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VIERASKYNÄ  

Työn osuus elinajasta on kääntynyt kasvuun 

Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaisten työurat ovat 

pidentyneet merkittävästi kymmenessä vuodessa. 

Helsingin Sanomat 22.8.2011  

Mikko Kautto Markku Nurminen Kautto on Eläketurvakeskuksen 
tutkimusosaston osastopäällikkö. Nurminen on Helsingin yliopiston 
biometrian dosentti ja tutkimuskonsultti.  

Ihmisten elinikä on pidentynyt, ja kehityksen ennakoidaan jatkuvan. 
Kymmenen viime vuoden aikana vastasyntyneen lapsen elinajanodote on 
Suomessa kasvanut yli kahdella vuodella.  

Tästä myönteisestä kehityksestä ei oikein osata iloita. Sen sijaan etualalle 
ovat nousseet huolet elinajan pidentymisen seurauksista. Ekonomistit 
ovat varoitelleet väestön ikääntymiseksi kutsutun ilmiön negatiivisista 
vaikutuksista talouskehitykseen ja julkiseen talouteen.  

Poliittisessa päätöksenteossa olennainen kysymys on, miten työssä 
vietetty aika kehittyy tästä eteenpäin. Suomessa tavoite lisätä työntekoa 
näkyy yhtäältä eläkeiän nostamisesta käydyssä keskustelussa ja toisaalta 
työllisyystavoitteissa.  

Vaikka työnteon lisääminen on ollut keskeinen yhteiskuntapoliittinen 
tavoite jo kauan, on vain vähän tietoa siitä, kuinka pitkiä työuria 
Suomessa tehdään ja miten ne ovat kehittyneet. Toteutuneiden työurien 
pituuksia ei tilastoida.  

Tilastokeskuksen työvoimatutkimusten perusteella on kuitenkin 
mahdollista laskea eri-ikäisten miesten ja naisten niin sanottu 
työajanodote. Työajanodote kuvaa toteutuneen kuolleisuuden ja 
työllisyyden perusteella odotettavissa olevaa työssäoloaikaa.  

Haastatteluaineistoon liittyy omat rajoitteensa, mutta samanlaisena 
toistettava tutkimus antaa mahdollisuuden käyttää tilastotieteellisiä 
menetelmiä kehityksen seurannassa.  

Työikä voidaan jakaa työhön sekä työttömyyteen tai muuhun työn 
kannalta epäaktiiviin aikaan, kuten opiskeluun, vanhempainvapaisiin, 



sairauslomiin tai työkyvyttömyyseläkkeeseen.  

Eläketurvakeskuksen tuoreen tutkimuksen käytössä olivat tiedot vuosilta 
2000–2009. Tutkimuksen tulosten ja aikaisempien laskelmien perusteella 
Suomessa on tapahtunut merkittävä käänne.  

1980- ja 1990-luvuilla työajanodotteet lyhenivät sekä miehillä että 
naisilla. 2000-luvulla työajanodotteet ovat pidentyneet molemmilla 
sukupuolilla. Käänne ajoittuu juuri vuosituhannen alkuun. Työurat 
pitenevät kaikissa ikäryhmissä mutta erityisesti 40 vuotta täyttäneillä 
naisilla ja 50 vuotta täyttäneillä miehillä.  

Vuoden 2009 taantuma heikensi kehitystä, mutta tilanne oli silti parempi 
kuin vuosituhannen alussa. Kun 15-vuotiaan miehen työajanodote vuonna 
2000 oli 33,2 vuotta, vuonna 2009 se oli 34,2 vuotta. Samanikäisen 
naisen odote oli kasvanut 31 vuodesta 33,8 vuoteen. Miesten ja naisten 
välinen ero on kansainvälisesti erittäin pieni.  

Tilastojen perusteella voidaan laskea ennuste myös työllisenä vietetyn 
ajan osuudesta 15 ja 65 ikävuoden välillä. Kun vuonna 2000 
odotettavissa olevan työajan osuus työiästä oli miehillä 67 prosenttia, 
vuonna 2009 se oli 69 prosenttia. Naisilla kasvu on ollut nopeampaa, 
63:sta 70 prosenttiin. Hyvään kehitykseen ovat vaikuttaneet erityisesti 
iäkkäimmät työikäiset ja naiset.  

Elinajanodote kasvoi 2000-luvulla miehillä 2,6 vuotta ja naisilla 2,4 
vuotta. Vastaavasti työajanodote on kasvanut miehillä 2 vuotta ja naisilla 
peräti 3,6 vuotta. Samalla ei-aktiivisena vietetty aika on vähentynyt 
merkittävästi, miehillä yli vuoden ja naisilla jopa yli 2 vuotta.  

Työn ja työn ulkopuolella vietetyn ajan suhde on siis lähtenyt kehittymään 
kestävyysvajeen ratkaisemisen kannalta oikeaan suuntaan. Vielä on liian 
aikaista arvioida, riittääkö kehitys vastaamaan ikääntymisen tuomiin 
rahoituksellisiin haasteisiin.  
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