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TIIVISTELMÄ 
 
Simo Aho & Päivi Österman: Ikääntyvien työssäkäynti, työttömyys ja varhainen eläkkeelle siirty-
minen 1987-1996. 
 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää 45-64 -vuotiaiden työssäkäynnin ja työuran päättämistapojen muutoksia 
sekä tekijöitä, jotka vaikuttavat työllisenä pysymiseen tai työttömyyden jälkeiseen työllistymiseen. Aineistona on rekis-
teriperusteinen laaja paneeliaineisto, joka kattaa vuodet 1987-96. 

Vähän alle 50 vuoden iästä alkaen ikääntyvien asema työmarkkinoilla oli jo 1980-luvun lopulla iän myötä nuorem-
piin verrattuna vähitellen heikkenevä, eikä siinä, toisin kuin nuoremmilla tapahtunut paranemista lamavuosien jälkeen. Al-
le 50-vuotiaiden suhteellinen asema työmarkkinoilla ei lamavuosina kuitenkaan heikentynyt suhteellisesti enempää kuin 
nuorempien. ”Eläkeputken” alkuiästä (53 v.) alkaen työttömäksi jääneiden työllistymistodennäköisyys alkaa selvästi las-
kea. Laman myötä tätä vanhempien työttömyysasteet kasvoivat runsaasti korkeammalle kuin nuorempien, ja jatkoivat kas-
vuaan vielä sen jälkeen kun alle 50-vuotiaiden työllisyys alkoi parantua. 

Vuoden 1994 lopussa työvoimaan kuuluneista 45-54-vuotiaista runsaat 70% oli ollut vakaasti työssä ja noin 10% 
pääosin työttömänä edeltäneet neljä vuotta. 55-59 -vuotiaista vastaavat osuudet olivat 67% ja 13% ja 60-64-vuotiasta 83% 
ja 4%. Vielä yli 60-vuotiaana työelämässä olevat ovat siis valikoitunut, vakaasti työllinen ryhmä. Verrattuna 1980-luvun 
loppuun, vakaat työurat olivat selvästi harvinaistuneet ja työttömyyden leimaamat urat yleistyneet, selvimmin 55-59 -
vuotiailla.  

Alle 55-vuotiaiden työllisten vuosittainen virta eläkkeelle ei juuri muuttunut tarkasteltavana aikana. 55-59 vuotiai-
den virta työstä eläkkeelle oli korkein vuonna 1990 ja 60-64 vuotiaiden vuonna 1994, mutta on myöhemmin hieman laske-
nut. (Työttömyyseläkkeelle myöhemmin siirtyvät eivät näy tässä virrassa.) Virta työttömyyteen on 50-54 vuotiaiden ikä-
ryhmässä vain vähän korkeampi kuin nuoremmilla, mutta 1990-luvulla yli 54-vuotiaiden kohdalla selvästi korkeampi. 60 
vuotta täyttäneillä virta työttömyyteen on 1990-luvulla korkeampi kuin alle 55-vuotiailla, mutta kuitenkin alempi kuin 55-
59-vuotiailla. Jos ikääntyvää henkilöä uhkaa työttömyys, on todennäköisintä että työttömäksi joutuu 55-59-vuotiaana. 
(Tämän ikäiset voivat ”päästä työttömyyseläkeputkeen”). 

Seurasimme eri vuosina työttömäksi jääneiden työuraa seuraavien kahden vuoden ajan. Kun työttömäksi vuonna 
1988 jääneistä 45-54 -vuotiaista noin 30 prosenttia oli vakaalla työuralla ja kymmenisen prosenttia kokonaan työttömänä 
(tai työvoimapoliittisissa toimissa) 1989-1990, oli vakaasti työllistyneiden osuus vuonna 1992 työttömäksi jääneistä 1993-
1994 enää kymmenisen prosenttia ja kokonaan työttömänä oli 40%. Vaikeimmassa tilanteessa olevista 55-59 -vuotiaista 
ainoastaan kolme prosenttia työllistyi vakaasti jäätyään työttömäksi vuonna 1992, kun ennen lamaa osuus oli sentään 15 
prosenttia. Kokonaan työttömänä olleiden osuus nousi viidenneksestä puoleen. Työttömyyseläkkeelle jäi lisäksi ennen la-
maa 10% ja lamavuosina 15% tästä ikäryhmästä. 60 vuotta täyttäneistä työttömistä juuri kukaan ei palaa työtön ja valtaosa 
jää työttömyyseläkkeelle. 

Työttömänä olleiden työttömyyden jatkumista selittävät vahvimmin aikaisempi työttömyys ja 55-59-vuoden ikä. 
Ennen lamaa myös alueen työttömyysaste vaikutti, mutta lamavuosina työllistyminen oli yhtä vaikeata kaikilla alueilla. 
Eläkkeelle siirtymistä selitti ennen kaikkea terveys, mutta myös puolison eläkkeellä olo tai työttömyys lisäsi eläkkeelle 
siirtymistä. 

Vuosittain eläkkeelle siirtyneistä 45-64-vuotiaista työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden osuus laski 35%:sta alle 
30%:iin 1990-1996. Yksilölliselle varhaiseläkkeelle siirtyneiden osuus alentui noin 30%:sta alle 20%:iin. Osuuksien laskua 
vastaa työttömyyseläkkeen yleistyminen. Työttömyyseläke on lamavuosina vakiinnuttanut asemansa ikääntyvien työnteki-
jöiden varhaisen työn jättämisen reittinä. 60-64 -vuotiaista vuonna 1996 eläkkeelle siirtyneistä lähes joka toinen jäi työt-
tömyyseläkkeelle; tämän ryhmän osuus kaikista 45-64-vuotiaina eläkkeelle siirtyneistä oli 27%.  
 
Avainsanat: ikääntyvät, työllisyys, työttömyys, varhaiseläke 



SUMMARY 
 
Simo Aho & Päivi Österman: Employment, unemployment and early retirement among elderly workers in 1987-1996 
 

The aim of this study is to examine changes in 45 to 64-year-old people’s employment and their ways of end-
ing their work careers as well as factors affecting re-employment probability after a period of unemployment. The re-
search is based on a large register-based panel data which covers the period of 1987-96. 

At the end of the 1980s, the position of the close to 50-year-olds on the labour market was weaker in compari-
son with younger cohorts. During the recession, the relative labour market position of under 50-year-olds did not 
weaken proportionally more than that of their juniors. At the age of 53, the probability of the unemployed being re-
employed begins to decrease clearly. From this age onwards, they are entitled to unemployment benefit/pension until 
retirement. Along with the recession, the unemployment rate of people beyond 53 went much higher than that of people 
under 53, and continued to rise even though the situation of the younger age groups started to improve. 

At the end of 1994, out of the 45 to 54-year-olds in the workforce, more than 70% had had a stable job and 
about 10% had mainly been unemployed the previous four years. The corresponding shares out of the 55 to 59-year-
olds were 67% and 13%, and out of the 60 to 64-year-olds 83% and 4%. Those beyond 60 and still involved in working 
life are clearly a selected group with stable employment. Compared to the situation at the end of the 1980s, stable ca-
reers had clearly become rarer and careers labelled by unemployment more common, especially among the 55 to 59-
year-olds. 

The annual retirement rate of the employed under 55 did not change much during the research period. The re-
tirement rate of the 55 to 59-year-olds reached its peak in 1990, as did that of the 60 to 64-year-olds in 1994. After that 
the rates have slightly declined. (Those retiring with unemployment pension later are not included in these figures). The 
unemployment rate in the age category of 50 to 54-year-olds is only slightly higher than among younger cohorts, but in 
the age group of over 54-year-olds it is higher. Among the 60-year-olds the unemployment rate is higher than among 
those under 55 in the 1990s, but lower than among the 55 to 59-year-olds, however. If there is a threat of unemploy-
ment, elderly people will most likely lose their jobs at the age of 55-59. (People at this age have a right to receive un-
employment benefit/pension until retirement). 

We  observed the careers of people made redundant in different years in the course of the two years that fol-
lowed. Of the 45 to 54-year-olds who lost their jobs in 1988 about 30% had stable careers later, and 10% were entirely 
without work (or engaged in various labour policy programmes) in 1989-1990. The share of the re-employed with sta-
ble jobs out of those unemployed in 1992 was only 10%, and entirely without jobs were 40%. Out of the 55 to 59-year-
olds with most difficulties, only 3% were stably re-employed after being made redundant in 1992, whereas before the 
recession the share had been 15%. The share of the totally unemployed in the follow-up rose from one fifths up to a 
half. In addition, 10% transferred to unemployment pension before the recession, as did 15% out of this age category 
during the recession. Out of the 60-year-old unemployed, hardly anyone starts working again; the majority retire with 
unemployment pension. 

Prolonged unemployment is most strongly explained by the earlier history of unemployment and the age of 55-
59. Before the recession, the regional unemployment rate also had its effect, but during the recession, re-employment 
was similarly difficult in all regions. Retirement could also be explained by one’s state of health, but one’s spouse’s re-
tirement or unemployment also increased the probability of retiring. 

Out of the 45-64-year-olds retiring annually, the share of those getting invalidity pension decreased from 35% 
to 30% in 1990-1996. The share of those with individual early retirement went down from 30% to under 20%. Unem-
ployment pension has become more common, correspondingly. Unemployment pension has during the years of reces-
sion been established as a common route to early retirement. Out of the 60 to 64-year-olds retiring in 1996, nearly 
every other person retired with unemployment pension; the share of this group out of all the retired at the age of 45 to 
64 was 27% . 
 
 
Key words: elderly workers, employment, unemployment, early retirement 
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1  JOHDANTO 
 
Ikääntyvien työntekijöiden työssä pysyminen on vaikeutunut lamavuosien aikana voimakkaasti. Työttömyys on ikääntyvil-
lä myös varsin sitkeää. Aivan tuoreidenkin tilastolukujen valossa ikääntyvien työttömien työllistyminen on varsin ongel-
mallista. Vuoden 1998 lopulla 45–54 –vuotiaista työttömistä noin 30 prosenttia oli ollut yli vuoden työttömänä. 55–59 –
vuotiailla tämä osuus on lähes 70 prosenttia, 60–64 –vuotiailla 63 prosenttia. (Työnvälitystilasto 1998.) Vaikka lama on 
siis jo hellittänyt, ikääntyvien työttömien pääsy takaisin työelämään on yhä hyvin vaikeaa. 
 
Keskimääräinen aktiivi elinaika eli ilman eläkettä eletty aika on pysynyt Suomessa 1970 –luvulta 1990 –luvulle suunnil-
leen ennallaan, noin 55–56 vuotena. Elinajanodotteen pitenemisen myötä tulleet lisäelinvuodet ollaan miltei kokonaan 
eläkkeellä. (Hytti 1998, 155.) Perinteisten työkyvyttömyyseläkkeiden ohella eläkkeelle siirrytään yhä useammin muiden 
varhaiseläkkeiden ja työttömyyseläkkeen kautta.  
 
Ikääntyvien selviytymistä työmarkkinoilla ja heidän työllistymisedellytystensä parantamista selvittämään asetettiin vuonna 
1995 komitea (IKOMI). Komitean väliraportissa todetaan, että 55 vuotta täyttäneiden pitkäaikaistyöttömyys on Suomessa 
varsin yleistä, ikääntyneiden miesten työhön osallistumisaste on poikkeuksellisen matala ja ikääntyvien koulutustaso on 
selvästi nuorempia alhaisempi. Komitean mukaan eläke- ja työttömyysturvaratkaisut ovat voineet vaikuttaa siihen, että 
ikääntyvät niin yleisesti joutuvat pitkäaikaisesti työttömiksi. Komitea asetti ikääntyvien aseman parantamisessa työllistävät 
toimet eläkeratkaisujen edelle. (Ikääntyvät työelämässä, 1996.)  
 
Valtioneuvosto käynnisti vuosiksi 1998–2002 kansallisen Ikäohjelman, jonka tavoitteena on parantaa yli 45 –vuotiaiden 
mahdollisuuksia saada töitä ja jaksaa paremmin työelämässä. Väestön vanheneminen, nuorempien ikäluokkien pienuus ja 
varhainen eläkkeelle siirtyminen ovat herättäneet huolen ikääntyneiden työssä pysymisestä. Pitkäaikainen työttömyys liit-
tyneenä työttömyyseläkkeeseen on tarjonnut ikääntyville työntekijöille väylän pois työelämästä, ja myös työnantajat ovat 
käyttäneet tätä mahdollisuutta hyväkseen siirtämällä ikääntyviä työntekijöitä eläkkeelle.  
 
Komitea määritteli ikääntyvän työntekijän yli 45 –vuotiaaksi ja käytti tämän lisäksi käsitettä ikääntynyt työntekijä yli 55 –
vuotiaista henkilöistä (Ikääntyvät työelämässä 1996, 1). Henkilön määrittely iäkkääksi tai ikääntyneeksi on sosiaalinen ja 
kulttuurinen prosessi. Ikääntynyt ja ikääntyminen eivät siten ole mikään universaaleja käsitteitä, vaan ne määritellään eri 
tavoin eri kulttuureissa ja yhteiskunnan eri alueilla. Käsite kääntyvä työntekijä viittaa suoraan siihen, että henkilön ikää 
tarkastellaan suhteessa työmarkkinoihin eli henkilö on ikääntyvä nimenomaan työmarkkinoiden näkökulmasta. 
  
Opiskeluajan piteneminen ja eläkkeelle siirtymisen aikaistuminen ovat yhdessä lyhentäneet ihmisten aktiivista työmarkki-
noille osallistumisen kautta. Ikääntyvänä työntekijänä pidetään henkilöä, joka on työuransa loppuvaiheessa. Kun työura 
loppuu entistä aiemmin henkilö on myös ikääntyvä työntekijä aikaisempaa varhaisemmassa vaiheessa. Työmarkkinoilla 
omaksuttu ikääntyvän työntekijän käsite on myös alentanut yhteiskunnassa yleisesti vallitsevaa käsitystä ikääntyvän ihmi-
sen ikävuosien määrästä. Tuloksena eliniän pitenemisestä ja toisaalta työuran lyhenemisestä on se, että ihmiset määritel-
lään yhä aikaisemmassa ikävaiheessa ikääntyviksi, koska he päättävät työuransa entistä varhaisemmin, ja samalla he ovat 
kuitenkin terveempiä ja elävät kauemmin. (Rein ja Jacobs 1992; Baars 1998; ks. Hellsten 1998, 44.)  
 
Tässä tutkimuksessa ikääntyvillä tarkoitetaan 45–64 –vuotiaita. Tutkimus pyrkii osaltaan valottamaan ikääntyvien työnte-
kijöiden työelämässä pysymiseen ja eläkkeelle siirtymiseen vaikuttavia tekijöitä.  
 
2  TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS 
 
Tutkimuksen tavoitteina on: 
1)  Kuvata ikääntyvien työttömyyttä, työssäkäyntiä ja eläkk. siirtymistä ja niiden muutosta vuosina 1987–1996 (4. luku) 
2)  Tutkia vielä työvoimassa olevien ikääntyvien työuria sekä sitä, ovatko työurat muuttuneet laman aikana. Tarkoituksena 

on tyypitellä työuria sen mukaan, kuinka paljon niihin sisältyy työttömyyttä ja vastaavasti työssäkäyntiä. Lisäksi selvi-
tämme, mitkä tekijät ovat yhteydessä erilaisiin työuran tyyppeihin. (5. luku) 

3)  Seurata ja selittää työllisenä olleiden ikääntyvien selviytymistä työmarkkinoilla. (6. luku) 
4)  Selvittää työttömänä olleiden ikääntyvien työllistymistä ja virtoja pois työvoimasta. (7. luku) 
5)  Tarkastella työuran päättämistä edeltävien työurien luonnetta ja työuran päättämistapoja. (8. luku) 
 
Tavoitteena on siis selvittää yleisesti ikääntyvien työmarkkinoilla toimimisessa ja työuran päättämisessä tapahtuneita muu-
toksia lamaa edeltävältä ajalta 1990 –luvun puoliväliin. Toisaalta tavoitteena on selvittää ikääntyvien työurien luonnetta ja 
työttömäksi jääneiden ikääntyvien tilannetta työttömyyden jälkeen. Pyrimme löytämään tekijöitä, jotka auttavat tai vaike-
uttavat ikääntyvien työllisenä pysymistä tai työttömyyden jälkeistä työllistymistä.   
 



Ikääntyviä tarkastellaan yleensä viisivuotisikäryhmittäin. Lisäksi ikääntyviä verrataan työvoimaan keskimäärin tai nuo-
rempiin ikäryhmiin. Analyysimenetelminä käytetään moniulotteisia ristiintaulukoita ja tilastollisia multinomiaalisia logit-
malleja. Selittävinä tekijöinä tarkastellaan mm. koulutusta, aikaisempaa työttömyyttä, toimialaa, puolison toimintaa, palk-
katuloja, ikää, alueen työttömyysastetta, aikaisempaa työuraa ja sukupuolta. 
 
