavaa käytäntöä on nouda-
tettu laskettaessa elinajanodotteita eri sosiaaliryhmille vasta 35 vuoden iästä lähti-
en, jolloin elinkaaren aikaisen sosiaaliryhmän oletetaan vakiintuneen (esim. Mar-
tikainen ym. 2001; Valkonen ym. 2007). 
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Tulokset

Raportoimme seuraavassa regressiomalleihin perustuvat tulokset odotteiden muo-
dossa. Aluksi tarkastelemme koulutusryhmien välisiä tasoeroja vuoden 2010 työl-
lisen ajan odotteissa. Sen jälkeen kuvaamme työllisen ajan odotteen kehitystren-
diä eri koulutusryhmissä vuosina 2000–2010. Tarkastelemme myös työttömyys-
ajan odotteen ja työvoiman ulkopuolella vietetyn ajan odotteiden kehityssuuntia 
koulutusryhmittäin. Kaikissa tarkasteluissa kiinnitämme erityistä huomiota suku-
puolten välisiin eroihin. Odotteiden yksityiskohtaiset numeeriset arviot 5-vuotis-
ikäryhmittäin on esitetty ETK:n raportissa 03/2012, taulukot D.3 ja D.4, s. 84–89.

Koulutusryhmien väliset tasoerot työllisen ajan odotteissa

Tarkastelemme ensin koulutustasojen välisiä eroja työurien pituudessa vuo-
den 2010 työllisen ajan odotteiden valossa. Regressiomallin aineistopohja kattaa 
vuodet 2000−2010. Tässä esitettyihin vuoden 2010 odotteisiin vaikuttaa siten se, 
miten työllisyys on iästä ja kalenterivuodesta riippuvana ilmiönä kehittynyt tutki-
musjakson aikana kokonaisuudessaan. 

Laskelmien mukaan 25-vuotiaan työllisen ajan odotteissa oli useiden vuosi-
en erot koulutustasojen välillä, naisilla suuremmat kuin miehillä (kuvio 2). Vuon-
na 2010 keskiasteen naisille kertyi yli kuusi vuotta ja korkea-asteen koulutuksen 
hankkineille naisille yli yhdeksän vuotta pitempi työura kuin perusasteen varaan 
jääneille naisille. Myös miehillä työllisen ajan odotteet olivat sitä pidemmät, mi-
tä korkeampaa koulutusryhmää tarkasteltiin, joskin erot olivat hieman lievemmät 
kuin naisilla. Erityisesti keskiasteen ja perusasteen välinen ero oli miehillä pie-
nempi kuin naisilla.

Naisten suuret keskinäiset erot koulutusryhmien välillä johtuvat osittain pe-
rusasteen koulutuksen varaan jääneiden naisten huomattavan alhaisesta työllisen 
ajan odotteesta (22,6 vuotta). Perusasteen naisten arvioitu jäljellä olevan työuran 
pituus oli lyhyt paitsi korkeammin koulutettuihin naisiin verrattuna, myös samal-
le koulutusasteelle (perusasteelle) jääneisiin miehiin verrattuna. Perusasteen mie-
hiin nähden perusasteen naisten odote jäi jälkeen noin neljä vuotta. Keskiasteel-
la sukupuolten välinen ero työuran pituudessa oli vain noin vuoden (naisten odote 
29 vuotta) korkea-asteella (naisten odote noin 32 vuotta) noin kaksi vuotta.

Tarkastelimme koulutusryhmien välisiä eroja myös työuran loppupäässä 
50-vuotiaan työllisen ajan odotteiden valossa (kuvio 2b). Miehillä työurien suh-



	 Työllisen	ajan	odotteet	koulutuksen	mukaan 83

teellinen ero korkea-asteen ja perusasteen välillä oli 50-vuotiaan työllisen ajan 
odotteella mitaten selvästi suurempi kuin 25-vuotiaan työllisen ajan odotteella 
mitattuna. Korkea-asteen ja perusasteen miesten ero jäljellä olevan työuran pituu-
dessa siis kasvoi työuran loppua kohti. Keskiasteen ja perusasteen miesten jäljel-
lä olevan työuran suhteellinen ero sen sijaan pysyi koko työuran ajan jotakuinkin 
samansuuruisena.

Kuvio 2. 

Työllisen ajan odotteet a) 25-vuotiaalle ja b) 50-vuotiaalle (64 ikävuoteen asti) vuonna 

2010 sukupuolen ja koulutusasteen mukaan (suluissa erotus perusasteeseen, vuosia).

a) Työllisen ajan odote 25-vuotiaalle 2010
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Naisilla korkea-asteen ja perusasteen suhteellinen ero jäljellä olevan työuran pi-
tuudessa oli samansuuruinen 50-vuotiaana ja 25-vuotiaana. Sen sijaan keskias-
teen ja perusasteen naisten jäljellä olevan työuran ero oli 50-vuotiaana suhteelli-
sesti ottaen pienempi kuin 25-vuotiaana. Keskiasteen ja perusasteen naisten ero 
työurien pituudessa syntyy siis suuremmalta osin nuorissa ikäryhmissä kuin van-
hoissa ikäryhmissä.

Työllisen ajan odotteiden kehitys koulutusryhmittäin 
vuosina 2000−2010

Aineistomme kattaa 11 vuoden jakson vuosilta 2000−2010. Tarkastelemme seu-
raavaksi työllisen ajan odotteen kehityssuuntia tällä aikavälillä koulutustason ja 
sukupuolen mukaisissa ryhmissä. 

Tarkastelujaksolla työllisen ajan odotteen kehitys oli miehillä lievästi positii-
vista kaikilla koulutustasoilla sekä 25-vuotiaalle että 50-vuotiaalle laskettuna (ku-
viot 3a ja 3b). 25-vuotiaan työllisen ajan odotteissa koulutusryhmien väliset erot 
pysyivät miehillä lähes samansuuruisina koko tarkastelujakson ajan. Sen sijaan 
50-vuotiaiden työllisen ajan odotteet kasvoivat korkea-asteen koulutuksen saa-
neilla miehillä nopeammin kuin keskiasteen tai perusasteen miehillä.

Naisilla työllisen ajan odotteet kehittyivät erisuuntaisesti koulutustasosta riip-
puen (kuviot 3a ja 3b). Korkea-asteen naisten työllinen aika piteni lievästi tarkas-
telujaksolla. Keskiasteen koulutuksen suorittaneiden naisten työllisen ajan odot-
teet nousivat selvästi keskimääräistä nopeammin. Perusasteen koulutuksen varas-
sa olevien naisten työllisen ajan odote 25-vuotiaalle poikkesi yleisestä suotuisas-
ta kehityksestä ja oli tarkastelujakson lopussa samalla tasolla kuin alussa. Sen si-
jaan 50-vuotiaan työllisen ajan odote kasvoi perusasteen naisilla reilun vuoden ver-
ran. Vanhimpien perusasteen koulutuksen saaneiden naisten työllinen aika siis pite-
ni. Koska nuorempien perusasteen koulutuksen saaneiden naisten työllinen aika sa-
malla lyheni, kokonaisuutena perusasteen naisten työllinen aika 25 ja 64 ikävuoden 
välillä ei kasvanut.2  

2	 Tarkasteltaessa	regressiomallilla	estimoituja	työllisyystodennäköisyyksiä	havaittiin,	että	perus	asteen	
naisten	työllisyystodennäköisyydet	paranivat	vain	50-vuotiailla	ja	sitä	vanhemmilla.	Sen	sijaan	alle	
50-vuotiailla	perusasteen	naisilla	työllisyystodennäköisyydet	laskivat	regressiomallin	mukaan	tarkastelu-
jaksolla.	Regressiomallin	estimaatteihin	vaikuttaa	kuitenkin	voimakkaasti	vuosi	2010.	Työvoimatutkimuk-
sen	mukaan	työllisyysasteen	kehitys	25−49-vuotiaille	perusasteen	naisille	oli	vuosina	2000−2008	lieväs-
ti	noususuuntainen.	Vuosina	2009	ja	2010	ryhmän	työllisyysaste	putosi	kuitenkin	jyrkästi,	53	prosentti-
yksikköön.	Regressiomallissa	kalenterivuoden	parametrivektori	on	herkkä	poikkeamille	tutkimusjakson	
alku-	tai	loppupäässä,	kuten	tässä.	25−49-vuotiaiden	perusasteen	naisten	työllisyyden	voimakas	heiken-
tyminen	vuosina	2009	ja	2010	vaikuttaa	vektorin	kulmakertoimeen	koko	tutkimusjaksolla,	minkä	vuoksi	
perusasteen	naisten	työllisen	ajan	odotteissa	ei	näy	kasvua.
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Miehille kertyy työllistä aikaa kaikilla koulutusasteilla enemmän kuin saman-
tasoisen koulutuksen hankkineille naisille, kun tarkastella elinkaarta 25 ja 64 ikä-
vuoden välillä (25-vuotiaan odotteita, kuvio 3a). Korkea-asteella miesten ja nais-
ten työllisen ajan odotteen ero pysyi tutkimusjaksolla vakiona, ollen noin kak-
si vuotta. Keskiasteella miesten ja naisten ero sen sijaan supistui selvästi. Tutki-
musjakson alussa ero oli noin kaksi ja puoli vuotta ja tutkimusjakson lopussa enää 
noin vuoden. Perusasteella olevien miesten ja naisten ero 25-vuotiaan työllisen 
ajan odotteessa puolestaan kasvoi tutkimusjaksolla.

Kuvio 3. 