Tutkimusprojektin aineistona on erilaisista hallinnollisista rekistereistä koottu laaja paneeliaineisto, jonka avulla samoja 
henkilöitä pystytään seuraamaan useiden vuosien ajan. Rekistereihin on koottu tietoa mm. työssäkäynnistä, työttömyydes-
tä, palkkatuloista, perheasemasta, puolison toiminnasta ja työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin osallistumisesta. Analyysit 
pohjautuvat vuosien 1990 ja 1994 väestöstä poimittuihin viiden prosentin otoksiin, joihin kuuluvista henkilöistä on ollut 
käytettävissä tietoja vuosilta 1987–96. Vuosia 1987–92 koskevat tiedot perustuvat vuoden 1990 otokseen ja vuosia 1993–
96 koskevat tiedot vuoden 1994 otokseen. Otokset edustavat varsin hyvin myös parin poimintavuotta edeltävän ja seuraa-
van vuoden väestöä – edeltävien vuosien aineistosta puuttuvat henkilöt jotka ovat kuolleet tai muuttaneet maasta ennen 
poiminta-ajankohtaa ja seuraavien vuosien aineistosta ne jotka ovat muuttaneet maahan poiminta-ajankohdan jälkeen, mut-
ta arviomme mukaan tällä ei ole mitään huomionarvoista merkitystä aineiston edustavuuden kannalta ainakaan tässä tutki-
muksessa käytettyjen tietojen osalta. Keskeiset käyttämämme muuttujat on esitelty liitteessä 10.1 
 
2.1 Ikääntyvän väestön rakenne  
 
Ikääntyvien sukupuoli-, ikä- ja koulutusrakenne väestöotoksiemme mukaan vuosina 1990 ja 1994 on esitetty taulukossa 
2.1 45–49 –vuotiaiden ikäryhmä on molempina vuosina suurin. 45–64 –vuotiaista tähän ikäryhmään kuuluu 29 prosenttia 
vuonna 1990 ja 35 prosenttia vuonna 1994. 50–54 ja 55–59 –vuotiaita on molempia hieman yli 20 prosenttia molempina 
vuosina ja iäkkäimpien 60–64 –vuotiaiden osuus on vuonna 1990 23 prosenttia ja vuonna 1994 20 prosenttia. Vanhimpien 
osuus on siis vuoden 1994 otoksessa hieman pienempi kuin vuonna 1990. Ikärakenteen muutos on seurausta ns. suurten 
ikäluokkien vanhenemisesta yli 45–vuotiaiksi tutkimuksen kohteena olevan ajanjakson kuluessa. Raportissa esitetyt ana-
lyysit olemme kuitenkin tehneet yleensä iän mukaan eritellen viisivuotisikäryhmittäin, joten ikäryhmien koon muutokset 
eivät vaikuta analyysien tuloksiin. Raportin tarkoituksenahan on selvittää mm. iän mukaisia eroja työttömyydessä ja työl-
listymisessä myös ikääntyneiden ryhmän sisällä. 
 
Sukupuolijakauma on ikääntyvillä 45–54 –vuotiaiden ikäluokissa tasainen. Sen sijaan 55–59 –vuotiaissa naisia on muuta-
ma prosentti enemmän kuin miehiä ja 60–64 –vuotiaiden kohdalla ero on vuonna 1990 jopa kahdeksan prosenttiyksikköä. 
Vuonna 1994 eroa ei tässäkään ikäryhmässä ole kuin neljä prosenttiyksikköä. Raportoimme analyysit useimmiten myös 
sukupuolen mukaan eritellen. 
 
Koulutustausta on ikääntyvillä selvästi matalampi kuin nuoremmilla ikäluokilla. Ikääntyvistä suurin osa on pelkän kansa-
koulun käyneitä molempina otosvuosina, vuonna 1990 tämä osuus on 61 prosenttia ja vuonna 1994 52 prosenttia. Vähiten 
ikääntyvien joukossa on ylemmän keskiasteen tutkinnon suorittaneita. Koulutustaustajakaumat eroavat ikääntyvillä viisi-
vuotisikäryhmittäin. Pelkän kansakoulun käyneiden osuus on suurin kaikissa ikäryhmissä, mutta se kasvaa selvästi iän 
myötä. 45–49 –vuotiaista noin joka toisella ei ole kansakoulun jälkeistä tutkintoa, 60–64 –vuotiaista tämä osuus on 75 pro-
senttia. Korkeammin koulutettujen osuus on vastaavasti sitä pienempi mitä vanhemmasta ikäryhmästä on kyse. Kuten iän 
ja sukupuolenkin suhteen, raportoimme analyysit yleensä myös koulutusasteen mukaan eritellen. 
 
Taulukko 2.1 Ikääntyvän väestön sukupuoli-, ikä- ja koulutusrakenne vuosina 1990 ja 1994. (5% väestöotos, rekisteripe-

rusteinen aineisto). 
  45-49 v 50-54 v 55-59 v 60-64 v Yhteensä 

1990 n 16269 13753 12631 12726 55379 
 % 29 25 23 23 100 
1994 n 21570 14618 13499 12148 61835 
 % 35 24 22 20 100 
sukupuoli       
1990 mies 50 49 48 46 49 
 nainen 50 51 52 54 51 
 yhteensä 100 100 100 100 100 
1994 mies 50 50 49 48 50 
 nainen 50 50 51 52 50 
 yhteensä 100 100 100 100 100 
koulutus       

                                                           
1 Aineisto on sama, jota Ahon johtama tutkimusryhmä työelämän tutkimuskeskuksessa on käyttänyt muissakin tutki-
muksissa. Aineiston luonteesta, sisällöstä ja luotettavuudesta ks. lähemmin Aho, Nätti & Halme 1999, 4.luku.  



1990 kansakoulu 47 58 68 76 61 
 al.kesk. 26 22 17 12 20 
 yl.kesk. 12 9 7 5 8 
 korkea 15 11 8 7 10 
 yhteensä 100 100 100 100 100 
1994 kansakoulu 41 48 60 70 52 
 al.kesk. 30 25 21 15 24 
 yl.kesk. 14 12 8 6 11 
 korkea 15 14 11 9 13 
 yhteensä 100 100 100 100 100 

 
3  KATSAUS VIIMEAIKAISIIN KOTIMAISIIN TUTKIMUKSIIN 
 
3.1  Ikääntyvien työttömyys 
 
Ikääntyvien työmarkkinoilla selviytymistä ja etenkin ikääntyvien pitkäaikaistyöttömien työllistymisedellytyksiä, koulutus- 
ja kuntoutustarpeita sekä eläkevaihtoehtoja kartoittamaan suunniteltiin vuonna 1996 ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien 
palvelutarveselvitys. Tämän toimintaohjelman suunnittelussa olivat mukana työministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, 
Kansaneläkelaitos, Suomen Kuntaliitto ja työeläkelaitosten edustajia. Painopisteenä palvelutarveselvityksessä on ollut jo 
pitkäaikaistyöttömiksi joutuneiden ikääntyvien henkilöiden tilanteen ja palvelutarpeen selvittämisessä. Tähän selvityksen 
liittyi seurantatutkimus, joka kohdistui 50–58 –vuotiaisiin pitkäaikaistyöttömiin, jotka olivat työttöminä työnhakijoina ko-
keilukaupunkien työvoimatoimistoissa kohderyhmän rekisteripoiminnan ajankohtana vuoden 1996 elokuussa. (Rajavaara 
ja Viitanen 1997, 15–16.) 
 
Tämän seurantatutkimuksen ensimmäisessä osaraportissa kartoitettiin alustavasti kohderyhmään kuuluvien pitkäaikaistyöt-
tömien ryhmän rakennetta. Kohderyhmään kuuluneista ikääntyneistä pitkäaikaistyöttömistä suurella osalla (43 %) oli en-
nen pitkäaikaistyöttömäksi joutumista takanaan vähintään 20 vuotta kestänyt ja suhteellisen vakaa työura. Runsas kymme-
nesosa pitkäaikaistyöttömistä oli puolestaan tullut heikosti työhön kiinnittyvältä uralta. Miesten työurat olivat naisia ylei-
semmin työuratyyppien ääripäistä ja naisilla taas melko vakaa työura oli yleisempi kuin miehillä. Lähes puolet työttömäksi 
jääneistä oli työskennellyt palveluiden piiriin luettavilta toimialoilta ja seuraavaksi eniten työttömiä oli tullut teollisuudesta. 
Epävakaimpia työurat olivat olleet rakennusalalta tulleilla pitkäaikaistyöttömillä. (Rajavaara ja Viitanen 1997, 92.) 
  
Ikääntyvät pitkäaikaistyöttömät ovat jääneet työttömiksi suoraan työstä, ja vain muutama prosentti koulutuksessa tai eläk-
keeltä tai sairauden jälkeen. Yleisin työsuhteen päättymisen syy oli irtisanominen tuotannollisista tai taloudellisista syistä. 
Vakaan työuran jälkeen tämä syy oli selvästi yleisempi kuin aikaisemmin heikosti ansiotyöhön kiinnittyneillä, jotka taas 
muita useammin olivat joutuneet työnhakijoiksi määräaikaisen työsuhteen päättymisen kautta. Työttömyys oli kohderyh-
mässä kestänyt keskimäärin 130 viikkoa, miehillä naisia kauemmin. Vakailta työurilta tulleiden työttömyys oli kestänyt 
vähemmän aikaa kuin katkonaisemmin työssä olleiden. Pääkaupunkiseudulla pitkäaikaistyöttömien työurat olivat rikkonai-
sempia kuin muualla asuvien. (Rajavaara ja Viitanen 1997, 93–94.) 
 
Tutkimuksen mukaan pitkäaikaistyöttömäksi päädytään hyvin erilaisten polkujen ja työurien kautta. Naisten riski syrjäytyä 
pitkäaikaistyöttömäksi on tutkijoiden mukaan kasvanut ja alueelliset erot pitkäaikaistyöttömäksi joutumisessa ovat huo-
mattavat. Ikääntyville pitkäaikaistyöttömille suunniteltavissa toimenpiteissä täytyy ottaa huomioon pitkäaikaistyöttömien 
erilaiset taustat ja ominaisuudet. Vakaalta työuralta tulevan pitkäaikaistyöttömän työllistymistä ei lisätoimenpiteillä voida 
todennäköisesti merkittävästi parantaa, kun taas heikosti työhön kiinnittyneeltä uralta tulevalle monipuoliset jatkotoimenpi-
teet ovat työllistymisen kannalta oleellisia. (Rajavaara ja Viitanen 1997, 95 ja 97.) 
 
Ikääntyvien työllistymismahdollisuuksia vähentävät heikentyneen työkyvyn ja terveyden ohella myös matala koulutustaso. 
Työttömyyden pitkittyessä ehkä jo entisestäänkin vanhentunut ammattitaito heikkenee edelleen, samoin kuin terveys, mikä 
puolestaan vähentää työllistymismahdollisuuksia entisestään. Työttömyyden ja terveyden ja työttömyyden ja työkyvyn vä-
listä syy-seuraussuhdetta on siten vaikea täsmällisesti määritellä. Valikoituvatko heikon työkyvyn omaavat ikääntyvät työt-
tömiksi vai tekeekö työttömyys ikääntyvistä työkyvyttömiä. (Lind 1998, 186–187.) 
 
Kari Vähätalo (1996) on tutkimuksessaan pitkäaikaistyöttömyydestä ja lamasta selvittänyt pitkäaikaistyöttömien työmark-
kina-asemaa ja huono-osaistumista lamavuosina 1993–1994. Vähätalo jakaa pitkäaikaistyöttömät työmarkkina-asemaltaan 
pistäytyjiksi, ajelehtijoiksi ja juuttuneiksi. Pysyvämpään työttömyyteen juuttumisen todennäköisyys kasvaa ikävuosien 
myötä selvästi. Runsaimmin juuttuneita Vähätalo löytää vuonna 1939 (vuonna 1994 55 vuotta täyttäneet) tai sitä ennen 
syntyneiden naisten joukosta, missä pitkäkestoiseen työttömyyteen oli juuttunut joka kolmas tämän ikäryhmän naisista. 
Koulutuksen merkitys iäkkäämpien henkilöiden työmarkkinauralle on huomattavasti vaatimattomampi kuin nuoremmilla. 



Tämä selittyy paljolti iäkkäämpien henkilöiden yleisellä matalalla koulutustasolla, ja toisaalta työmarkkinoilla esiintyvä 
ikääntyviin kohdistuva ikäsyrjintä on niin voimakasta, että se ulottuu myös korkeammin koulutettuihin. Ikääntyvien pitkä-
aikaistyöttömien tilanne on hankala myös sikäli, että yli 55 –vuotiaat ovat laman aikana pudonneet aktiivisten työvoimapo-
liittisten toimenpiteiden ulkopuolelle. Työmarkkinoille palaamiseen tähtääviä toimenpiteitä on varsin harvoin kohdistettu 
tähän ikäluokkaan. (Vähätalo 1996, 200–207.)  
 
Vaikka ikääntyvät juuttuvatkin pitkäkestoiseen työttömyyteen heitä nuorempia yleisemmin, ei ikääntyneiden työttömyy-
teen liity yhtä vakavia huono-osaisuuden ilmiöitä kuin keski-ikäisten työttömyyteen. Iäkkäämmille kuten myös nuorille 
työttömille on luotu turvaverkkoja, jotka suojaavat heitä työttömyyden aiheuttamilta sosiaalisilta ja henkisiltä paineilta. 
Keskiluokkaisten toimihenkilöiden ryhmässä työttömyyteen liittyvä sosiaalinen huono-osaisuus näyttää kuitenkin keskit-
tyvän iäkkäämpiin henkilöihin kuin ammattityöväestön ja alimman työväestön kerroksissa. (Emt, 209–211). 
 
Myös Tuire Santamäki-Vuori on tutkimuksessaan (1996) selvittänyt pitkäaikaistyöttömiksi jo joutuneiden työmarkkinakokemuksia 
vuosina 1993–1994. Santamäki-Vuoren määritelmien mukaan vuoden 1992 lopulla olevista pitkäaikaistyöttömistä oli vuoden 1994 
jälkipuoliskolla (26 viikkoa) ollut enimmäkseen työttömänä 59 prosenttia. Enimmäkseen työttömänä olon riski kasvaa iän myötä 55 
ikävuoteen asti, jonka jälkeen työmarkkinoilta eläkkeelle poistuminen alkaa olla jo verrattain yleistä. Työvoimapoliittisiin ohjelmiin 
osallistuminen ja normaaleille työmarkkinoille työllistyminen puolestaan vähenee iän myötä. Yli 50 –vuotiaista vain muutama pro-
sentti oli ollut pääosin normaaleilla työmarkkinoilla vuoden 1994 jälkipuoliskolla. (Santamäki-Vuori 1996, 33–34.)  
 
Tukityöllistämisen ja työvoimakoulutuksen kohdentumista ja vaikuttavuutta 1990–96 koskevassa tuoreessa omassa tutki-
muksessamme havaitsimme mm. että kerran työttömäksi jääneiden työllistymistodennäköisyys laski ja pitkäaikaistyöttö-
myys yleistyi selvästi iän myötä. Erityisen harvinaista työllistyminen oli yli 55–vuotiaiden ikäryhmässä. Ikääntyvien koh-
dalla koulutuksen ja yli 55–vuotiaiden ryhmässä myös aikaisemman vakaan työhistorian työllistymistä edistävä vaikutus 
oli selvästi alempi kuin nuoremmilla. Laman aikana ikääntymisen merkitys työllistymistä vaikuttavana tekijänä on entises-
tään korostunut. Työllistämisen ja työvoimakoulutuksen vaikuttavuus myöhempään työllistymiseen oli ikääntyvien koh-
dalla yleisesti ottaen suhteellisesti parempi kuin nuoremmissa ikäryhmissä (verrattuna saman ikäryhmän työttömänä ollei-
siin, jotka eivät olleet osallistuneet näihin toimiin). Työllistämis- ja koulutustoimia kohdistetaan kuitenkin suhteellisesti 
muita harvemmin ikääntyviin, ja yli 55–vuotiaat osallistuvat toimiin erittäin harvoin, joten toimien hyvä vaikuttavuus saat-
taa johtua valikoitumisesta – esimerkiksi koulutukseen hakeutuvat ikääntyvät ovat ehkä personallisilta ominaisuuksiltaan 
muista ikääntyvistä työttömistä selvästi eroava ryhmä. (Aho, Nätti & Halme 1999.) 
 
3.2  Eläkkeelle siirtyminen 
 
Työttömyyseläkkeen roolista  
 
Työttömyyseläke on ollut ikääntyneiden eläkevaihtoehtona vuodesta 1971, jolloin 60 vuotta täyttäneillä oli oikeus työttö-
myyseläkkeeseen noin vuoden kestäneen työttömyysjakson jälkeen. Työttömyyseläkkeelle oikeuttavaa ikärajaa laskettiin vuo-
teen 1980 mennessä kahdesti ensin 58 vuoteen ja sitten 55 vuoteen. Työttömyyseläkkeen roolista työvoimapolitiikan välinee-
nä kertoo se, että vuosina 1986–1990 ikäraja nostettiin takaisin 60 vuoteen. Samalla kuitenkin ikääntyville taattiin mahdolli-
suus pysyä ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan piirissä, jos päivärahapäivien enimmäisaika (500 päivää neljänä perättäi-
sen kalenterivuoden aikana) tulisi täyteen 55 ikävuoden täyttämisen jälkeen. Käytännössä tämä työttömyyseläkeputki takasi 
ansiosidonnaisen turvan jatkumisen 53 ikävuoden jälkeen aina vanhuuseläkeikään saakka. (Hytti 1998, 15–17.) 
 