Työllisen ajan odotteet koulutusasteen mukaan, a) 25-vuotiaalle ja b) 50-vuotiaalle 

miehelle ja naiselle (64 ikävuoteen asti) vuosina 2000–2010.

a) Työllisen ajan odotteet 25-vuotiaalle
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b) Työllisen ajan odotteet 50-vuotiaalle
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Työikäisten vanhimmissa ikäryhmissä naisten työllinen aika on kasvanut nope-
ammin kuin miehillä kaikissa koulutusryhmissä (50-vuotiaan odotteet, kuvio 3b). 
Perusasteen ja keskiasteen naisilla työllisen ajan odote 50-vuotiaalle oli tutkimus-
jakson alussa lyhyempi kuin miehillä, mutta kasvoi miesten odotteiden ohitse tut-
kimusjakson aikana. Korkea-asteen koulutetuilla työllisen ajan odote 50-vuotiaal-
le oli miehillä ja naisilla lähes yhtä pitkä, ja kasvoi tarkastelujaksolla molemmil-
la sukupuolilla noin vuodella. 

Työttömyysajan ja työvoiman ulkopuolella vietetyn ajan trendit
koulutusryhmittäin

Työllisen ajan odotteiden lisäksi laskimme myös työttömyysajan odotteet (ku-
vio 4) ja työvoiman ulkopuolella vietetyn ajan odotteet (kuviot 5a ja 5b) koulu-
tustason mukaan erikseen miehille ja naisille. Tarkastelemme seuraavassa näiden 
odotteiden kehitystä vuosina 2000−2011.

Työvoiman ulkopuolella vietetyn ajan odote oli tarkastelujaksolla sitä lyhy-
empi mitä korkeammasta koulutustasosta oli kyse. Myös työttömyysajan odote oli 
pääsääntöisesti lyhyempi korkeammalle koulutustasolle siirryttäessä. 

Miesten työttömyysajan odote (kuvio 4) vaihteli suhdanteiden mukaan ollen 
hieman koholla vuosina 2003−2004 ja uudelleen 2009−2010. Keskiasteen mies-
ten työttömyysajan odote nousi jälkimmäisessä laskusuhdanteessa voimakkaam-
min kuin muilla miehillä.3 Kaikilla koulutustasoilla miesten työttömyysajan odot-
teet olivat tutkimusjakson lopussa lähes samalla tasolla kuin alussakin. Kaiken 
kaikkiaan koulutustasojen välillä oli kuitenkin selvät tasoerot 25-vuotiaan työttö-
myysajan odotteessa koko tarkastelujakson ajan siten, että mitä korkeampi kou-
lutus sitä alhaisempi työttömyysajan odote. Työuran loppupäässä koulutusryhmi-
en väliset tasoerot työttömyysajan odotteissa olivat miehillä vähäiset. 50-vuoti-
aan työttömyysajan odotteella mitattuna perusasteen ja keskiasteen miehillä ei ol-
lut lainkaan eroa: työttömyysaikaa kertyi molemmissa ryhmissä saman verran. 

3	 Regressiomalliemme	perusteella	miesten	työttömyysajan	odotteeseen	vaikuttaa	talouden	yleinen	
suhdannevaihe	välittömämmin	kuin	naisten	työttömyysajan	odotteeseen.	Suhdannevaihetta	kuvaava	pa-
rametri,	bruttokansantuotteen	vuotuinen	muutos,	oli	tilastollisesti	merkitsevä	vain	miehillä.	Naisilla	brut-
tokansantuotteen	volyymimuutosten	ja	työttömyyden	välinen	yhteys	ei	ole	yhtä	suoraviivainen.	Brutto-
kansantuotteen	vuotuinen	muutos	jätettiin	tilastollisesti	ei-merkitsevänä	pois	naisten	mallista.	Mallien	
erilaisuudesta	johtuen	työttömyysajan	odotteissa	tämä	miesten	ja	naisten	välinen	ero	korostuu.	Naisten	
työttömyysajan	odotteessa	näkyy	vain	suhdanteesta	riippumaton,	pitkän	aikavälin	trendi,	mutta	miesten	
työttömyysajan	odote	vaihtelee	suhdannevaiheen	mukaan.	Mallien	yksityiskohtiin	voi	tutustua	Markku	
Nurmisen	raportissa	Working-life expectancy in Finland: trends and differentials 2000−2015. A multistate 
regression modeling approach. Finnish Centre for Pensions, Reports 03/2012.	
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Kuvio 4. 

Työttömyysajan odotteet koulutuksen mukaan 25- ja 50-vuotiaalle miehelle ja naisel-

le (64 ikävuoteen asti) vuosina 2000–2010. 
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Työvoiman ulkopuolella vietetty aika (kuvio 5) väheni vuosina 2000−2010 kor-
kea-asteen miehillä enemmän kuin keskiasteen ja perusasteen miehillä. Korkea-
asteen miehillä työvoiman ulkopuolella vietetyn ajan odote laskee muita miehiä 
voimakkaammin, kun tarkastellaan 50-vuotiaan odotteita. Vuonna 2010 työvoi-
man ulkopuolella vietetyn ajan odote 50−64-vuotiaalle korkea-asteen koulutuk-
sen saaneelle miehelle (3,0 vuotta) oli puolet lyhyempi kuin vastaavanikäiselle 
perusasteen miehelle (5,9 vuotta). Sen sijaan keskiasteen koulutuksen saaneen 
50-vuotiaan miehen työvoiman ulkopuolella vietetyn ajan odote oli vain vajaan 
vuoden lyhyempi kuin vastaavanikäisellä perusasteen varassa olevalla miehellä. 