1990 –luvulla työttömyysturvaan on tehty uudistuksia, jotka ovat vaikuttaneet myös ikääntyvien työmarkkinoilla toimimi-
seen. Vuodesta 1994 myös peruspäivärahan saajilta (siis henkilöiltä, jotka eivät kuulu työttömyyskassoihin) edellytettiin 
kuuden kuukauden työssäoloa päivärahan saamiseksi. Henkilöille, jotka eivät täytä tätä työssäoloehtoa maksetaan työ-
markkinatukea. Samana vuonna työttömyyseläkkeelle pääsemisen ehdoksi lisättiin se, että henkilöllä on ns. tulevan ajan 
oikeus ja vuonna 1997 ansiosidonnaisen työttömyysturvan jatkuminen yli 500 päivän tuli mahdolliseksi vain henkilöille, 
joilla päivärahapäivien enimmäismäärä on tullut täyteen henkilön täytettyä 57 vuotta. Työttömyyseläkeputken alaikäraja 
nousi näin ollen kahdella vuodella 53 vuodesta 55 vuoteen. Ansiosidonnaiseen päivärahaan ja peruspäivärahaan oikeuttava 
työssäoloehto piteni vuonna 1997 kuudesta kymmeneen kuukauteen. Näiden muutosten jälkeen ennen 55 ikävuotta työ-
markkinatuelle pudonneet henkilöt voivat jäädä ansioturvan ulkopuolelle vanhuuseläkeikään saakka, mikäli he eivät onnis-
tu työllistymään kymmeneksi kuukaudeksi. Työuran loppuvaiheeseen sisältyy siis entistä enemmän heterogeenisyyttä ja 
osalle henkilöistä myös todellista syrjäytymisen uhkaa. (Hytti 1998, 19–20.) 
 
Ikääntyvien työttömyyden hidas elpyminen on nostanut esiin huolen työttömyyseläkeputken käyttämisestä sekä työnantajien 
että työntekijöiden taholta oikeutuksena jättää tai jättäytyä pois työelämästä. Mikko Viitasen tutkimuksen (1998) mukaan työt-
tömyyseläkeputkessa olevat henkilöt eivät juurikaan panosta työn etsintään, mutta työttömyysturva ja päivärahan lisäpäiväoi-
keuden lisäksi työnhakuaktiivisuuteen vaikuttavat selvästi myös ikä, sukupuoli ja terveydentila. Lisäpäiväoikeuden piirissä 
olevistakin joka viides ilmoitti suuntautuvansa takaisin työelämään. Viitanen myös muistuttaa, että jos ikääntyvien työpanok-



sella ei työmarkkinoilla ole kysyntää, ei heidän työnhakuaktiivisuudellaan ole paljoakaan merkitystä työllistymisen kannalta. 
(Viitanen 1998, 256–257.)  
 
Muiden eläkemuotojen roolista 
 
Pitkittyneeseen työttömyyteen liittyvän työttömyyseläkkeen lisäksi ennen varsinaista vanhuuseläkeikää eläkkeelle on voi-
nut siirtyä erilaisten varhaiseläkejärjestelmien kautta. Yleensä eläkkeelle siirtyminen ennen vanhuuseläkeikää on ollut 
mahdollista vain tietystä syystä, pitkittyneen työttömyyden lisäksi työkyvyttömyyden, maatalouden harjoittamisesta luo-
pumisen tai rintamapalvelun vuoksi. Vuonna 1986 kuitenkin luotiin ns. joustavien eläkkeiden järjestelmä, joka mahdollisti 
eläkkeelle jäämisen ennen vanhuuseläkeikää ilman erityisiä perusteita. (Niemelä ym. 1995, 3.) 
 
1980 –luvun lopulta 55 –vuotta täyttäneet, pitkän työuran tehneet, ovat voineet siirtyä lievemmin työkyvyttömyyskriteerein 
yksilölliselle varhaiseläkkeelle. 58 –vuotiaille julkisella sektorilla ja 60 –vuotiaille yksityisellä sektorilla tuli myös mahdolli-
seksi siirtyä varhennetulle vanhuuseläkkeelle, jolloin eläke on pysyvästi pienempi. Näiden lisäksi ikääntyvät työntekijät ovat 
voineet siirtyä työskentelemään osa-aikaisesti osa-aikaeläkkeen avulla. Osa-aikaeläkkeen ikäraja oli alunperin yksityisellä 
sektorilla 60 vuotta ja julkisella 58, mutta ikärajaa on 1990 –luvulla laskettu ensin 58 vuoteen kaikilla vuonna 1994 ja vuonna 
1998 kokeiluluonteisesti 56 ikävuoteen. 
 
Selvästi käytetyin joustavista eläkemuodoista on ollut yksilöllinen varhaiseläke, jonka myöntämisen perusteina otettiin 
lääketieteellisesti todettavan sairauden lisäksi myös työntekijän psyykkinen ja fyysinen rasittuneisuus. Joustavien eläkkei-
den tarkoituksena on antaa ikääntyvälle työntekijälle mahdollisuus siirtyä eläkkeelle hänelle tarkoituksenmukaisessa tilan-
teessa ja samalla antaa yrityksille mahdollisuus sopeutua paremmin taloudellisiin ja tuotannollisiin muutoksiin sekä henki-
löstön ikärakenteen säätelyyn. (Hytti 1998, 17.) 
 
1980 –luvun lopulta lähtien varhaiseläkkeiden suuri suosio, väestön ikääntyminen ja suurien ikäluokkien eläkeiän lähesty-
minen lisäsivät huolta eläkemenojen kasvusta ja työvoiman riittävyydestä. Ikääntyneiden työntekijöiden työssä pysymistä 
pyrittiin parantamaan kuntoutusta tehostamalla ja työkykyä ylläpitämällä. 1990 –luvulla varhaiseläkkeelle pääsemisen kri-
teerejä on myös kiristetty. (Emt., 18–19.) 
 
Eläkkeelle työntävät ja vetävät tekijät   
 
Pauli Niemelän ym. (1995) tutkimuksessa ikääntyvät työntekijät jaettiin eläke- ja työsuuntautuneisiin henkilöihin. Suku-
puolten välillä ei tässä tutkimuksessa todettu olevan eroja eläke- ja työsuuntautuneiden osuuksissa. Yleisesti yli 45 –
vuotiaiden matalan koulutustason katsottiin altistavan heidät työttömyydelle, joka puolestaan lisää varhaiseläkkeelle siir-
tymishaluja. Maa- ja metsätalousyrittäjät ja raskaassa teollisuudessa työskentelevät ovat muita halukkaampia jäämään 
eläkkeelle ennen vanhuuseläkeikää, samoin heikon terveyden omaavat. Myös toimeentulon ja palkkatulojen alhaisuus lisä-
sivät eläkkeelle suuntautumista. Tutkimuksen mukaan suurin todennäköisyys olla eläkesuuntautunut on 55–64 –vuotiailla 
heikon terveyden omaavilla, perustoimeentulosta tinkimään joutuneilla ja työn fyysisen rasittavuuden aiheuttamaa turvat-
tomuutta kokeneilla. (Niemelä ym. 1995, 117–119.) 
 
Niemelän ym. tutkimuksen tulosten mukaan yli puolet 45–64 –vuotiaista työssä olevista ja kolme neljäsosaa työttömistä 
valitsisi mieluummin eläkkeen kuin ansiotyön. Ikääntyvät työttömät kokevat työttömyyden ilmeisesti varsin usein pysy-
väksi ja eläkkeelle siirtyminen tuntuu sen takia realistisemmalta vaihtoehdolta kuin ansiotyö, varsinkin pitempiaikainen 
turvattu työsuhde. Suurin työsuuntautuneisuus oli niillä ikääntyvillä työntekijöillä, joiden terveys oli hyvä, joilla fyysinen 
rasittuneisuus ei aiheuta turvattomuutta, joiden ei tarvitse tinkiä perustoimeentulosta ja jotka kokevat työttömyyden aiheut-
tamaa turvattomuutta. Terveyden ylläpito kuntoutuksen avulla on näin ollen tärkeä eläkesuuntautuneisuutta vähentävä teki-
jä. Myös työilmapiirin ja työolojen parantamisella sekä työn fyysisen rasittavuuden vähentämisellä voitaisiin eläkehakui-
suutta pienentää. (Niemelä ym. 1995, 125–127.) 
 
Raija Gouldin (1994) mukaan ikä, terveys, työkyky, työhalu, työ ja työympäristö, työllisyystilanne, eläketurvan houkutte-
levuus ja saavutettavuus sekä taloudelliset seikat ovat toisiinsa kietoutuneina yhteydessä työssä pysymiseen tai eläkkeelle 
siirtymiseen. Työssä jatkamiseen riittävät pitkälti hyvä terveys ja työhalukkuus. Työn kiinnostavuus, työpaikan ilmapiirin 
hyvyys ja mahdollisuus suunnitella ja säädellä työtehtäviä ovat myös selvästi yhteydessä työssä jatkamiseen. Eläkkeelle 
aikovien mielissä taloudelliset seikat, työn piirteet ja työllisyystilanne painavat työssä jatkamisessa sitä enemmän mitä var-
haisemmasta eläkkeelle siirtymisen harkintavaiheesta on kysymys. (Gould 1994, 51–52.)  
 
Samoin työn raskaus, pelko ansioiden laskemisesta, työelämän nopea muuttuminen ja vanhojen työntekijöiden heikko arvos-
tus työntävät ikääntyviä työntekijöitä pois työelämästä. Eläkkeelle haluavat esittävät varsin usein työhön liittyviä työntöteki-
jöitä syiksi siirtyä eläkkeelle. Vajaa 40 prosenttia eläkkeelle haluavista yli 50 –vuotiaista jatkaisi työssä, jos työolosuhteita pa-
rannettaisiin, työtehtäviä kevennettäisiin, työaikaa lyhennettäisiin tai työhön liittyviä vaikutusmahdollisuuksia lisättäisiin. Elä-



keajan vetävyyteen liittyviä seikkoja he mainitsevat paljon harvemmin. (Gould ym. 1992, 37–38.) Varmuus työpaikan säily-
misestä oli vuonna 1992 yleisin tärkeänä pidetty edellytys, jotta yhä useampi jatkaisi työssä vanhuuseläkeikään saakka (Huuh-
tanen ja Piispa 1993, 47). 
 
Eläkesuuntautuneisuus ja työsuuntautuneisuus liittyvät kuitenkin paitsi henkilön omiin mieltymyksiin ja ominaisuuksiin myös 
siihen, millaisia työssä jatkamisen ja eläkkeelle siirtymisen vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia ikääntyville työntekijöille anne-
taan. Yritykset ovat käyttäneet työttömyyseläkkeen tarjoamaa henkilöstön vähentämisen väylää hyväkseen teollisen rakenne-
muutoksen vauhdittamisessa 1980 –luvulla ja laman seurausten lievittämisessä ja tuottavuuden kasvattamisessa 1990 –luvulla. 
Työttömyyseläkeputken on katsottu vakiintuneen osaksi ikääntyville työntekijöille suunnattua sosiaalipoliittista järjestelmää, 
kun työnantajien lisäksi myös työntekijät ja työvoimaviranomaisetkin ovat toiminnassaan hyväksyneet sen ja käyttävät sitä. 
Työttömyyseläkeputki on siis yksi työelämän ”näkymättömistä” pelisäännöistä. (Ikääntyvät työelämässä 1996, 8.) Toisaalta 
hyvän taloudellisen tilanteen aikana yleisin varhaisen eläkkeelle siirtymisen väylä ovat olleet sairausperusteiset eläkkeet, jotka 
ovat selvemmin työntekijän omasta aloitteesta kumpuavia työstä poistumisen tapoja. 1990 –luvun alussa yritysten ikääntyvän 
henkilöstön vähentäminen oli suoraan yhteydessä siihen, miten syvään kriisiin ala oli laman oloissa joutunut. Työstä vanhuus-
eläkkeelle johtavien polkujen valinta perustuu myös osittain siihen, kuka kantaa näistä järjestelyistä koituvat välittömät kus-
tannukset. Työnantajien rooli ikääntyvien työntekijöiden työssä jatkamisessa tai varhaisessa työstä poistumisessa on siis var-
sin keskeinen. (Hytti 1998, 130–132.)  
 
4  IKÄÄNTYVIEN TYÖLLISYYS JA VARHAISELÄKKEILLE SIIRTYMINEN: MUU-

TOKSET 1987–96 
 
Teemme tässä luvussa yleiskatsauksen yli 44–vuotiaiden työssäkäynnin, työttömyyden ja eläkkeellä olon yleisyyteen ja 
tässä kymmenen vuoden aikana tapahtuneisiin muutoksiin viisivuotisikäryhmittäin. Tarkastelu perustuu Tilastokeskuksen 
työssäkäyntitilaston pääasiallista toimintaa eri kalenterivuosien lopussa koskevaan luokitukseen, jota olemme korjanneet 
työnhakijarekisterin tietojen avulla siten, että tukityöllistettynä ja työvoimapoliittisessa koulutuksessa olleet on erotettu 
omaksi luokakseen. Myös työttömyyseläkeläiset on erotettu omaksi ryhmäkseen. Työttömyyseläkettä voidaan pitää yhtenä 
pitkäaikaistyöttömien työttömyysturvan muotona, vaikka heidän tulevaisuudennäkymänsä ja suhteensa työmarkkinoihin 
poikkeaa muuten selvästi työttömänä olevien tilanteesta.  
 
Työvoimaan kuuluminen 
 
Tarkastelemme aluksi työvoimaan kuuluneiden (=työlliset ja työttömät yhteensä) osuutta eri ikäluokista eli työvoimaosuut-
ta (kuvio 4.1). Nuorimmasta 15–24 –vuotiaiden ikäluokasta puolet oli työvoimassa tarkastelukauden alussa vuoden 1987 
lopulla. Tästä ikäryhmästä suuri osa on opiskelijoita. Tätä vanhemmista, ns. parhaassa työiässä olevista 25–49 vuotiaista 
noin 90 prosenttia kuului työvoimaan vuoden 1987 lopussa, mutta jo 50–54 –vuotiaista noin kuudesosa oli työvoiman ul-
kopuolella ja 55–59 –vuotiaista jopa 42 prosenttia. Vanhimmasta ikäryhmästä valtaosa oli jo vetäytynyt työmarkkinoilta ja 
enää reilu neljäsosa kuului työvoimaan.  
 
Työvoimaan kuuluminen on vähentynyt 15–34 –vuotiailla vuodesta 1987 vuoteen 1993 asti. Nuoret siirtyivät työttömyy-
den yleistyessä ja työmahdollisuuksien vähetessä opiskelemaan ja näin ollen pois työvoimasta; osin kysymys on myös 
opiskelun ohella tapahtuvan työssäkäynnin mahdollisuuksien vähenemisestä. 35–54 –vuotiaiden työvoimaosuus ei juuri-
kaan muuttunut. 55–59 –vuotiaiden työvoimaan kuuluvuus kasvoi selvästi vuodesta 1987 vuoteen 1996. Kun vuoden 1987 
lopussa 58 prosenttia tästä ikäluokasta oli työvoimassa, oli työvoimaosuus noussut lähes 70 prosenttiin vuonna 1996. Muu-
tos on seurausta työttömyyseläkkeen alaikärajan nostamisesta, jonka seurauksena alle 60–vuotiaaat työttömät eivät enää 
päässeet työttömyyseläkkeelle (työttömyyseläkeläisiä ei ole tässä luokiteltu työvoimaan kuuluviksi) Iäkkäimmistä eli 60–
64 –vuotiaista yhä useampi on siirtynyt työvoiman ulkopuolelle laman edetessä ja vuonna 1996 työvoimaan kuului vain 
viidennes tästä ikäryhmästä. Yli 60–vuotiaiden eläkkeelle siirtyminen on työttömyyden myötä selvästi yleistynyt. 
 
45–54 –vuotiaiden miesten ja naisten työvoimaan kuulumisessa ei tarkastelukaudella ollut mainittavaa eroa. 55–59 –
vuotiaiden ikäluokassa naisten työvoimaosuus oli 1980–luvun lopulla pari prosenttiyksikköä alempi mutta 1990–luvulla 
saman verran korkeampi kuin miesten. 60 vuotta täyttäneiden naisten työvoimaosuus on muutaman prosenttiyksikön 
alempi kuin samanikäisten miesten. (Liitetaulukko 4.1) 
 
Kuvio 4.1  Työvoimaosuus vuosina 1987, 1990, 1993 ja 1996 iän mukaan (%). 
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Pääasiallinen toiminta 
 
Kuviossa 4.2 on esitetty 45–64 –vuotiaiden pääasiallinen toiminta neljän eri kalenterivuoden lopussa. Työllisten osuuden 
aleneminen 90–luvulla ja sitä vastaava työttömien osuuden kolminkertaistuminen ilmenee kuviosta selvästi. Havaitsemme 
myös, että työvoimapoliittisten toimenpiteiden piirissä olleiden osuus kasvoi tarkasteluaikana alle 50–vuotiaiden ryhmissä 
(kuten yleisestikin, kun toimenpiteiden volyymi kaksinkertaistettiin lamavuosien mittaan). Sen sijaan yli 55–vuotiaiden 
kohdalla toimiin osallistuminen on erittäin harvinaista ja alentunut vuodesta 1990 (jolloin työllistämisvelvoite oli voimas-
sa). 
 