Naisilla työttömyysajan odotteet 25-vuotiaalle laskivat tutkimusjaksolla kai-
killa koulutustasoilla. Erityisen voimakkaasti työttömyysaika lyheni keskiasteen 
koulutuksen saaneilla naisilla. Perusasteen naisilla työttömyysajan odote oli sel-
västi suurempi kuin keskiasteen ja korkea-asteen naisilla. Naisilla perusasteen ero 
keskiasteen ryhmään nähden oli selvästi suurempi kuin miehillä. Toisin kuin mie-
hillä, naisilla perusasteen ja keskiasteen välinen ero työttömyysajan odotteissa ei 
näyttäisi myöskään tasoittuvan vanhemmissa ikäryhmissä.    
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Työvoiman ulkopuolella vietettyä aikaa kertyy naisillekin sitä enemmän mitä 
alemmasta koulutustasosta on kyse. Korkea-asteen koulutuksen saaneilla naisil-
la työvoiman ulkopuolella vietetyn ajan odote 25-vuotiaalle (kuvio 5a) laski tut-
kimusjaksolla hieman, keskiasteen naisilla laskua oli keskimääräistä enemmän. 
Perusasteen naisilla työvoiman ulkopuolella vietetyn ajan odote sen sijaan kasvoi 
tutkimusjaksolla4. Tämän seurauksena perusasteen naisten ero muihin koulutus-
tasoihin verrattuna suurentui. Kun tarkastellaan työuran loppupäätä, työvoiman 
ulkopuolella vietetyn ajan kehitys on perusasteen naisillakin laskeva (50-vuoti-
aan odotteet, kuvio 5b). 

Työvoiman ulkopuolella vietettyä aikaa kertyi naisille kaikilla koulutustasoil-
la enemmän kuin miehille, jos katsotaan 25-vuotiaan odotteita (kuvio 5a). Jos sen 
sijaan tarkastellaan 50-vuotiaan odotteita, naisille kertyi vuonna 2010 työvoiman 
ulkopuolella vietettyä aikaa saman verran tai vähemmän kuin vastaavan koulu-
tuksen saaneelle miehelle. Tarkastelujakson aikana työvoiman ulkopuolella vie-
tetyn ajan odote 50-vuotiaalle lyhentyi kaikilla koulutustasoilla naisilla nopeam-
min kuin miehillä.  

4	 Regressiomallilla	estimoiduista	työmarkkinatilojen	todennäköisyyksistä	havaittiin,	että	työvoiman	
ulkopuolella	vietetty	aika	lisääntyi	tutkimusjaksolla	vain	nuoremmissa	perusasteen	naisten	ikäryhmis-
sä	ja	väheni	vanhemmissa	ikäryhmissä.	Estimaatteihin	vaikuttaa	kuitenkin	se,	että	työvoimatutkimuksen	
aineistossa	työvoiman	ulkopuolella	olevien	väestöosuus	kasvoi	25−49-vuotiaiden	naisten	joukossa	voi-
makkaasti	vuonna	2010.	Naisten	mallissa	kalenterivuoden	parametrivektori	on	herkkä	tutkimusjakson	
alussa	ja	lopussa	ilmeneville	suurille	poikkeamille	aineistossa.	Vuotta	2010	koskeva	poikkeama	kasvat-
taa	vektorin	kerrointa.	Työvoiman	ulkopuolella	olevien	väestöosuuden	kasvu	vuonna	2010	johtui	osittain	
perusasteen	naisten	työttömyyden	kasvusta	tuona	vuonna.	Työttömät,	jotka	eivät	hae	riittävän	aktiivisesti	
töitä,	luokitellaan	työvoimatutkimuksessa	työvoiman	ulkopuolelle.	25−49-vuotiaden	perusasteen	naisten	
joukossa	tällaisten	työnhausta	luopuneiden	työttömien	väestöosuus	kasvoi	vuonna	2010	noin	1,5-kertai-
seksi	edeltäviin	vuosiin	verrattuna.	Työvoiman	ulkopuolella	olevien	väestöosuus	25−49-vuotiaiden	perus-
asteen	naisten	joukossa	on	kasvanut	kuitenkin	myös	pitemmällä	aikavälillä.	Työvoimatutkimuksen	aineis-
tosta	käy	ilmi,	että	myös	työkyvyttömyyseläkkeellä	olevien	ja	pitkäaikaissairaiden	väestöosuus	on	kasva-
nut	tutkimusjaksolla,	samoin	kuin	kotona	lasta	hoitavien	väestöosuus.	
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Kuvio 5. 