Muutoksen piirteet poikkeavat muista ikäryhmistä 55–59–vuotiaiden kohdalla: työttömyys kasvaa tässä ryhmässä vielä 
vuosien 1993 ja 1996 välilläkin, vaikka kasvu muissa ikäryhmissä pysähtyi. Työttömyyseläkkeen ikärajan nousun vuoksi 
tässä ikäryhmässä ei vuodesta 1990 alkaen ole työttömyyseläkeläisiä, mutta muilla eläkkeillä (lähinnä työkyvyttömyys-
eläkkeellä) olleiden osuus kasvoi vuosien 1987 ja 1990 välillä, mahdollisesti siksi että työttömyyseläkevaihtoehto poistui. 
Kuitenkin vuoden 1990 jälkeen eläkkeellä olevien osuus on alentunut–ilmeisesti ”työttömyyseläkeputkeen” päässeiden tai 
joutuneiden työttömien osuuden kasvu tässä ikäryhmässä on vähentänyt muille eläkkeille hakeutuneiden osuutta.  
 
Kuvio 4.2 Pääasiallinen toiminta vuosien 1987, 1990, 1993 ja 1996 lopussa iän mukaan (%, 45–64 –vuotiaat). 
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60–64 –vuotiaiden ikäryhmässä työttömyys on melko harvinaista, mutta työttömyyseläkkeellä olo erittäin yleistä–vuonna 
1996 tässä ikäryhmässä työttömyyseläkeläisten osuus oli vajaa viidennes eli suunnilleen yhtä suuri kuin työllisten osuus! 
Kuitenkin tarkasteluajanjaksolla 60–64 –vuotiaiden työttömyyseläkkeellä olleiden osuus oli suurin (20 %) vuoden 1990 
lopussa, jonka jälkeen osuus on hiukkasen alentunut. Tässä ikäluokassa alkavien työttömyyseläkkeiden määrä kylläkin on 
selvästi kasvanut 1990 –luvulla (ks. lähemmin 8. luku). Osuuden aleneminen aiheutuu siitä, että työttömyyseläkkeelle siir-
ryttiin 1980 –luvulla paljolti jo 55–59 –vuotiaana, mikä näkyy työttömyyseläkeläisten osuudessa 60–64 –vuotiaiden ikä-
ryhmästä 1990 –luvun alkuvuosina. Työttömyyseläkkeen ikärajan muutos näkyy näin ollen viiveenä työttömyyseläkkeellä 
olevien osuudessa 60–64 –vuotiailla. Muille eläkkeille siirtyneiden osuus on myös 1990–luvulla kasvanut tässä ikäluokas-
sa (kun nuoremmissa ikäluokissa eläkeläisten osuus on pysynyt ennallaan tai alentunut). 
 
45–54 –vuotiaiden naisten työssäolo oli kaikkien tarkasteltujen vuosien lopussa hieman yleisempää ja työttömyys harvi-
naisempaa kuin samanikäisten miesten. Eläkkeellä olevien miesten osuus oli tässä ikäryhmässä pari prosenttiyksikköä kor-



keampi kuin naisten. 55–59 –vuotiaiden ikäryhmässä työllisten naisten osuus oli tarkastelukauden alussa kolmisen prosent-
tiyksikköä alempi kuin miesten mutta myöhemmin saman verran korkeampi. Eläkkeellä olevien naisten osuus oli 4–5 pro-
senttiyksikköä alempi kuin miesten. 60–vuotta täyttäneiden ikäluokassa naisten työssäkäynti oli hieman harvinaisempaa 
kuin miesten ja eläkkeellä olevien naisten osuus oli tarkastelukauden alussa alempi, mutta 1996 vähän korkeampi kuin 
miesten. Yli 54–vuotiaiden työttömänä vuoden lopussa olleiden ja työttömyyseläkkeellä olleiden osuuksissa ei sukupuol-
ten välillä ollut mainittavaa eroa. (Liitetaulukko 4.1) 
 
Katsomme vuoden lopun toimintaa 55–64 –vuotiaiden ryhmässä vielä koulutustaustan mukaan eritellen (kuvio 4.3). Työt-
tömänä tai työttömyyseläkkeellä oli enintään kansakoulun käyneistä 55–64 –vuotiaista vuoden 1987 lopulla lähes viiden-
nes. Työttömänä, samoin kuin työttömyyseläkkeellä vuoden lopussa olleiden osuus laskee koulutusasteen noustessa kaik-
kina poikkileikkausajankohtina. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneista vain prosentti oli työttömänä vuoden 1987 lopussa 
ja pari prosenttia työttömyyseläkkeellä Samoin matalammin koulutetut ovat myös eläkkeellä muita yleisemmin kaikkina 
vuosina. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet ovat myös muulla eläkkeellä harvemmin kuin muut ja kansakoulun käyneet 
muita yleisemmin. Muulla kuin työttömyyseläkkeellä olevien eläkeläisten osuus nousee samoin kuin työttömienkin osuus 
ajanjakson aikana selvästi vuoteen 1993 saakka kaikilla koulutusasteilla. Ylemmän keskiasteen tutkinnon suorittaneilla 
eläkeläisten osuuden kasvaminen on vähäisempää kuin muilla. Eläkeläisten osuus ei enää vuodesta 1993 vuoteen 1996 
nouse muilla kuin enintään kansakoulun käyneillä. Työttömänä oli vuoden 1996 lopussa korkea-asteen tutkinnon suoritta-
neista kuusi prosenttia ja matalammin koulutetuista yli kymmenen prosenttia ikäluokasta. Koulutuksen mukaiset erot 
ikääntyvien tilanteessa eivät sinänsä ole suoranaisesti koulutukseen liittyviä, vaan johtuvat koulutuksen mukaisista eroista 
ammattirakenteessa ja työhistoriassa.  
 
Kuvio 4.3  55–64 –vuotiaiden pääasiallinen toiminta vuosien 1987, 1990, 1993 ja 1996 lopussa koulutusasteen mukaan (%). 
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Työllisyysaste 
 
Tarkastelemme vielä työllisyysastetta eli työllisten osuutta ikäluokasta. Vaikka työllisten määrä oli vuonna 1990 kaikkien ai-
kojen korkein Suomessa, työllisyysaste kasvoi 1980–luvun lopulla vain 50–59–vuotiaden ikäluokassa, ja siinäkin hyvin vä-
hän. 40–49–vuotiaiden ikäluokassa työllisyysaste pysyi lähes muuttumattomana vuodesta 1987 vuoteen 1990. Tätä nuorem-
milla työllisten osuus ikäluokista aleni samana aikana kaksi–kolme prosenttiyksikköä ja 60 vuotta täyttäneiden ikäluokassa 
noin kaksi prosenttiyksikköä. 1990–luvun alkuvuosina työllisyysaste aleni suhteellisesti sitä jyrkemmin mitä nuoremmasta 
ikäluokasta on kyse, mutta vuoden 1992 jälkeen aleneminen hidastui muilla paitsi yli 55–vuotiailla ja 1994 jälkeen pysähtyi 
(tai vaihtui hienoiseksi kasvuksi) muilla paitsi 60 vuotta täyttäneiden ryhmässä. (Kuvio 4.4, liitetaulukko 4.2) 
 
Kuvio 4.4 Työllisten osuus yli 44–vuotiaista 5–vuotisikäluokittain (%). 
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Työllisyysaste laski vuosien 1987 ja 1996 välisenä aikana vähiten 50–59 –vuotiaiden ikäluokissa, runsaat kahdeksan pro-
senttiyksikköä. 35–49 –vuotiaiden kohdalla lasku oli noin 13 prosenttiyksikön luokkaa ja selvästi suurempi tätä nuorem-
milla. Suhteellisesti pienin työllisten osuuden alenema oli 50–54 –vuotiaiden kohdalla (11 prosenttia ja 40–59 –vuotiailla 
muutoinkin vain vähän tätä suurempi. 60–64 –vuotiaiden kohdalla työllisten osuus aleni kymmenellä prosenttiyksiköllä eli 
yli kolmanneksella. (Alle 25–vuotiaiden työllisyysaste laski suhteellisesti tätäkin jyrkemmin.) (Liitetaulukko 4.2) 
 
Ikääntyvien työllisyys siis heikkeni lamavuosina vanhinta 60 vuotta täyttäneiden ryhmää lukuun ottamatta suhteellisesti 
vähemmän kuin muiden ikäryhmien. Tämän ikäisten asema työelämässä on ilmeisesti yleensä niin vakiintunut, että työt-
tömäksi jääminen on epätodennäköisempää kuin muiden. Kuitenkin niiden ikääntyvien, jotka joutuvat työttömäksi, uudel-
leen työllistyminen on ratkaisevasti vaikeampaa kuin nuorempien, kuten 7. luvussa lähemmin ilmenee. 
 
 
5  IKÄÄNTYVIEN TYÖURAT 
 
5.1 Työurat: neljän vuoden seurannat 
 
Tässä luvussa tarkoituksenamme on tutkia työvoimassa vielä olevien 45–64 –vuotiaiden työuria ja niiden luonnetta. Tyy-
pittelemme työurat sen mukaan, kuinka paljon niihin sisältyy työttömyyttä ja työssäkäyntiä. Tavoitteenamme on myös löy-
tää näihin erilaisiin työuran tyyppeihin yhteydessä olevia tekijöitä. Asetelmamme on taaksepäin suuntautuva siten, että tie-
tyn vuoden lopussa työvoimaan kuuluvien 45–64 –vuotiaiden neljän vuoden mittaisia työuria tarkastellaan tästä vuodesta 
taaksepäin. Olemme luokittaneet työurat seuraaviin luokkiin:  
 

1) Työttömyyden luonnehtima työura: Työssäkäynnin (poislukien työllistämistyöt) osuus on alle kolmasosa työvoi-
maan kuulumisajasta tarkasteltujen neljän vuoden aikana. Työttömyyden ja mahdollisten työllistämistyön ja työvoi-
makoulutuksessa olon osuus on siis yhteensä vähintään kaksi kolmannesta työvoimaan kuulumisajasta. 
2) Epävakaa työura: Työssäkäynnin osuus yli kolmasosa työvoimaan kuulumisajasta tarkasteltujen neljän vuoden ai-
kana, mutta myös työttömyyttä ja/tai mahdollisesti osallistumista työllistämistyöhön tai työvoimakoulutukseen. Ku-
vioissa 5.1-5.3 epävakaa työura on jaettu vielä kahtia siten, että toinen puoli on ollut työssä yli kolmasosan, mutta 
korkeintaan kaksi kolmasosaa työvoimaan kuulumisajastaan ja toinen puoli yli kaksi kolmasosaa. Logitmalleissa nä-
mä ryhmät on yhdistetty. 
3) Vakaa työura: Ei työttömyyttä eikä työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin osallistumista tarkasteltavana ajanjaksona, 
vaan koko työvoimaan kuulumisaika työssä (muussa kuin työllistämistyössä). 

 
Vuoden 1990 lopussa työvoimaan kuuluneista 45–64 –vuotiaista yli 80 prosenttia oli ollut työllinen ja näin ollen kokonaan 
välttynyt työttömäksi tulemiselta koko sen ajan, jonka he olivat olleet työvoimassa vuosina 1987–1990 (kuvio 5.1). Epäva-
kaasti oli työssä käynyt noin joka kymmenes 45–64 –vuotias. Pitkittyneen työttömyyden luonnehtimalla työuralla olleita 
oli eniten 55–59 –vuotiaissa (5 %). Erityisesti siitä valikoituneesta vähemmistöstä 60–64 –vuotiaita, jotka vielä kuuluivat 
työvoimaan vuonna 1990, vain kahdeksan prosenttia ei ollut työssä koko työvoimaan kuulumisaikaansa. Vain prosentti tä-
hän ikäryhmään kuuluvista oli ollut alle kolmasosan ajasta työssä. Tähän ikään mennessä työmarkkinoilla heikommin sel-
viytyneet ovat jo siirtyneet pois työmarkkinoilta ja jäljelle on jäänyt kvalifikaatioiltaan ja kokemukseltaan valikoitunut 
ryhmä, jonka asema työmarkkinoilla on hyvä. Verrattaessa nuorempiin ikäryhmiin ikääntyvät ovat olleet työssä alle 45 –
vuotiaita vakaammin. 
 
Kuvio 5.1 Työurat vuosina 1987–1990, 1989–1992 ja 1991–1994 iän mukaan (%, työvoimaan viimeisen seurantavuoden 

lopussa kuuluneet). 
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Työllisyystilanteen kiristyessä 1990 –luvun alkuvuosina, myös ikääntyvien työurat epävakaistuivat. Vuoden 1992 lopussa 
työvoimaan kuuluneista 45–59 –vuotiaista vuosina 1989–1992 vakaalla työuralla olleita oli vähän alle 80 prosenttia. Ylei-
simpiä vakaat työurat olivat edelleen vanhimmassa ikäryhmässä (83 %), vaikkakin ne olivat heillä harvinaistuneet kym-
menisen prosenttiyksikköä eli määrällisesti selvästi enemmän kuin muilla vuosista 1987–1990. Vakaan työuran harvinais-
tuminen ei kuitenkaan vielä vuosina 1989–1992 juurikaan näkynyt pitkäaikaisen työttömyyden värittämien työurien yleis-
tymisenä. Neljän vuoden aikana korkeintaan kolmanneksen työvoimassa oloajastaan työssä olleiden, eli kaksi kolmasosaa 
ajasta työttömänä tai työvoimapoliittisissa toimenpiteissä olleiden, osuus ei noussut lähes ollenkaan. Työurat epävakaistui-
vat, mutta eivät muuttuneet vielä tässä vaiheessa työttömyyden hallitsemiksi. Vakaat työurat harvinaistuivat ikääntyvien 
ikäryhmiä enemmän alle 45 –vuotiailla. 
 
Vuosina 1991–1994 vakaasti työssä oli kyennyt olemaan yhä pienempi osa työmarkkinoilla toimineista. Etenkin 55–59 –
vuotiailla vakaat työurat ovat yhä selkeästi harvinaistuneet. Vuodet 1991–1994 jatkuvasti työssä oli tämän ikäisistä käynyt 
enää 67 prosenttia eli vakaat työurat harvinaistuivat heillä vuosista 1989–1992 lähes kymmenellä prosenttiyksiköllä. Myös 
45–54 –vuotiaiden ryhmissä työurien vakaus on edelleen vähentynyt, mutta ei siinä määrin kuin 55–59 –vuotiailla. Vanhim-
massa ikäluokassa vakaat työurat eivät ole enää vuosista 1989–1992 harvinaistuneet. Ikäryhmien erot vakaiden työurien ylei-
syydessä ovat tämän vuoksi kasvaneet selvästi vuosista 1987–1990 vuosiin 1991–1994. Kaikkina ajanjaksoina vakaimmin 
työssä kiinni ovat pysyneet ne 60–64 –vuotiaat, jotka ovat vielä olleet työvoimassa, ja ongelmallisinta työssä pysyminen on 
ollut 55–59 –vuotiailla. Laman edetessä ja syventyessä 55–59 –vuotiaiden tilanne muihin ikäryhmiin verrattuna on lisäksi sel-
västi heikentynyt. 55–59 –vuotiaiden työttömyyden pitkittyminen kertoo työttömyyseläkeputken merkityksestä tämän ikäisten 
henkilöiden työmarkkinoilla toimimiselle. Työttömyyspäivärahan saamisen jatkuminen yli 55 –vuotiailla työttömyyseläkkeel-
le pääsyyn saakka vaikuttaa toisaalta tämän ikäisten henkilöiden työnsaantimahdollisuuksiin ja toisaalta myös haluun ja moti-
vaatioon työllistyä. Ne 60 vuotta täyttäneet, joiden työura on ollut työttömyyden leimaama, ovat pääosin jo siirtyneet työttö-
myyseläkkeelle, ja edelleen työvoimassa olevat ovat pääsääntöisesti vakaalla työuralla olleita. 
 
Vakaiden työurien harvinaistuminen ei vuosina 1991–1994 näkynyt epävakaiden työurien yleistymisenä kuten vuosina 
1989–1992, vaan laman synkimmät vuodet lisäsivät työttömyyden selkeämmin leimaamia työuria. 55–59 –vuotiaista, joilla 
vakaat työurat harvinaistuivat muita enemmän, 13 prosenttia oli ollut työllisenä korkeintaan kolmasosan työvoimaan kuu-
lumisajastaan vuosina 1991–1994. Muissakin ikäryhmissä sitkeämmän työttömyyden leimaamat työurat yleistyivät. 45–54 
–vuotiaista noin joka kymmenes oli joutunut olemaan suurimman osan näistä vuosista ilman työtä. Vanhimmassa 60–64 –
vuotiaiden ikäluokassa osuus oli vuosina 1991–1994 vain neljä prosenttia.  
 