Työvoiman ulkopuolella vietetyn ajan odote koulutuksen mukaan a) 25-vuotiaalle ja 

b) 50-vuotiaalle miehelle ja naiselle (64 ikävuoteen asti) vuosina 2000–2010. 

a) Työvoiman ulkopuolella vietetyn ajan odote 25-vuotiaalle
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b) Työvoiman ulkopuolella vietetyn ajan odote 50-vuotiaalle
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Yhteenveto päätuloksista

Regressiomalliin perustuvissa työllisen ajan odotteissa vuonna 2010 oli suuret 
erot koulutusryhmien välillä, naisilla suuremmat kuin miehillä. Tarkastelujaksol-
la vuosina 2000−2010 työllisen ajan odotteiden kehitys oli miehillä lievästi posi-
tiivista kaikilla koulutustasoilla. Sen sijaan naisilla odotteet kehittyivät erisuun-
taisesti. Keskiasteen koulutuksen suorittaneiden naisten työllisen ajan odotteet 
nousivat keskimääräistä nopeammin ja vastaavasti työttömänä oloajan odote ja 
työvoiman ulkopuolella vietetyn ajan odote laskivat keskimääräistä jyrkemmin. 
Perusasteen koulutuksen varassa olevien naisten työllisen ajan odote puolestaan 
poikkesi yleisestä suotuisasta kehityksestä ja pysyi samalla tasolla koko tarkaste-
lujakson. He kokevat selvästi enemmän työttömyyttä kuin muut ja lisäksi työvoi-
man ulkopuolella vietetty aika on heillä kasvanut.

Työuran loppupäässä, 50-vuotiaan odotteita tarkasteltaessa, korkea-asteen 
koulutuksen saaneet miehet erottuvat selvästi sekä keskiasteen että perusasteen 
varassa olevista miehistä. Työllisen ajan odote on heillä kasvanut nopeammin 
kuin muilla miehillä ja työvoiman ulkopuolella vietetyn ajan odote lyhentynyt 
enemmän. Keskiasteen miehen työllisen ajan odote 50-vuotiaana on vain hieman 
pidempi kuin perusasteen miehellä. Työttömyysaikaa keskiasteen miehille kertyy 
50−64-vuotiaana saman verran kuin perusasteen miehille, ja työvoiman ulkopuo-
lella vietettyä aikaakin vain hieman vähemmän.
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Pohdinta

Olemme tässä artikkelissa tarkastelleet koulutustasojen välisiä eroja työurissa pe-
rustuen työllisen ajan, työttömyysajan ja työvoiman ulkopuolella vietetyn ajan 
odotteisiin. Odotteet estimoitiin monitilaisella regressiomallilla, jonka aineistona 
käytimme Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen vuosikeskiarvotietoja työllis-
ten, työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien lukumääristä 25−64-vuotiaassa 
väestössä vuosina 2000−2010. Odotteet estimoitiin kolmessa eri koulutusryhmäs-
sä, perus-, keski- ja korkea-asteella, erikseen miehille ja naisille.

Davisin ym. (2001) kehittämän regressiopohjaisen menetelmän etuna odottei-
den estimoinnissa voi pitää sitä, että sen avulla voidaan erottaa tutkittavaan ilmi-
öön liittyvä systemaattinen vaihtelu satunnaisvaihtelusta ja jakaa aineisto hyvin-
kin pieniin osiin. Menetelmän erityisenä ansiona on, että sillä voidaan mallintaa 
ajallista muutosta ja siihen liittyviä pitkittäisiä stokastisia prosesseja poikkileik-
kaustutkimuksiin perustuvalla aineistolla. (Nurminen 2012.) 

Laskelmiemme puutteena voi pitää sitä, että käytettävissämme ei ollut kou-
lutusryhmittäisiä kuolleisuustietoja. Koulutusryhmien välisten, työiän aikaisten 
kuolleisuuserojen huomioiminen olisi saattanut jonkin verran muuttaa odotteista 
saatavaa kuvaa. Alempien sosioekonomisten ryhmien korkeamman kuolleisuuden 
vuoksi koulutusryhmien väliset erot työllisen ajan odotteissa hyvin koulutettujen 
hyväksi olisivat todennäköisesti entisestään kasvaneet. Tämä olisi kuitenkin vain 
vahvistanut tässä havaittuja koulutusryhmien välisiä eroja, eikä olisi siten olen-
naisesti vaikuttanut johtopäätöksiin. 

Toinen ongelmallinen seikka laskelmissamme on se, että osa ikäluokasta siir-
tyy ylemmille koulutustasoille vielä 25 ikävuoden jälkeen. Erityisesti 25−29-vuo-
tiailla tapahtuu vielä siirtymiä keskiasteelta korkea-asteelle. Koska aineistomme 
muodostuu poikkileikkaustiedoista, jossa henkilön koulutustaso määritellään tut-
kimushetken mukaan, osa keskiasteelle luokitelluista 25−29-vuotiaista on itse asi-
assa korkea-asteen tutkintoa suorittavia opiskelijoita. Mikäli työllisyys olisi täs-
sä joukossa hyvin eritasoista kuin keskiasteelle pysyvästi jäävien joukossa, aiheu-
tuisi tästä harhaa keskiasteen ryhmän työllisen ajan odotteisiin. Arvioimme, et-
tä poikkeama keskiasteen työllisen ajan odotteen estimaattiin on kuitenkin ver-
raten pieni, noin 0,4 vuotta vuonna 2010. Vastaavasti, jos korkea-asteen tutkin-
toa opiskelevat, keskiasteelle luokitellut 25−29-vuotiaat luettaisiin korkea-asteen 
ryhmään, korkea-asteen ryhmän työllisen ajan odotteen estimaatti laskisi arviolta 
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noin 0,5 vuodella vuonna 2010. Korkea-asteen ja keskiasteen välinen ero siis su-
pistuisi, mutta säilyisi edelleen selvänä.5

Artikkelimme tavoitteena oli tarkastella koulutusryhmien välisiä eroja työuri-
en pituudessa. Työllisen ajan odotteella mitattuna perus-, keski- ja korkea-asteen 
välillä oli varsin suuret tasoerot työurien pituudessa vuosina 2000−2010. Mitä 
korkeampi koulutus sitä useampia työvuosia 25−64 vuoden ikäisenä kertyi. Tu-
loksemme koulutusryhmien välisten tasoerojen suuruudesta vastaavat aikaisem-
missa tutkimuksissa esitettyjä laskelmia (Myrskylä 2009; 2012a). 

Tutkimuksemme keskeinen anti on työllisen ajan odotteen kehityssuunnan 
kuvaaminen eri koulutustasoilla. Tutkimusjaksolla vuosina 2000–2010 työllisen 
ajan odotteiden kehitys oli miehillä lievästi positiivista kaikilla koulutustasoil-
la. Korkea-asteen miehillä työllisyys parantui selvästi vanhimmissa ikäryhmis-
sä, minkä johdosta 50-vuotiaan työllisen ajan odote kasvoi korkea-asteen miehil-
lä ripeämmin kuin keskiasteen tai perusasteen miehillä. Odotteen kasvun taustalla 
oli työvoiman ulkopuolella vietetyn ajan lyhentyminen. Aikaisemman tutkimuk-
sen mukaan korkea-asteen koulutuksen hankkineet miehet käyttivät muuta väes-
töä useammin varhennettua vanhuuseläkettä (Järnefelt 2010). Tämän eläkevaih-
toehdon merkittävä supistuminen vuoden 2005 uudistuksessa on saattaa olla yk-
si selitys korkea-asteen miesten työurien pidentymiselle. Samaan suuntaan lienee 
vaikuttanut myös lisäeläkkeiden alaikärajan nostaminen sekä työssä jatkamises-
ta ikävuoden 63 jälkeen kertyvä suurempi eläkekarttuma. Työurien pidentämisen 
näkökulmasta keskeistä tulee kuitenkin olemaan keskiasteen miesten työurien ke-
hitys, sillä keskiaste on miesten suurin koulutusryhmä. Vuonna 2010 lähes puolet 
25−64-vuotiaista miehistä kuului keskiasteen ryhmään.