Työurat ja sukupuoli 
 
Työvoimassa vielä olevien ikääntyvien työurat ovat vuosina 1987–1990 olleet vakaita sekä miehillä että naisilla. Merkittä-
viä eroja miesten ja naisten neljän vuoden mittaisten työurien luonteissa ei näinä vuosina vielä ole. 45–54 –vuotiaiden 
ryhmässä naiset ovat olleet työllisinä koko työvoimaan kuulumisaikansa kuitenkin hieman yleisemmin kuin miehet, ja 55–
64 –vuotiailla tilanne on päinvastainen. Vastaavat erot työttömyyden värittämissä työurissakin ovat varsin vähäisiä (liite-
taulukko 5.1). Ikääntyneiden työssä pysymisen vaikeutuminen vuosina 1989–1992 näkyy sekä naisten että miesten työuri-
en epävakaistumisena. Kuitenkin miesten työurat ovat muuttuneet selvästi epävakaampaan suuntaan kuin naisten ja erot 
sukupuolten välillä ovat suurentuneet. Suurin ero, kuusi prosenttiyksikköä, vakaiden työurien yleisyydessä sukupuolten vä-



lillä on 45–54 –vuotiaiden ryhmissä. Ainoastaan 60–64 –vuotiaiden neljän vuoden aikaiset työurat ovat vuosina 1989–
1992 olleet luonteeltaan samanlaisia miehillä ja naisilla.  
 
Työttömyyden selvemmin leimaamat työurat yleistyivät 45–59 –vuotiailla miehillä vuosista 1989–1992 vuosiin 1991–
1994 naisia selvemmin, mutta vakaasti työssä olleiden osuudet laskivat samassa määrin molemmilla sukupuolilla. Miesten 
työssäkäynti muuttui siis hieman selvemmin suoraan vakaaluonteisesta työttömyyden hallitsemaksi. Naisilla taas epäva-
kaiksi luonnehdittavat työurat lisääntyivät hieman. Työuratyyppinä vakaat työurat ovat kuitenkin edelleen yleisimpiä. 60–
64 –vuotiaat miehet, jotka olivat työvoimassa vuoden 1994 lopussa, ovat sen sijaan onnistuneet olemaan edeltävät neljä 
vuotta jatkuvasti työssä jopa useammin kuin vuoden 1992 lopussa työvoimaan kuuluneet. Tähän ikäryhmään kuuluvat nai-
set ovat päinvastoin edelleen olleet vakaasti työssä yhä harvemmin.  
 
Työurat ja koulutustaso 
 
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet ovat kaikissa ikäluokissa pysyneet työllisinä kaikkina tarkasteltavina ajanjaksoina pa-
remmin kuin heitä matalammin koulutetut. Vuosina 1987–1990 korkea-asteen tutkinnon suorittaneista 45–64 –vuotiaista 
lähes kaikki ovat olleet keskeytyksettä työssä työvoimaan kuulumisaikanaan. Ylemmän keskiasteen tutkinnon suorittaneis-
takin 90 prosenttia on näinä vuosina tehnyt työtä katkotta. Pelkän kansakoulun käyneistä ja alemman keskiasteen tutkinnon 
suorittaneista on heistäkin reilut 80 prosenttia ollut vakaasti työllinen ja neljä prosenttia jatkuvammin työttömänä. Korke-
ammin koulutetuista ei juuri kukaan ollut työttömyyden leimaamalla työuralla (liitetaulukko 5.2). 
 
Vuosiin 1987–1990 verrattuna vuodet 1989–1992 ovat epävakaistaneet työuria suunnilleen yhtä paljon kaikilla muilla kou-
lutustasoilla paitsi korkea-asteen tutkinnon suorittaneilla. Keskeytyksettä työssä olleiden osuudet ovat muilla kuin korkea-
asteen tutkinnon tehneillä harvinaistuneet miltei kymmenellä prosenttiyksiköllä. Korkeimmin koulutetuilla muutos on ollut 
saman suuntainen, mutta ainoastaan neljän prosenttiyksikön suuruinen.  
 
Ikääntyvien työurien pirstoutuminen, joka vuosina 1991–1994 näkyy yhä selvemmin pitkittyvän työttömyyden leimaamien 
työurien yleistymisenä, on kohdistunut näinä vuosina edelleen selvimmin pelkän kansakoulun käyneisiin ja alemman kes-
kiasteen tutkinnon suorittaneisiin. Näinä vuosina on vakaasti työssä ollut 66 prosenttia ikääntyneistä, jotka eivät ole suorit-
taneet kansakoulun jälkeistä tutkintoa, kun vastaava osuus vuosina 1987–1990 oli 84 prosenttia. Pitkittyneen työttömyyden 
värittämällä työuralla olevien osuus on vastaavasti noussut tässä koulutusryhmässä neljästä 13 prosenttiin. Alemman kes-
kiasteen tutkinnon suorittaneiden tilanne on verrattavissa pelkän kansakoulun käyneiden tilanteeseen. Korkeammin koulu-
tetut ovat sen sijaan pystyneet paremmin myös vuosina 1991–1994 käymään vakaasti työssä. Lamavuodet ovat näin ollen 
kohdelleet eri koulutustasoilla olevia ikääntyviä työntekijöitä eri voimakkuudella ja matalammin koulutetuilla on ollut 
muita suurempia vaikeuksia pysyä jatkuvasti työllisinä näinä vuosina. Koulutus on lamavuosina osoittautunut tärkeäksi 
pääomaksi 45–64 –vuotiaille heidän työssä pysymisensä kannalta.  
 
5.2 Työuraan vaikuttavat tekijät 
 
Edellä kuvasimme ikääntyneiden työntekijöiden neljän vuoden pituisia työuria yleisellä tasolla. Nyt tarkoituksemme on 
tarkastella ikääntyvien työuria tarkemmin eli etsimme eri työuratyyppeihin yhteydessä olevia tekijöitä. Multinomiaalisten 
logit (MNL) -mallien avulla pyrimme täsmentämään edellä esitettyjen kuvailevien analyysien tuloksia. Multinomiaalinen 
logitmalli on logistinen malli, jossa selitettävällä vastemuuttujalla on useampi kuin kaksi luokkaa. Mallissa valitaan jokin 
luokka vertailuluokaksi, johon muiden vastemuuttujien luokkiin kuulumisen todennäköisyyksiä verrataan. Mallin avulla on 
mahdollista vakioida useampia taustamuuttujia yhtäaikaa ja saada näin ollen yksittäisten taustamuuttujien muista riippu-
mattomat vaikutukset esiin. 
 
Selitettävänä muuttujana malleissamme on työuran tyyppi. Tämä vastemuuttuja on luokiteltu kolmeen luokkaan2:  

1) Työttömyyden leimaama työura. 
2) Epävakaa työtä ja työttömyyttä sisältävä ura.  
3) Vakaa työura.  

 
Selitettävän muuttujan vertailuluokaksi valitsimme vakaan työuran, johon työttömyyden leimaamalla ja katkonaisella työ-
uralla olemisen todennäköisyydet vertautuvat. Selitettäviä muuttujia käsitellään malleissa kategorisina dummymuuttujina, 
joita syntyy jokaiselle muuttujalle muuttujan luokkien lukumäärä miinus yksi kappaletta. Selitettävinä muuttujina työura-

                                                           
2 Työttömyyden leimaama työura on henkilöillä, jotka ovat olleet työssä alle kolmasosan työvoimaan kuulumisajastaan ja lo-
put työttömänä tai toimenpiteissä tarkasteltavien vuosien aikana. Epävakaalla työuralla olleet ovat olleet työssä yli kolmas-
osan, mutta eivät koko työvoimaan kuulumisaikaansa. Vakaalla työuralla olleet eivät ole olleet lainkaan työttömänä tai toi-
menpiteissä työvoimaan kuulumisaikanaan. 



malleissa käytämme sukupuolta, koulutusastetta, alueen työttömyysastetta, viimeisen voimassa olleen työsuhteen sektoria3, 
toimialaa4, sosioekonomista asemaa5, terveydentilaa, ikää ja aikaisempaa työttömyyttä. (Muuttujia on lähemmin esitelty 
liitteessä 10.) 
 
Jokainen selittävä muuttuja on muutettu dummymuuttujaksi, jolloin kunkin selittävän muuttujan yksi luokka jää ns. perus-
luokaksi, johon muut luokat vertautuvat. Näiden viiteluokkien perusteella mallin viitehenkilö on ainoastaan kansakoulun 
käynyt teollisuudessa tai rakennusalalla työskentelevä mies, joka työskentelee työntekijäasemassa keskimääräisen työttö-
myysasteen alueella yksityisen sektorin palveluksessa. Hänen terveydentilansa on hyvä ja hän on iältään 45–49 –vuotias. 
Kunkin selittävän muuttujan muut luokat vertautuvat kyseessä olevan selittävän muuttujan perusluokkaan. Esimerkiksi 
naisten työurien luonnetta verrataan miesten työurien luonteeseen ja yli 49 –vuotiaiden työuria 45–49 –vuotiaiden työuriin. 
 
Työurat 1987–90 
 
Ensimmäisen mallin tulkinta perustuu liitteeseen 1. Mallissa on kaikkiaan 20 dummymuuttujaa, joista yhden vaikutus ei 
ole tilastollisesti merkitsevä viiden prosentin riskitasolla. Mallin sopivuus aineistoon on varsin hyvä (p-arvo 1.0000). Mal-
lissa ovat siis mukana henkilöt, jotka kuuluivat työvoimaan vuoden 1990 lopulla, ja olivat tällöin iältään 45–64 –vuotiaita. 
 
Taulukossa 5.1 on esitetty joidenkin selittävien muuttujien kerroinestimaatit (beta) ja riskisuhteet (exp(beta)). Riskisuhde voi-
daan tulkita ”selittävän” muuttujan prosentuaaliseksi vaikutukseksi vastemuuttujan kulloiseenkin luokkaan kuulumisen to-
dennäköisyyteen viiteluokan todennäköisyyteen verrattuna, josta muiden mallin muuttujien vaikutukset on ”puhdistettu”. Li-
havoidut luvut ovat tilastollisesti merkitseviä viiden prosentin riskitasolla.  
 
Teknisessä, luonnontieteellisessä, lainopillisessa, humanistisessa ja taiteellisessa ammatissa työskentelevien suhteellinen 
todennäköisyys olla työttömyyden leimaamalla työuralla vuosina 1987–1990 on selvästi suurempi kuin teollisuudessa tai 
rakennusalalla työskentelevillä. Sen sijaan ennen laman syventymistä teollisuudessa tai rakennusalalla työskenteleviä pie-
nempi työttömyysuralla olon riski on ollut kuljetus-, liikenne- ja palvelutyössä. Julkisella sektorilla työskennelleet ikäänty-
vät henkilöt ovat olleet selvästi pienemmällä todennäköisyydellä pitempään työttöminä kuin yksityisellä sektorilla työssä 
käyneet. Julkisen sektorin palveluksessa toimineet ovat olleet 40 prosenttia pienemmällä todennäköisyydellä pitemmän ai-
kaa työttöminä kuin vakaasti työssä vuosina 1987–1990 verrattuna yksityisen sektorin palveluksessa olleisiin.  
 
Vuosien 1987–1990 työurien luonteessa ei ole sukupuolten välisiä eroja, mutta sen sijaan koulutusaste on MNL–mallin 
(kuten ristiintaulukoinninkin) perusteella työuria selvästi erotteleva tekijä. Koulutusasteen osalta henkilöt, joihin muut 
henkilöt vertautuvat ovat ainoastaan kansakoulun käyneitä. Ylemmän keskiasteen tutkinnon suorittaneiden ja korkea-
asteen tutkinnon suorittaneiden suhteellinen todennäköisyys olla ollut työttömyyden leimaamalla työuralla vuosina 1987–
1990 on noin puolet siitä, mitä se on pelkän kansakoulun käyneillä. Suhteellinen todennäköisyys tarkoittaa sitä, että toden-
näköisyys olla työttömyyden leimaamalla tai katkonaisella työuralla vertautuu vastemuuttujan viitetilaan eli vakaaseen 
työuraan. Myös katkonaisella työuralla olemisen suhteellinen todennäköisyys on vastaavasti ylemmän keskiasteen tutkin-
non tai korkea-asteen tutkinnon omaavilla pelkän kansakoulun käyneitä vaatimattomampi.  
 
Taulukko 5.1 Vuosien 1987–1990 työuria kuvaavan mallin valikoitujen muuttujien kerroinestimaatit ja riskisuhteet 

(työvoimaan vuoden 1990 lopussa kuuluneet 45–64–vuotiaat). 
 työttömyysura / vakaa työura epävakaa työura / vakaa työura 
 beta exp(beta) beta exp(beta) 
julkinen sektori -0,54 0,58 -0,44 0,64 
korkea-asteen tutkinto -0,53 0,59 -0,69 0,50 
ylempi toimihenkilö -1,27 0,28 -1,01 0,36 
asuinkunnan matala työttömyysaste -1,06 0,35 -0,43 0,65 
heikko terveys 0,92 2,51 0,45 1,57 
60-64 -vuotias -1,45 0,23 -0,80 0,45 

 
Sekä alemmilla että ylemmillä toimihenkilöillä on selvästi pienempi riski joutua pitkittyneen työttömyyden sävyttämälle 
tai epävakaalle työuralle kuin työntekijäasemassa työskennelleillä. Ylemmillä toimihenkilöillä työttömyysuralle joutumi-
sessa on 70 prosenttia pienempi kuin työntekijöillä. Työttömyysura ja katkonainen työura ovat myös yrittäjillä epätoden-

                                                           
3 Tieto työnantajasektorista on viimeisimmältä vuodelta, jonka lopussa henkilö on ollut työssä tarkasteltavana ajanjaksona. 
4 Tieto toimialasta on vuosien 1987–1990 ja 1989–1992 malleissa vuodelta 1990 ja 1991–1994 mallissa vuodelta 1993. 
5 Tieto sosioekonomisesta asemasta on vuosien 1987–1990 ja 1989–1992 malleissa vuodelta 1990 ja 1991–1994 mallis-
sa vuodelta 1993. 



näköisempiä kuin työntekijöillä. Työntekijäasema on siis ikääntyneillä työntekijöillä taloudellisesti hyvänäkin aikana sel-
västi yhteydessä suurempaan riskiin joutua työuralle, jossa työttömyys pitkittyy ja toistuu.  
 
Työssäkäyntialueen työttömyysaste erottelee työuria odotetusti hyvin selvästi. Matalan työttömyysasteen alueilla riski olla 
sitkeän työttömyyden värittämällä työuralla on 65 prosenttia pienempi kuin keskimääräisen työttömyysasteen alueella. 
Vastaavasti korkean työttömyyden alueilla paljon työttömyyttä sisältävät työurat ovat kaksi kertaa niin todennäköisiä kuin 
keskimääräisen työttömyysasteen alueilla. 
 
Yksi vahvimmista työuran luonnetta erottelevista tekijöistä on henkilön terveydentila. Terveydentilaltaan heikompien yli 
44 –vuotiaiden työvoimassa olevien riski joutua työttömyyden leimaamalle työuralle on hyvän terveydentilan omaaviin 
verraten jopa kaksi ja puolikertainen. Ikääntyneillä henkilöillä, joilla on ongelmia terveytensä kanssa, näyttää olevan selviä 
vaikeuksia välttää työttömyyttä jopa hyvän taloudellisen tilanteen aikana. 50–59 –vuoden ikäisten suhteellinen todennäköi-
syys olla työttömyysuralla ei eroa tilastollisesti merkitsevästi 45–49 –vuotiaiden todennäköisyydestä. Sen sijaan kuten ris-
tiintaulukoistakin kävi ilmi, ne 60–64 –vuotiaat, jotka yhä kuuluvat työvoimaan, ovat usein vakaalla työuralla. Heillä suh-
teellinen todennäköisyys sille, että he ovat olleet työttömyyden värittämällä työuralla on miltei 80 prosenttia pienempi kuin 
45–49 –vuotiailla, katkonaisellakin työuralla olemisen suhteellinen riski on heillä puolet pienempi. 55–59 –vuotiaatkin 
ovat jonkin verran todennäköisemmin olleet työttömyysuralla kuin 45–49 –vuotiaat. 
 
Ikääntyvien henkilöiden vuosien 1987–1990 työuraa koskevan mallin perusteella työttömyyden leimaaman työuran suh-
teellista riskiä nostavat heikko terveydentila, asuminen korkean työttömyysasteen alueella ja tekniset, luonnontieteelliset, 
humanistiset ja taiteelliset ammatit. Voimakkaimmin työttömyysuran suhteellista riskiä nostavat heikko terveydentila ja 
asuminen korkean työttömyysasteen alueella. Ongelmallisen työttömyyden luonnehtima työura on sen sijaan harvinaisem-
pi kuljetus-, liikenne- ja palvelualalla työtä tekevillä, ylemmän keskiasteen tai korkea-asteen tutkinnon suorittaneilla, julki-
sella sektorilla työskennelleillä, toimihenkilöillä, matalan työttömyysasteen alueella asuvilla ja 60–64 –vuotiailla. Nämä 
suhteelliset riskit siis vertautuvat kukin kyseisen muuttujan perusluokkaan siis esimerkiksi pitempikestoisen työttömyyden 
leimaaman työuran suhteellinen riski on suurempi heikon terveyden omaavilla verrattuna hyvän terveyden omaaviin. 
 