5	 Tilastojen	perusteella	noin	60	prosenttia	korkea-asteen	tutkintoa	opiskelevista	käy	opintojen	ohes-
sa	töissä	(Suomen	virallinen	tilasto	(SVT)	2010),	ja	luetaan	sen	perusteella	työllisiksi.		Keskimäärin	
25–29-vuotiaista	keskiasteen	ryhmään	kuuluvista	75	prosenttia	oli	työllisiä	vuonna	2010	(Työvoimatut-
kimus),	ja	heille	kertyi	työllistä	aikaa	3,75	vuotta.	Arvioimme,	että	25-vuotiaana	keskiasteen	ryhmään	
kuuluvista	noin	1/3	suorittaa	ikävuosina	25–29	korkea-asteen	tutkinnon	(Työvoimatutkimus,	koulutus-
jakauma	1-vuotisikäryhmittäin	vuonna	2010).	Mikäli	heidät	jätettäisiin	pois	keskiasteen	ryhmästä,	kertyi-
si	jäljelle	jääville	kahdelle	kolmasosalle	työllistä	aikaa	25–29-vuotiaana	4,15	vuotta,	siis	noin	0,4	vuot-
ta	enemmän	kuin	tässä	tutkimuksessa	käytetyin	määritelmin.	Vastaavasti	laskien,	mikäli	korkea-asteen	
tutkintoa	opiskelevat	25–29-vuotiaat	luettaisiin	mukaan	korkea-asteen	ryhmään,	korkea-asteen	ryhmän	
keskimääräinen	työllisyysaste	olisi	71	prosenttia.	Työllistä	aikaa	kertyisi	heille	3,55	vuotta,	siis	0,5	vuot-
ta	vähemmän	kuin	tässä	tutkimuksessa	käytetyin	määritelmin.	Tällä	tavoin	korjattuna	työllisen	ajan	odo-
te	ikävälille	25	ja	64	vuotta	olisi	naisille	keskiasteella	29,0	+	0,4	=	29,4	vuotta	ja	korkea-asteella	32,1	–	
0,5	=	31,6	vuotta.	Vastaavasti	työllisen	ajan	odote	25-vuotiaalle	miehelle	olisi	keskiasteella	30,2	+	0,4	=	
30,6	vuotta	ja	korkea-asteella	34,1	–	0,5	=	33,6	vuotta.	Edellä	esitetty	laskelma	on	suuntaa-antava.	Tar-
kempien	laskelmien	vaatimia	tietoja	keskiasteen	tutkinnon	suorittaneiden	opiskelusta	korkea-asteen	tut-
kintoon	johtavassa	koulutuksessa	ja	heidän	työllisyydestään	ei	ollut	käytettävissämme	yksivuotisikäryh-
mittäin.	Tässä	artikkelissa	koulutusryhmät	on	siksi	muodostettu	suoritetun	tutkinnon	mukaan	työvoima-
tutkimuksen	tutkimusviikon	aikaan.
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Naisten joukossa työllisen ajan odotteiden kehitys on ollut erisuuntaista eri kou-
lutustasoilla. Korkea-asteen naisten työllisen ajan odotteet kehittyivät lievästi po-
sitiivisesti ja jotakuinkin samaa tahtia korkea-asteen miesten odotteiden kanssa. 
Keskiasteen koulutuksen suorittaneiden naisten työllisen ajan odotteet nousivat 
selvästi keskimääräistä nopeammin. Tämä tutkimuksen pohjalta ei ole mahdol-
lista esittää syitä keskiasteen naisten työurien nopealle pitenemiselle. Jatkotutki-
muksissa lienee syytä selvittää muun muassa ammatin, toimialan ja työnantaja-
sektorin osuutta keskiasteen naisten työurien pitenemisessä.

Perusasteen naisilla työllisen ajan odotteet eivät pidentyneet tutkimusjaksol-
la lainkaan, kun kaikissa muissa ryhmissä työllisen ajan odotteet kasvoivat. Pe-
rusasteen naisten muista poikkeava kehitys selittyy osin sillä, että 25−49-vuotiai-
den perusasteen naisten työllisyys romahti vuosina 2009 ja 2010. Ilman tätä poik-
keamaa myös perusasteen naisten työllisen ajan odote olisi todennäköisesti kas-
vanut tutkimusjaksolla, sillä perusasteen naisten työllisyys parantui vanhemmis-
sa ikäryhmissä. 

Tuloksissa herättää yleisemminkin huomiota perusasteen ryhmän huomat-
tavasti lyhyemmät työllisen ajan odotteet ylempiin koulutustasoihin verrattuna. 
Työllisen ajan odote on aggregaattitasoinen, tutkittavan ryhmän keskimääräistä 
työllisyyttä elinkaarella kuvaava mittari. Aggregaattitason lukujen tulkinta voi ol-
la hankalaa sellaisten ryhmien kohdalla, joissa sisäinen hajonta on suurta. Perus-
asteen ryhmä on juuri tällainen: ryhmässä on sekä hyvin lyhyitä ja katkonaisia 
työuria että hyvin nuorena aloitettuja ja pitkiä työuria. Hajonta voi olla suurta se-
kä samaan aikaan syntyneiden kesken että eri-ikäisten välillä.   

Menneinä vuosikymmeninä perusasteen koulutuksen varassa siirryttiin työ-
elämään nuorina, jolloin työvuosia kertyi, kun toiset vielä opiskelivat. Niille, jot-
ka ovat pysyneet työelämässä, on kertynyt pitkä työura. Työelämässä pysynei-
den työuria on selvitetty muun muassa työolotutkimuksessa, jonka mukaan vuon-
na 2008 työssä olleille 60−64-vuotiaille perusasteen palkansaajamiehille oli ker-
tynyt keskimäärin 44 työvuotta ja naisille 39 työvuotta, selvästi enemmän kuin sa-
manikäisille palkansaajille keskimäärin (Lehto 2012). Nykyisillä työmarkkinoilla 
pelkän perusasteen koulutuksen vaaraan jäävien nuorten työelämään kiinnittymi-
nen on hankalaa ja epävakaalle työuralle ohjautuminen yleistä. Toisaalta osa lyhy-
en koulutuksen varaan jäävistä nuorista työllistyy nykyäänkin vakaalle työuralle 
ja aloittaa työuransa ikätovereihin verrattuna nuorena. (Järvinen ja Vanttaja 2005; 
Järvinen ja Vanttaja 2006; Myrskylä 2012b). 