Teimme vuosien 1987–1990 työuraa kuvaavat mallit myös erikseen miehille ja naisille (tuloksia ei ole liitetty tähän raport-
tiin). Erot työuran luonteessa olivat yleensä saman suuntaisia molemmilla sukupuolilla, mutta muutamia merkittäviä erojakin 
löytyi. Vaikka julkisella sektorilla työskentely vähensi työttömyysuran suhteellista todennäköisyyttä molemmilla sukupuolilla, 
oli julkisella sektorilla työssä käyvien naisten riski joutua työttömyysuralle vielä selkeästi pienempi kuin miesten. Työnanta-
jasektorin merkitys oli näin ollen työttömyysuralle joutumisen suhteen naisille selvästi suurempi kuin miehille. Sen sijaan 
heikko terveydentila oli naisten työurien vakaudelle paljon mittavampi uhka kuin miesten työurille. Heikko terveydentila ei li-
sännyt miehillä työttömyysuralla oloa lähes ollenkaan. Heikon terveydentilan omaavat naiset sen sijaan olivat olleet työttö-
myyden leimaamalla uralla nelinkertaisella suhteellisella todennäköisyydellä verrattuna naisiin joiden terveydentila oli hyvä. 
 
Työura 1989–1992 
 
Ikääntyneiden työntekijöiden vuosien 1989–1992 työuria tarkastelevassa mallissa on myös 20 selittävää dummymuuttujaa, 
joista kaksi (alemman keskiasteen tutkinto ja hallinto- ja toimistotyön ammatit) eivät erottele työuria tilastollisesti merkit-
sevästi. Mallin sopivuus aineistoon on hyvä (liite 2). 
 
Julkisella sektorilla työssä käyneet ovat myös vuosina 1989–1992 välttyneet työttömyyden pitkittymiseltä paremmin kuin 
yksityisen sektorin palveluksessa olleet. Myös korkeampi koulutusaste on suojannut ikääntyneitä työntekijöitä työttömyy-
deltä myös laman syvetessä. Ylemmän keskiasteen tutkinnon tai korkea-asteen tutkinnon suorittaneet ovat pelkän kansa-
koulun käyneitä paremmin säästyneet työttömyydeltä. Edelleen myös työntekijäasemassa työskentelevien riski juuttua py-
syvämpään työttömyyteen on varsin selvästi suurempi kuin toimihenkilöiden ja yrittäjien. 
 
Taulukko 5.2 Vuosien 1989–1992 työuria kuvaavan mallin valikoitujen muuttujien kerroinestimaatit ja riskisuhteet 

(työvoimaan vuoden 1992 lopussa kuuluneet 45–64–vuotiaat). 
 työttömyysura / vakaa työura epävakaa työura / vakaa työura 
 beta exp(beta) beta exp(beta) 

julkinen sektori -1,96 0,14 -1,36 0,26 
korkea-asteen tutkinto -0,87 0,42 -0,62 0,54 
ylempi toimihenkilö -0,38 0,68 -0,57 0,57 
asuinkunnan matala työttömyysaste -0,56 0,57 -0,11 0,90 
heikko terveys 0,78 2,18 0,34 1,40 
55-59 -vuotias 0,44 1,55 0,03 1,03 
60-64 -vuotias -0,55 0,58 -0,10 0,90 



ollut aikaisemmin työttömänä 4,76 116,75 3,03 20,70 
 
Asuminen matalan työttömyysasteen alueella vähentää ja asuminen korkean työttömyysasteen alueella lisää työttömäksi 
joutumisen suhteellista riskiä verrattuna siihen, että henkilö asuu keskimääräisen työttömyysasteen alueella. Samoin heik-
ko terveydentila on yhteydessä myös vuosina 1989–1992 suurempaan työttömyysriskiin. Heikomman terveydentilan 
omaavilla ikääntyvillä on kaksinkertainen suhteellinen riski joutua pitemmäksi aikaa työttömäksi verrattuna hyvän tervey-
den omaaviin.  
 
Muuttuja, jota vuosien 1987–1990 työuria tarkastelleessa mallissa ei ollut, mutta tässä mallissa on, on aikaisempi työttö-
mänä olo. Tällä tarkoitetaan sitä, että henkilö on vuonna 1988 ennen seurannan alkua ollut työttömänä ainakin jonkin ai-
kaa. Aikaisempi työttömänä olo osoittautuu mallin vahvimmaksi työttömyysuran todennäköisyyttä nostavaksi tekijäksi. 
Henkilön kerran jouduttua työttömäksi on todennäköisyys, että hän on työttömänä myös jatkossa, sangen suuri.  
 
Henkilön ammatti vaikuttaa sekin työuran luonteeseen myös vuosina 1989–1992. Teknisen, luonnontieteellisen, lainopilli-
sen, humanistisen ja taiteellisen ammatin omaavat sekä terveydenhuollon, sosiaalialan, kuljetuksen, liikenteen ja palvelu-
työn ammateissa toimineet ovat olleet todennäköisemmin työttömyyden värittämällä työuralla verrattuna teollisuudessa, 
kaivostyössä ja rakennusalalla työskenteleviin. 
 
60–64 –vuoden ikäiset, jotka yhä ovat työvoimassa, ovat myös laman voimistuessa pysyneet vakaammin työssä kuin 45–
49 –vuoden ikäiset henkilöt. 55–59 –vuotiaiden tilanne on sen sijaan 45–49 –vuotiaisiin verrattuna vuosista 1987–1990 
heikentynyt. 55–59 –vuotiaat ovat olleet noin 50 prosenttia suuremmalla suhteellisella todennäköisyydellä työssä korkein-
taan kolmasosan työvoimassaoloajastaan vuosina 1989–1992 verrattuna 45–49 –vuotiaisiin. 
 
Ikääntyvien vuosien 1989–1992 työuriin ovat vaikuttaneet pääasiassa samat tekijät kuin vuosien 1987–1990 työuriinkin. 
Erona edelliseen seurantaan on se, että 55–59 –vuotiaat ovat juuttuneet pitkäkestoiseen tai toistuvaan työttömyyteen sel-
västi suuremmalla todennäköisyydellä kuin 45–49 –vuotiaat. 1990 –luvun lama on näin heikentänyt 55–59 –vuotiaiden 
työssä pysymistä selkeästi. Laman lisäksi työttömyyseläkkeen ikärajan nostaminen 60 ikävuoteen vuonna 1990, on vaikut-
tanut siihen, että vuoden 1990 lopulla ne pitkäkestoisesta työttömyydestä kärsineet 55–59 –vuotiaat, jotka olivat siirtyneet 
työttömyyseläkkeelle eivät olleet enää työvoimassa. Tämän jälkeen pitkään työttömänä olleet tämän ikäiset ovat suurem-
massa määrin edelleen työvoimassa, mikä vaikuttaa siihen, että 55–59 –vuotiaiden työurat näyttävät epävakaistuneen ver-
rattuna vuosien 1987–1990 työuriin. On kuitenkin syytä muistaa, että tämä johtuu osittain työttömyyseläkkeen 55–59 –
vuotiaiden työmarkkinatilanteeseen vaikuttavasta roolista ja sen päättymisestä. 
 
Aikaisempi työttömänä olo ei ollut mukana mallissa vuosilta 1987–1990, mutta vuosien 1989–1992 perusteella työttö-
myyden itseään ennustava vaikutus on hyvin voimakas. Leimallisesti työttömänä ovat vuosina 1989–1992 olleet työttömä-
nä jo vuonna 1988 olleet erittäin suurella todennäköisyydellä verrattuna henkilöihin, jotka eivät olleet työttömänä kalente-
rivuoden 1988 aikana.  
 
Erillisten naisten ja miesten mallien perusteella (ei liitetty raporttiin) sekä naisten että miesten vuosien 1989–1992 työuriin 
ovat vaikuttaneet pääpiirteissään samat tekijät samansuuntaisesti. Naisilla kuitenkin korkeampi koulutustaso vähentää työt-
tömyysuralla olon suhteellista todennäköisyyttä voimakkaammin kuin miehillä. Ylempi toimihenkilöasema taas ei naisilla 
vaikuta työuran luonteeseen, kun se miehillä selvästi vähentää työttömyyteen juuttumisen suhteellista riskiä työntekijöihin 
verrattuna. Heikko terveydentila ei puolestaan vaikuta työuraan miehillä tilastollisesti merkitsevällä tavalla ja naisilla se 
taas on erittäin merkitsevä työttömyysuran todennäköisyyttä madaltava tekijä aivan kuten edellisessäkin seurannassa. 
 
Työura 1991–1994 
 
Ajanjakson 1991–1994 käsittävän työurien luonnetta selvittävän mallin analyysit perustuvat liitteeseen 3. Mallissa on kaksi 
muuttujaa, jotka eivät selitä työuran luonnetta tilastollisesti merkitsevästi näinä vuosina; 55–59 –vuoden ikä ja teknisessä, 
luonnontieteellisessä, lainopillisessa, humanistisessa tai taiteellisessa ammatissa työskenteleminen.  
 
Vuoden 1994 lopussa työvoimassa olleiden 45–64 –vuotiaiden työttömyyden leimaamien työurien suhteellista todennäköi-
syyttä vähentävät myös vuosina 1991–1994 kuten vuosina 1989–1992 korkeampi koulutustausta, toimihenkilö- tai yrittäjä-
asema, julkisella sektorilla työskentely, asuminen matalan työttömyysasteen alueella ja 60–64 –vuoden ikä. Tätä todennä-
köisyyttä puolestaan nostavat asuminen korkean työttömyysasteen alueella, heikko terveydentila ja aikaisempi työttömyys.  
 
Taulukko 5.3 Vuosien 1991–1994 työuria kuvaavan mallin valikoitujen muuttujien kerroinestimaatit ja riskisuhteet (työ-

voimaan vuoden 1994 lopussa kuuluneet 45–64–vuotiaat). 
 työttömyysura / vakaa työura epävakaa työura / vakaa työura 
 beta exp(beta) beta exp(beta) 



julkinen sektori -1,80 0,17 -0,88 0,41 
korkea-asteen tutkinto -1,04 0,35 -0,83 0,44 
ylempi toimihenkilö 0,29 1,34 -0,38 0,68 
asuinkunnan matala työttömyysaste -0,29 0,75 0,00 1,00 
heikko terveys 0,71 2,03 0,35 1,42 
60-64 -vuotias -1,15 0,32 -0,54 0,58 
aikaisempi työttömyys 4,55 94,63 2,75 15,57 

 
Vuosien 1989–1992 mallista poiketen vuodet 1991–1994 käsittävässä mallissa teollisuudessa, kaivostoiminnassa tai ra-
kennusalalla työskentelevät ovat kärsineet pitkittyvästä työttömyydestä muilla aloilla toimineita selvästi enemmän. Myös 
iän vaikutus työuraan on muuttunut siten, että 45–49 –vuotiaiden ja 50–59 –vuotiaiden välillä ei ole tilastollisesti merkitse-
vää eroa työttömyyden leimaamalle työuralla juuttumisen suhteellisessa todennäköisyydessä. Tässä kannattaa kuitenkin 
muistaa, että kyse on nimenomaan suhteellisesta todennäköisyydestä eli työttömyyden leimaamalle työuralle kuulumisesta 
suhteessa vakaalle työuralle kuulumiseen. 
 
Sukupuolen mukaan eriytettyjen mallien (ei raportissa) perusteella heikko terveydentila vaikuttaa työuran luonteeseen nai-
silla nytkin voimakkaammin kuin miehillä. Heikko terveys altistaa naiset selvästi miehiä enemmän työttömyyden pitkitty-
miselle. Myös sosioekonominen asemalla on naisten työuran luonteelle suurempi merkitys kuin miesten. Samoin hallinnol-
lisessa ja kaupallisessa työssä työskentelevillä naisilla on huomattavasti miehiä pienempi suhteellinen todennäköisyys juut-
tua pitkäaikaiseen työttömyyteen teollisuudessa ja rakennusalalla toimiviin verrattuna. 
 
6 TYÖSSÄ PYSYMINEN JA VIRRAT TYÖSTÄ 
 
6.1 Työllisten tilanne vuoden kuluttua 
 
Kuviossa 6.1 on esitetty niiden työssä (poislukien työllistämistyöt) vuosien 1987, 1989, 1991, 1993 ja 1995 lopussa ollei-
den 45–64–vuotiaiden osuudet (ja toiminnan luokitus), jotka eivät olleet työssä myös seuraavan vuoden lopussa. (Vastaa-
vat virtaluvut kaikista viisivuotisikäluokista on esitetty liitetaulukossa 6.1) Esimerkiksi vuosiluku 1998 viittaa vuoden 1987 
lopussa työttömänä olleisiin, jotka olivat kuviossa mainitun ikäisiä vuoden 1988 lopussa, ja heidän toimintaansa vuoden 
1998 lopussa (työllisenä edelleen olleet eivät ole mukana kuviossa). Töistä pois siirtyneet on luokiteltu työttömäksi joutu-
neisiin, työvoimapoliittisiin toimiin (työllistäminen, työvoimakoulutus) osallistuneisiin, eläkkeelle siirtyneisiin ja muihin 
työvoiman ulkopuolelle siirtyneisiin. Työttömyyseläkkeelle siirtyneitä ei tässä asetelmassa juurikaan ole, koska työllisenä 
jonkin vuoden lopussa olleet eivät yleensä täytä työttömyyseläkkeen kriteereitä (ainakaan vielä) seuraavan vuoden lopussa. 
 
Kuviosta näkyy selvästi ensinnäkin se, että virta työstä oli laman syvenemisvaiheessa 1992 selvästi korkeampi kuin aikaisemmin 
ja myöhemmin, ja että tämä johtui lähinnä työttömäksi joutumisen yleistymisestä (vuoden 1991 lopussa työssä olleista työttömä-
nä vuoden kuluttua olevien osuus suurin piirtein kolminkertaistui vuoden 1989 lopun työllisiin verrattuna). Havaitsemme myös, 
että virta työstä oli laman pohjan jälkeen 1994 ja 1996, vaikkakin alempi kuin vuonna 1992, kuitenkin selvästi korkeampi kuin 
vuosina 1988 ja 1990, koska työttömäksi joutumisen yleisyys oli edelleen korkeampi kuin ennen lamaa.  
 
Virta työttömyyteen on 50–54 –vuotiaiden ikäryhmässä vain vähän korkeampi kuin nuoremmilla, mutta etenkin 1990–
luvulla yli 54–vuotiaiden kohdalla selvästi korkeampi kuin tätä ikää nuoremmilla. 60 vuotta täyttäneillä virta työttömyy-
teen on 1990–luvulla korkeampi kuin alle 55–vuotiailla, mutta kuitenkin alempi kuin 55–59 –vuotiailla. Näyttää siis siltä 
että jos ikääntyvää henkilöä uhkaa työttömyys, on todennäköisintä että työttömäksi joutuu nimenomaan 55–59 –vuotiaana. 
Tämä saattaa johtua osaltaan siitä, että tämän ikäiset voivat ”päästä työttömyyseläkeputkeen”. 
 
Virta työstä eläkkeelle kasvaa luonnollisesti iän myötä. Alle 55–vuotiaiden työllisten eläkkeelle siirtymisen yleisyydessä ei 
juuri tapahdu muutosta tarkasteltavana aikana. 55 –59 –vuotiaiden virta työstä eläkkeelle oli korkein vuonna 1990 ja 60 –
64 –vuotiaiden vuonna 1994, mutta on myöhemmin jälleen hieman laskenut. On huomattava, että siirtyminen työttömyys-
eläkkeelle ei yhden vuoden seurannassa näy, vaan myöhemmin työttömyyseläkkeelle siirtyvät ovat mukana työttömäksi 
jääneiden virrassa. 
 
Kuvio 6.1 Työssä edeltävän vuoden lopussa olleiden 45 –64 –vuotiaiden toiminta vuosien 1988, 1990, 1992, 1994 ja 

1996 lopussa (%; työssä edelleen olevat eivät mukana kuviossa). 
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6.2 Työssä 1988 ja 1992 olleiden ikääntyvien neljän vuoden seurannat  
 
Seuraamme seuraavaksi vuosien 1988 ja 1992 lopussa työllisenä (muussa kuin työllistämistyössä) olleiden ikääntyneiden 
asemaa neljän vuoden kuluttua. Mielenkiinnon kohteenamme on se, kuinka moni heistä on edelleen työssä neljän vuoden 
kuluttua, ja toisaalta se, kuinka moni on joutunut työttömäksi tai jäänyt eläkkeelle. Tarkasteltavat ikääntyvät ovat vuosien 
1988 ja 1992 lopussa 45–59 –vuotiaita, jolloin he seurannan päätösvuosina ovat 49–63 –vuotiaita. Yli 60 –vuotiaita ei tässä 
seurannassa ole mukana, koska heistä lähes kaikki ovat jo eläkkeellä neljän vuoden kuluttua. Pyrimme myös löytämään 
työllisenä olleiden erilaisiin siirtymiin yhteydessä olevia tekijöitä tilastollisten logit–mallien avulla. 
 
Vuoden 1988 työlliset vuonna 1992 
 
Kuviosta 6.2 näemme, että vuoden 1988 lopulla työssä olleista 45–49 –vuotiaista 83 prosenttia on edelleen työllisenä vuo-
den 1992 lopulla. Eläkkeelle on siirtynyt muutama prosentti ja työttömäksi joutunut miltei joka kymmenes. 50–54 –
vuotiaista jo selvästi harvempi on työllisenä kuin 45–49 –vuotiaista, vaikka tämä ei juurikaan näy työttömänä vuoden 1992 
lopulla olevien suurempana osuutena. 50–54 –vuotiaista likimain joka kuudes on siirtynyt eläkkeelle. Työmarkkinoilta 
eläkkeelle poistuneita on 55–59 –vuotiaista luonnollisesti moninkertainen määrä (42 %) nuorempiin verrattuna. Työttö-
mäksi joutuneita ja työssä pysyneitä on vastaavasti vähemmän. Työttömyyseläkkeellä heistä oli neljä prosenttia. Työvoi-
mapoliittisissa toimenpiteissä mahdollisesti olevat (joita on vähän), ovat luokassa ”muut”. 
 
Kuvio 6.2  Työllisenä vuoden 1988 lopussa olleiden 45–59 –vuotiaiden tilanne vuoden 1992 lopussa iän mukaan (%). 
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Naiset ovat 45–54 –vuotiaiden ryhmässä miehiä useammin työllisinä vuoden 1992 lopussa, koska miehet ovat joutuneet 
työttömiksi ja myös siirtyneet eläkkeelle naisia yleisemmin. Sen sijaan 55–59 –vuotiaiden miesten ja naisten toiminnassa 
ei vuoden 1992 lopulla ole eroja. Alle 55 –vuotiaat naiset ovat miehiä paremmin säilyttäneet asemansa työmarkkinoilla 
noususuhdanteen vaihtuessa lamavuosiksi, mutta yli 55 –vuotiaiden ryhmässä tätä eroa ei ole.  
 
Koulutustason vaikutus ikääntyvienkin työllisenä pysymisen kannalta on selvä, kuten näimme jo ikääntyvien työuria tar-
kastellessamme. Työssä vuoden 1992 lopussa olevien osuus niistä, jotka olivat neljä vuotta aiemmin työllisinä, kasvaa 
koulutustason nousun myötä selvästi kaikissa ikäryhmissä. Suurin ero pelkän kansakoulun suorittaneiden ja korkea-asteen 
tutkinnon suorittaneiden kesken on 50–54 –vuotiaiden ikäluokassa. Pelkän kansakoulun käyneistä 67 prosenttia ja korkea-
asteen tutkinnon suorittaneista 86 prosenttia on työssä vuoden 1992 lopussa. Työttömyys ja eläkkeelle siirtyminen on puo-
lestaan ollut yleisempää matalammin koulutetuilla kaikissa ikääntyneiden ikäryhmissä (liitetaulukko 6.2). 
 
Seuraavilla multinomiaalisilla logit –malleilla pyrimme jälleen täsmentämään ristiintaulukoinnin avulla saatuja kuvailevia 
analyyseja ja löytämään selittäviä tekijöitä sille, missä tilanteessa työlliset ikääntyvät ovat neljän vuoden kuluttua. Selitet-
tävänä vastemuuttujana on tilanne vuoden 1992 lopulla. Mallista on jätetty pois ne työvoiman ulkopuolella vuonna 1992 
olleet, jotka eivät olleet eläkkeellä. Työttömyyseläkeläiset sisältyvät samaan luokkaan työttömänä olleiden kanssa. Vaste-
muuttujan luokitus on seuraava:  

1) Työtön tai työttömyyseläkkeellä. 
2) Eläkkeellä.  
3) Työssä. 

 
Mallissa ovat mukana henkilöt, jotka ovat vuoden 1988 lopussa 45–59 –vuotiaita. Vanhimman 60–64 –vuotiaiden tilanteen 
tarkastelu neljän vuoden kuluttua ei ole tarkoituksenmukaista, koska heistä lähes kaikki ovat silloin eläkkeellä. Vastemuut-
tujan luokka, johon muut tilat suhteutuvat, on työssäolo vuonna 1992. Selittävinä tekijöinä tarkastellaan työnantajasekto-
ria6, sukupuolta, koulutustasoa, sosioekonomista asemaa7, alueen työttömyysastetta8, aikaisempaa työttömyyttä, tuloja9, 
puolison toimintaa, terveydentilaa10 ja ikää. Analyysit perustuvat liitteessä 4 oleviin tulostuksiin. 
 
Mallissa on 19 selittävistä muuttujista muodostettua dummymuuttujaa, joista kaksi ei ole tilastollisesti merkitseviä selittäjiä 
viiden prosentin riskitasolla (alemman ja ylemmän keskiasteen tutkinnot). Malli sopii aineistoon erittäin hyvin (mallin p-
arvo 1.0000). Analyysit pohjautuvat eri tilojen suhteellisiin todennäköisyyksiin, kuten aikaisemmin työurien luonnetta tar-
kastelevien mallien kohdalla. Jokaisen dummymuuttujan vaikutus on vakioitu muiden muuttujien suhteen eli jokaisen 
muuttujan vaikutus vasteeseen on ”puhdistettu” muiden muuttujien vaihtelusta.  
 
Jokaisesta dummy –muuttujasta yksi luokka on valittu perustasoksi, johon muut luokat vertautuvat. Puuttuvat luokat luon-
nehtivat mallin perushenkilöä, joka on yksityisellä sektorilla työskennellyt 45–49 –vuotias mies, jolla ei ole kansakoulun 
jälkeistä tutkintoa, joka on sosioekonomiselta asemaltaan työntekijä, käy työssä keskimääräisen työttömyysasteen alueella 
eikä ole ollut työttömänä vuoden 1987 aikana. Hänellä on keskimääräiset tulot, hänen puolisonsa on työllinen vuoden 1992 
lopussa ja hänen terveydentilansa on hyvä. (Muuttujista lähemmin ks. liite 10.) 
 
Julkisella sektorilla työskennelleet ovat joutuneet työttömiksi vuonna 1992 (oltuaan työllisiä vuoden 1988 lopulla) har-
vemmin kuin yksityisellä sektorilla toimineet. Työttömänä olon suhteellinen riski on julkisella sektorilla työssä vuonna 
1988 olleella 84 prosenttia pienempi kuin yksityisellä puolella työssä käyneellä. Laman alkuvaihe näkyi yksityisellä sekto-
rilla julkista aikaisemmin ja henkilöstön irtisanominen on kohdistunut myös ikääntyviin pahemmin yksityisellä kuin julki-
sella sektorilla. 
 
Taulukko 6.1 Työssä vuonna 1988 olleiden vuoden 1992 lopun tilannetta selittävän mallin tärkeimpien muuttujien ker-

roinestimaatit ja riskisuhteet. 
 työtön / työssä eläkkeellä /työssä 
 beta exp(beta) beta exp(beta) 

Julkinen sektori -1,83 0,16 0,03 1,03 
nainen -0,46 0,63 -0,20 0,82 
korkea-asteen tutkinto -0,59 0,56 -0,22 0,81 
yrittäjä -1,90 0,15 -0,54 0,58 
ylempi toimihenkilö -0,60 0,55 -0,18 0,84 

                                                           
6 Tieto työnantajasektorista on vuodelta 1988. 
7 Tieto sosioekonomisesta asemasta on vuodelta 1990. 
8 Tieto alueen työttömyysasteesta on vuodelta 1992. 
9 Tieto tuloista on vuodelta 1988. 
10 Tieto terveydentilasta on vuodelta 1988. 



ollut aikaisemmin työttömänä 1,37 3,94 -0,16 0,85 
puoliso eläkkeellä 0,32 1,38 0,65 1,91 
puoliso muualla kuin eläkkeellä tai työssä 0,39 1,47 0,21 1,23 
heikko terveys 0,08 1,08 1,07 2,92 
50-54 -vuotias 0,35 1,42 1,42 4,12 
55-59 -vuotias 0,97 2,64 2,43 11,38 

 
Naiset olivat vuoden 1992 lopulla miehiä epätodennäköisemmin sekä työttömänä että eläkkeellä työssäoloon verrattuna. Nais-
ten suhteellinen riski joutua työttömäksi oli noin 40 prosenttia pienempi kuin miesten. Myös eläkkeelle naiset ovat siirtyneet 
miehiä epätodennäköisemmin, joskaan ero ei ole niin suuri kuin työttömyyden osalta. On kuitenkin muistettava, että 45–49 –
vuotiaiden ikäluokasta ainoastaan muutama prosentti vuoden 1988 lopussa työllisenä olevista on siirtynyt eläkkeelle vuoden 
1992 loppuun mennessä. Tämän ikäiset naiset ovat siis miehiä todennäköisemmin työllisinä vuoden 1992 lopulla eli ovat ai-
nakin poikkileikkaustarkastelun mukaan pysyneet miehiä paremmin työllisinä laman ensi vuosina muiden taustamuuttujien 
ollessa vakioituinakin. 
 
Pelkän kansakoulun käyneiden ja keskiasteen tutkinnon suorittaneiden väliset erot työttömänä olon suhteellisessa todennä-
köisyydessä vuoden 1992 tilanteen osalta eivät ole tilastollisesti merkitseviä. Sen sijaan korkeasti koulutettujen suhteelli-
nen todennäköisyys olla työtön vuoden 1992 lopussa on yli puolet pienempi kuin henkilöiden, jotka ovat käyneet pelkän 
kansakoulun. Koulutustason vaikutus ikääntyvien työntekijöiden työssä pysymiseen on siis myös muiden tekijöiden ollessa 
vakioituina selvä ainoastaan silloin, kun koulutustaso nousee tarpeeksi korkealle. Eläkkeellä olon osalta alemman keskias-
teen tutkinnon ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneet ovat harvemmin eläkkeellä kuin pelkän kansakoulun käyneet. Kor-
keimmin koulutetut ovat noin 20 prosenttia pienemmällä todennäköisyydellä eläkkeellä vuoden 1992 lopussa.  
 
Sosioekonominen asema vaikuttaa 45–59 –vuotiaiden työllisenä olleiden neljän vuoden seurannassa siten, että sekä yrittä-
jien että toimihenkilöiden riski olla työttömänä seurannan lopussa on selvästi alhaisempi kuin työntekijäasemassa olevien. 
Yrittäjien suhteellinen riski olla työtön vuoden 1992 lopulla on 85 prosenttia pienempi kuin työntekijöiden. Toimihenkilöi-
den ja työntekijöiden väliset erot eivät ole näin suuria, mutta kuitenkin selviä. Eläkkeellekin työntekijät ovat jääneet toden-
näköisemmin kuin muut. Ero on suurin yrittäjien ja työntekijöiden välillä. Työntekijäasema näyttää siis altistavan ikäänty-
viä työntekijöitä sekä työttömäksi joutumiselle että eläkkeelle siirtymiselle.  
 
Työllisten työttömäksi joutumista selittää voimakkaimmin aikaisempi työttömyys. Vuoden 1987 aikana eli ennen seuran-
nan alkua työttömänä olleiden suhteellinen riski olla työllistymisen jälkeen jälleen työttömänä vuoden 1992 lopussa on ne-
linkertainen verrattuna henkilöihin, jotka eivät olleet vuonna 1987 olleet työttömänä. Työttömyyden itseään ennustava vai-
kutus on siis ikääntyneillä työntekijöillä varsin selvä. Vaikka ikääntyvät olisivatkin työttömyyden jälkeen päässeet töihin, 
on kerran työttömänä olleella suuri todennäköisyys joutua työttömäksi myöhemminkin. 
 
Matalan työttömyysasteen alueella työttömäksi joutumisen riski ei kovin paljon poikkea keskimääräisen työttömyysasteen 
alueella työssäkäyvien työttömyysriskistä. Sen sijaan henkilöt, jotka asuvat korkean työttömyysasteen alueella, ovat 30 
prosenttia todennäköisemmin työttömänä kuin työssä vuoden 1992 lopulla verrattuna henkilöihin, jotka käyvät työssä kes-
kimääräisen työttömyysasteen alueella. Työssäkäyntialueen matala työttömyysaste ei siis suojannut ikääntyviä työntekijöi-
tä työttömäksi jäämiseltä muiden mallin selittäjien ollessa vakioituina. Korkea työttömyysaste sen sijaan altisti työttömäksi 
joutumiselle.  
 
Henkilön tulotaso vaikuttaa vuoden 1992 lopun tilanteeseen siten, että henkilöt, joilla on matala tulotaso ovat lähes 40 pro-
senttia todennäköisemmin työttöminä kuin henkilöt, joilla on keskimääräinen tulotaso. Korkean tulotason omaavilla henki-
löillä työttömyysriski on puolestaan jonkin verran pienempi, mutta ero keskituloisiin nähden ei ole niin suuri kuin matala-
tuloisilla. Matalatuloisten suurempi työttömyysriski voi liittyä siihen, että heidän työsuhteensa ovat määräaikaisia, jolloin 
heidän tulotasonsakin on matalampi. Määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevien työttömyysriski on useissa tutkimuksis-
sa todettu olevan selvästi suurempi kuin vakituisissa työsuhteissa työskentelevillä. (Ks. esim. Nätti 1993)  
 
Päätökseen eläkkeelle siirtymisestä vaikuttaa usein paitsi henkilön omat preferenssit ja ominaisuudet, myös perheenjäsen-
ten ja erityisesti puolison toiminta. Puolison eläkkeellä olo tai aikomus lähteä eläkkeelle lisää yleensä henkilön eläkehakui-
suutta. Tätä on selitetty mm. sillä, että huono terveys kasautuu samoihin perheisiin, ja että puolison hakiessa eläkettä myös 
henkilö itse saa tietoa eri eläkevaihtoehdoista ja niiden hakemisesta, mikä voi toimia virikkeenä omalle eläkehakemukselle. 
Myös yhteinen eläkeaika voi houkutella jäämään eläkkeelle, jos puoliso jo on eläkkeellä. (Gould 1994, 17.) Puolison eläk-
keellä olo lisääkin henkilön omaakin todennäköisyyttä olla eläkkeellä tässäkin mallissa. Henkilö, jonka puoliso on eläk-
keellä vuonna 1992 on kaksinkertaisella suhteellisella todennäköisyydellä myös itse eläkkeellä tuona vuonna verrattuna 
henkilöön, jonka puoliso on työssä vuonna 1992. Puolison eläkkeellä olo lisää myös jonkin verran henkilön työttömäksi 
joutumisen riskiä. Vielä enemmän henkilön työttömyysriskiä (n. 50 %) lisää puolison muu toiminta, joka tässä ikäryhmäs-



sä on yleisemmin työttömyys. Työttömyys on siis selvästi suhteellisesti todennäköisempää henkilöillä, joiden puoliso on 
työttömänä vuoden 1992 lopulla kuin henkilöillä, joiden puoliso on työllinen tuona ajankohtana.  
 
45–59 –vuotiaiden työntekijöiden osalta terveydentila ei erottele tilastollisesti merkitsevästi henkilöiden todennäköisyyksiä 
olla työtön vuonna 1992 verrattuna työssäoloon, mutta sen sijaan eläkkeellä olon suhteelliseen todennäköisyyteen se vai-
kuttaa sitäkin vahvemmin. Heikko terveys nostaa henkilön eläkkeelle jäämisen suhteellisen todennäköisyyden lähes kol-
minkertaiseksi verrattuna henkilöihin, joiden terveydentila on hyvä. Heikko terveydentila on mallissa iän jälkeen eläkkeel-
le siirtymisen suhteellista todennäköisyyttä voimakkaimmin selittävä tekijä. Alle 60 –vuotiailla työkyvyttömyys- ja yksi-
lölliselle varhaiseläkkeelle siirtyminen ovatkin selvästi yleisimpiä varhaisen työstä poistumisen reittejä, ja näiden eläkkei-
den myöntämisessä terveydentilalla on huomattava merkitys.  
 
Sekä 50–54 –vuotiaat että 55–59 –vuotiaat ovat 45–49 –vuotiaita todennäköisemmin jääneet työttömiksi ja siirtyneet eläk-
keelle vuoteen 1992 mennessä. Työttömäksi joutumisen suhteellinen riski on 50–54 –vuotiailla 40 prosenttia suurempi 
kuin vertailuryhmän 45–49 –vuotiailla. Vielä todennäköisemmin ovat työttöminä 55–59 –vuotiaat, joiden suhteellinen riski 
olla työtön vuonna 1992 on kaksi ja puolikertainen verrattuna 45–49 –vuotiaisiin. 55–59 –vuoden ikä on aikaisemman 
työttömyyden jälkeen vahvin työttömäksi jäämisen todennäköisyyttä nostava tekijä tässä mallissa. Muistettava on, että 
työttömien luokassa ovat tässä mallissa mukana myös työttömyyseläkkeelle jääneet. Iän nousu lisää myös luonnollisesti 
eläkkeelle jäämisen todennäköisyyttä sangen selvästi.  
 