Perusasteen varassa olevien joukko on tulevaisuudessa yhä pienempi ja va-
likoituneempi osa työikäistä väestöä, sillä nuorissa syntymäkohorteissa valtaosa 
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(85−90 prosenttia) suorittaa jonkin perusasteen jälkeisen tutkinnon. Mikäli työ-
markkinoilta syrjäyttäviä tekijöitä kuten työttömyyttä ja työkyvyttömyyttä kasau-
tuu voimakkaasti tähän ryhmään, perusasteen ryhmän työurat voivat jäädä jatkos-
sa lisää jälkeen paremmin koulutetuista ryhmistä. Tässä väestöryhmässä ansio-
työn ja siihen liittyvän sosiaali- ja eläketurvan ulkopuolelle jäämisen ja pitkäai-
kaisen köyhyyden riski voi olla erityisen suuri. 

Tuloksemme nostavat esiin jatkotutkimuksen aiheita. Työurien kokonaiske-
hityksen kannalta keskiasteen ja korkea-asteen työurien kehitystä on tärkeä seu-
rata, sillä nämä ryhmät ovat suuria ja niissä lähtökohdat työurien pidentymiselle 
lienevät paremmat kuin perusasteen ryhmässä. Korkea-asteen koulutuksen ryh-
mää olisi jatkossa syytä tarkastella hienojakoisemmin.6 Lisäksi tarvitaan yksilö-
tason aineistoihin perustuvaa tutkimusta perusasteen koulutuksen varassa olevi-
en työurista, jotta saataisiin parempi kuvan ryhmän sisäisestä hajonnasta, erityi-
sesti hyvin lyhyttä ja hyvin pitkää työuraa tekevistä. Tarkastelumme rajoittui täs-
sä artikkelissa 25-vuotiaisiin ja sitä vanhempiin työikäisiin. Työurien kokonaisuu-
den ja koulutusryhmien välisten erojen kannalta olisi tärkeää saada tutkimustie-
toa nuorten työurista ennen tutkinnon suorittamista sekä perusasteen varaan jää-
vien nuorten työurista. 

Regressiomalliin perustuvat tuloksemme osoittavat, että nykyisellään työuraa 
lyhentäviä tekijöitä kasautuu sitä enemmän mitä vähemmän koulutetusta väestö-
ryhmästä on kyse. Institutionaaliset olosuhteet kuten eläkejärjestelmän ehdot ovat 
kaikille samat, vaikka työurat ovatkin eripituiset. Eläketurvan karttumisessa pai-
nottuu työuran kokonaiskesto sekä mahdollisuus hyödyntää superkarttumaa. Kat-
konaiset tai varhain päättyvät työurat johtavat alhaiseen eläketasoon. Samat ta-
voitteet työurien pituuden suhteen eivät ole realistisia kaikkien kohdalla. Samal-
la olisi tärkeää pystyä hyödyntämään työvoimapotentiaali niissä ryhmissä, joissa 
edellytykset työhön osallistumiseen ovat hyvät. 

Väestön koulutusrakenteen muutoksen johdosta lyhyimmän työllisen ajan 
odotteen ryhmä (perusaste) pienenee jatkossakin ja pitempien työllisen ajan odot-
teiden väestöryhmät  (keskiaste ja korkea-aste) kasvavat. Perusasteen koulutuksen 
varassa olevien osuus 25−64-vuotiaista supistuu vuoteen 2025 asti, jolloin arviol-
ta enää hieman yli 10 prosenttia tämän ikäisistä on pelkän perusasteen koulutuk-
sen varassa. Vastaavasti miehillä erityisesti keskiasteen ja naisilla korkea-asteen 

6	 Ammatillista	liikkuvuutta	tarkastellussa	tutkimuksessa	seurattiin	vuosien	1995,	2000,	2004	ja	2005	
väestölaskennoissa	kolmea	korkeastikoulutettua	ammattiryhmää	(1.	matemaattis-luonnontieteellisen,	
2.	terveydenhuollon	ja	3.	opetusalan	erityisasiantuntijat),	joille	estimoitiin	alkuperäisessä	(v.	1995)	am-
matissa	pysymisajan	odotteet	ja	ammatista	toiseen	seuraavissa	laskennoissa	siirtymisajan	odotteet	(Nur-
minen	ym.	2010).
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koulutettujen osuus jatkaa kasvuaan. Yleisen koulutustason noustessa koulutuk-
sen vaikutus työuraa lyhentäviltä riskeiltä suojaavana tekijänä saattaa heikentyä. 
Tässä tutkimuksessa havaittu työurien pituuden muutos 2000-luvulla osoittaa kui-
tenkin päinvastaista kehitystä. Vaikka väestön koulutustaso on noussut myös tut-
kimallamme ajanjaksolla, tutkinnon suorittaneiden työurat eivät ole lyhentyneet 
vaan pidentyneet. Koulutettujen ryhmien työllisen ajan odotteet ovat lisäksi kas-
vaneet vähintään keskimääräistä vauhtia tai enemmän. Nykyiset tasot ja erot kou-
lutusryhmien välillä työurien pituudessa yhdessä työikäisten koulutusrakenteen 
muutoksen kanssa johtanevat aikaisempaa pitempiin keskimääräisiin työuriin 
seuraavan 10−15 vuoden aikana.
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