Kaiken kaikkiaan vuoden 1992 lopun työttömänä olon suhteellista riskiä 45–59 –vuotiailla vuoden 1988 lopussa työllisinä 
olleilla nostaa tilastollisesti merkitsevästi työssäkäynti alueella, jossa on korkea työttömyysaste, aikaisempi työttömyys, 
matala tulotaso, puolison eläkkeellä olo, puolison muu toiminta (lähinnä työttömänä olo) ja yli 49 –vuoden ikä. Voimak-
kaimmin tätä riskiä nostavat henkilön aikaisempi työttömyys, 55–59 –vuoden ikä ja se, että puolison asema on muu kuin 
työllinen tai eläkkeellä eli yleensä työtön. Työttömänä olon todennäköisyyttä puolestaan laskevat merkittävimmin julkisel-
la sektorilla työskentely, naissukupuoli, korkeakoulututkinto ja yrittäjä- tai ylempi toimihenkilöasema.  
 
Eläkkeelle jäämisen suhteellista todennäköisyyttä puolestaan nostavat ennen kaikkea yli 49 –vuoden ikä, heikko tervey-
dentila ja puolison eläkkeellä olo. Tätä todennäköisyyttä pienentävät merkittävästi oikeastaan vain yrittäjäasema, korkea-
koulututkinto ja naissukupuoli. Mallissa mukana olevat tekijät alentavat ja siis selittävät voimakkaammin työttömänä olon 
kuin eläkkeelle siirtymisen suhteellista riskiä. 
 
Vuoden 1992 työlliset vuonna 1996  
 
Seuraavassa tarkastelemme vuoden 1992 lopussa työllisenä olleiden ikääntyvien työssä, työttömänä tai eläkkeellä olemista 
vuoden 1996 lopussa. Työllisenä pysyminen on hieman yleistynyt 45–49 –vuotiailla, samalla kun työttömäksi joutuminen 
on edellisestä seurannasta vähentynyt. Ne tähän ikäryhmään kuuluvista, jotka ovat onnistuneet olemaan työssä vuonna 
1992 syvimmän laman aikaan, eivät ole sitten laman jo vähitellen hellittäessä enää joutuneet työttömiksi. 50–54 –vuotiailla 
työllisenä on vuoden 1996 lopussa yhtä suuri osuus, noin 70 prosenttia, kuin aikaisemmassakin seurannassa. 50–54 –
vuotiaat ovat jääneet eläkkeelle harvemmin kuin aikaisemmin, ja työttömänä on heistä aikaisempaa suurempi osuus (15 
%). 55–59 –vuotiailla työssä olevien osuus on sen sijaan laskenut 47 prosentista 40 prosenttiin ja eläkkeelle siirtyneiden 
osuus on kasvanut. Työttömänä 55–59 –vuotiaista oli joka kymmenes ja työttömyyseläkkeellä yhdeksän prosenttia, mikä 
oli viisi prosenttiyksikköä enemmän kuin vuoden 1992 lopussa. (kuvio 6.3). 
  
Erot, jotka edellisessä seurannassa olivat miesten ja naisten välillä 45–54 –vuotiaiden ikäisillä, ovat hävinneet. Eli työllisi-
nä pysyneiden osuuden nousu, joka on 45–49 –vuotiailla tapahtunut, on koskenut vain miehiä. Samoin työllisten osuuden 
lasku 50–54 –vuotiailla on kohdistunut vain naisiin eikä miesten työllisenä olo ole edellisestä seurannasta laskenut. Sen si-
jaan 55–59 –vuotiaiden ikäryhmään vuosien 1992–1996 seuranta on tuonut eroja sukupuolten välille. Vaikka molemmilla 
sukupuolilla työssä pysyminen on harvinaistunut, naisilla se on harvinaistunut selvästi miehiä enemmän. Naiset ovat siir-
tyneet miehiä useammin eläkkeelle ja myös jääneet jonkin verran yleisemmin työttömiksi.  
 
Kuvio 6.3  Työllisenä vuoden 1992 lopussa olleiden tilanne vuoden 1996 lopussa iän ja sukupuolen mukaan (%, 45–59 –

vuotiaat). 
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Koulutusasteittaiset muutokset seurantojen välillä eroavat ikäryhmittäin. Nuorimmista eli 45–49 –vuotiaista matalammin 
koulutettujen työllisyystilanne on vuoden 1996 lopussa hieman parempi kuin edellisen seurannan loppuvuotena 1992. 
Korkeimmin koulutetuilla työssä olevien osuus ei ole noussut. Muissa ikäryhmissä sen sijaan pelkän kansakoulun käyneet 
ja alemman keskiasteen tutkinnon suorittaneet ovat joutuneet työttömiksi tavallisemmin kuin edellisessä seurannassa, toi-
sin kuin korkeammin koulutetut. Ongelmallisessa 55–59 –vuotiaiden ikäryhmässä työssäolo on harvinaistunut kaikissa 
koulutustaustan mukaisissa ryhmissä, mutta kuitenkin selvästi enemmän matalammin koulutetuilla. Koulutustaustan mu-
kaisten ryhmien väliset erot ovat kasvaneet korkeammin koulutettujen hyväksi muissa, paitsi 45–49 –vuotiaiden ikäluokas-
sa (liitetaulukko 6.3).  
 
Vuodet 1992–1996 käsittävässä mallissa ovat mukana vuoden 1992 lopussa työllisenä olleet 45–59 –vuotiaat henkilöt (liite 
5). Mallin rakenne on sama kuin vuosien 1988–1992 mallinkin. Vastemuuttujana on tilanne vuoden 1996 lopussa, jossa 
vertailuluokkana on työllisenä olo, johon muiden tilojen todennäköisyydet suhteutuvat. Selittäjät toimivat muuttujat, ja 
dummymuuttujien perusteella muodostuva mallin viitehenkilö ovat identtiset edellisen mallin kanssa. Tässäkin mallissa on 
mukana 19 dummymuuttujaa, jotka kaikki ovat tilastollisesti merkitseviä, ja myös mallin sopivuus aineistoon on erittäin 
hyvä (mallin p-arvo 1.0000). Tarkoituksena on katsoa, vaikuttako vuoden 1992 lopulla työllisenä olleiden ikääntyvien 
työntekijöiden tilanteeseen seurannan lopulla vuonna 1996 samat tekijät kuin edellisessä seurannassa vai onko tässä suh-
teessa tapahtunut joitakin merkittäviä muutoksia. 
 
Taulukko 6.2  Työssä vuonna 1992 olleiden vuoden 1996 lopun tilannetta selittävän mallin tärkeimpien muuttujien ker-

roinestimaatit ja riskisuhteet. 
 työtön / työssä eläkkeellä /työssä 
 beta exp(beta) beta exp(beta) 

julkinen -0,86 0,42 0,51 1,67 
korkea-asteen tutkinto -1,04 0,35 -0,28 0,76 
yrittäjä -1,74 0,17 -0,09 0,92 
ollut aikaisemmin työttömänä 0,88 2,42 -0,23 0,80 
puoliso eläkkeellä 0,42 1,52 0,82 2,28 
puoliso muualla kuin eläkkeellä tai työssä 0,42 1,53 0,37 1,45 
heikko terveys 0,06 1,07 1,27 3,56 
50-54 -vuotias 1,12 3,06 1,43 4,20 
55-59 -vuotias 1,76 5,82 2,85 17,25 

 
Julkisella sektorilla toimiminen11 vähentää myös vuosien 1992–1996 seurannan puitteissa työttömäksi joutumisen suhteel-
lista riskiä, mutta ei enää niin voimakkaasti kuin laman alkuvaiheessa. Myös julkisella sektorilla työssä käyneet ikääntyvät 
ovat entistä useammin joutuneet työttömiksi vuoteen 1996 mennessä, mutta edelleen heidän suhteellinen työttömänä olo 
riskinsä on alle puolet siitä, mitä se on yksityisellä sektorilla työssä käyneillä. Toisin kuin aiemmassa seurannassa, julkisel-

                                                           
11 Tieto vuodelta 1992. 



la sektorilla työskennelleiden todennäköisyys olla eläkkeellä seurannan lopussa vuonna 1996 on selvästi suurempi kuin yk-
sityisen sektorin palveluksessa olleilla. Julkisella sektorilta on lamavuosina siirretty yli 44 –vuotiaita työntekijöitä var-
haiseläkkeelle yleisemmin kuin yksityisellä sektorilla, josta ikääntyvät työntekijät ovat eläkkeelle jäämisen sijasta pääty-
neet työttömiksi. 
 
Naiset eivät enää laman syvetessä ole pystyneet välttymään työttömyydeltä yhtään miehiä paremmin, kuten jo ristiintaulu-
koinnin avulla näimme. Koulutusaste sen sijaan on vaikuttanut työttömäksi jäämisen todennäköisyyteen selvästi enemmän 
vuosina 1992–1996 kuin laman alkuvaiheisiin sijoittuneessa seurannassa. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet ovat aikai-
sempaa selvemmin välttäneet työttömyyden pelkän kansakoulun käyneitä paremmin ja myös keskiasteen tutkinnon suorit-
taneet ovat epätodennäköisemmin työttöminä kuin pelkän kansakoulun käyneet. Koulutuksen merkitys ikääntyvien työnte-
kijöiden työssä pysymisen kannalta näyttää siis voimistuneen laman myötä.   
 
Sosioekonomisen aseman mukaan12 yrittäjinä toimineilla on samaan tapaan kuin aikaisemminkin selvästi pienempi suh-
teellinen riski olla työtön seurannan lopulla kuin työntekijöillä. Sen sijaan toimihenkilöiden suhteellinen todennäköisyys 
olla työtön ei enää työntekijöihin verrattuna eroa edukseen läheskään siinä määrin kuin aikaisemmin. Tämä liittyy luulta-
vasti siihen, että lama on edennyt myös julkiselle sektorille, jossa toimihenkilöiden ja myös naisten osuus on merkittävä. 
 
Aikaisempi työttömyys lisää myöhempää työttömänä olon riskiä myös laman myöhemmissä vaiheissa, mutta vähemmän 
kuin aikaisemmin. Aikaisempi työttömyyshän tarkoittaa tässä mallissa sitä, että henkilö on ollut vuonna 1991 työttömänä 
ennen työllistymistään vuonna 1992. Vuonna 1991 työttömänä oli ikääntyvistä kuten muistakin selvästi suurempi osa kuin 
vuonna 1987, joka oli aikaisemman työttömyyden kriteeri edellisessä seurannassa. Työttömyys on näin ollen selvästi yleis-
tynyt ja ei sen vuoksi enää erottele henkilöitä siinä määrin kuin ennen lamaa, jolloin työttömänä olo oli selvempi merkki 
työmarkkinavaikeuksista ja leimasi työttömäksi tuolloin joutuneet työnantajien silmissä vahvemmin kuin lamavuosina 
työttömäksi jääneet. Aikaisempi työttömänä olo ennustaa kuitenkin hyvin vahvasti myöhempää työttömänä oloa myös 
vuosien 1992–1996 seurannassa. 
 
Puolison eläkkeellä olo lisää myös tässä myöhemmässä seurannassa henkilön itsensä eläkkeellä olon suhteellista todennä-
köisyyttä ja myös henkilön työttömänä olemisen todennäköisyyttä. Myös puolison muu toiminta eli lähinnä työttömyys 
kasvattaa henkilön eläkkeellä ja työttömänä olemisen riskiä. Puolison tilanteen vaikutus henkilön itsensä tilanteeseen on 
näinä vuosina jopa merkittävämpi kuin aikaisempina vuosina. Samoin heikko terveydentila selittää eläkkeellä olemista ai-
kaisempaa voimakkaammin. Heikon terveyden omaavat ovat eläkkeellä kolme ja puoli kertaa niin todennäköisesti kuin 
henkilöt, joiden terveydentila on hyvä. Työmarkkinoiden tilanteen huonontuessa heikomman terveyden omaavat ovat ol-
leet yhä suuremmassa riskissä poistua työelämästä eläkkeelle ennen vanhuuseläkeikää.   
 
Ikääntyvien työllisenä olleiden työntekijöiden työttömäksi joutumisen riskiä vuosien 1992–1996 seurannassa nostaa muita te-
kijöitä selvästi vahvemmin 55–59 –vuoden ikä. Kaikkien muiden tekijöiden ollessa vakioituina 55–59 –vuoden ikä kasvattaa 
työttömäksi joutumisen suhteellisen riskin lähes kuusinkertaiseksi verrattuna 45–49 –vuoden ikään. Tämä osoittaa varsin sel-
västi sen, että 55–59 vuotiailla on ollut pelkästään ikänsä vuoksi suuria vaikeuksia pysyä työllisinä laman edetessä ja heidän 
tilanteensa on heikentynyt laman alkuvaiheistakin selvästi. Lisäksi 55–59 –vuotiaat ovat entistä suuremmalla todennäköisyy-
dellä jättäneet työelämän eläkkeelle siirtymisen myötä 45–49 –vuotiaisiin verrattuna. Myös 50–54 –vuotiaiden työttömänä 
olon suhteellinen riski 45–49 –vuotiaisiin on kasvanut edellisestä seurannasta. Iän merkitys ikääntyneiden työntekijöiden työt-
tömäksi joutumisen ja varhaiseläkkeelle siirtymisen kannalta on laman aikana kasvanut selvästi. 
 
Yhteenvetona vuoden 1992 lopulla työllisenä olleiden ikääntyvien työntekijöiden tilanteesta vuonna 1996 voidaan edellä 
raportoidun analyysin perusteella todeta, että työttömäksi joutumisen suhteellista riskiä nostavat asuminen korkean työttö-
myysasteen alueella13, aikaisempi työttömyys, matala tulotaso14, puolison eläkkeellä olo, sekä se, että puoliso ei ole eläk-
keellä tai työssä ja yli 49 –vuoden ikä. Voimakkaimmat riskiä nostavat tekijät ovat yli 49 –vuoden ikä, aikaisempi työttö-
myys ja puolison työttömänä tai eläkkeellä olo. Verrattuna vuosien 1988–1992 malliin, iän merkitys työttömäksi joutumi-
sen ja myös eläkkeelle siirtymisen suhteen on selvästi kasvanut. Myös puolison tilanteella on aikaisempaa enemmän mer-
kitystä henkilön itsensä tilanteeseen. 
 
Työttömäksi joutumisen suhteellista riskiä puolestaan laskevat aikaisempaa selvemmin korkeampi koulutustausta ja asu-
minen matalan työttömyysasteen alueella. Työttömyysriskiä laskevat edelleen myös työskentely julkisella sektorilla, yrittä-
jäasema, ylempi toimihenkilöasema ja korkeat tulot. Näiden tekijöiden vaikutus on kuitenkin pysynyt ennallaan tai pienen-
tynyt verrattuna laman alkuvaiheeseen. 
 

                                                           
12 Tieto vuodelta 1993. 
13 Tieto vuodelta 1996. 
14 Tieto vuodelta 1992. 



Suurempaan todennäköisyyteen siirtyä varhaiseläkkeelle ovat puolestaan yhteydessä ennen kaikkea 55–59 vuoden ikä ja 
myös 50–54 –vuoden ikä, heikko terveydentila, puolison eläkkeellä tai työttömänä olo ja julkisen sektorin palveluksessa 
oleminen. Näiden tekijöiden merkitys varhaiseläkkeelle siirtymiselle on suurempi kuin vuosina 1988–1992. Myös korke-
amman koulutustason eläkkeelle siirtymistä hillitsevä vaikutus on aikaisemmasta noussut. 
 
7 IKÄÄNTYVIEN TYÖTTÖMYYS  
 
7.1  Ikä ja työttömyysaste 
 
Työttömyysaste ikäryhmittäin vuosina 1987–1996 rekisteriaineistostamme laskettuna on esitetty kuviossa 7.1. Kyseessä on 
kalenterivuosien lopussa työttöminä tai lomautettuina olleiden osuus työvoimasta (=työlliset + työttömät).15 
 
Kuvio 7.1  Työttömyysaste iän mukaan vuosina 1987–1996 (% työvoimasta kunkin vuoden lopussa rekisteriaineiston 
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Kuviosta näkyy varsin hyvin se, että ennen lamaa työttömyysaste oli kaikissa ikäryhmissä melko samalla tasolla, viiden 
prosentin molemmin puolin. Vuoden 1990 jälkeen kuitenkin 15–44 –vuotiaiden työttömyysaste nousi ikääntyviä jyrkem-
min vuoteen 1993 asti, jonka jälkeen se on kääntynyt varsin selvään laskuun. 45–54 –ja 60–64 –vuotiaiden työttömyysaste 
nousi vuodesta 1990 vuoteen 1993 varsin samaan tahtiin viidestä noin 15 prosenttiin. Tämän jälkeen työttömyysaste pysyi 
suunnilleen ennallaan näissä ikäryhmissä16. 55–59 –vuotiaat eroavat kaikista muista sen vuoksi, että heidän työttömyysas-
teensa jatkoi nousuaan sangen ripeästi vielä vuoden 1993 jälkeenkin ja tässä ikäryhmässä työttömyysasteen nousu oli koko 
ajanjaksolla huomattavasti jyrkempää kuin muissa ikääntyvien viisivuotisryhmissä. On syytä muistaa, että tämän ikäisillä 
yhtenä vaihtoehtona on ”työttömyyseläkeputki”: 
 
Miesten työttömyysaste on kohonnut vuosina 1990–1993 jyrkemmin kuin naisilla kaikissa muissa ikäryhmissä, paitsi 60–
64 –vuotiailla. Miesten työttömyysaste on kuitenkin vuoden 1993 jälkeen alkanut laskea selvemmin kuin naisten, mutta 
55–59 –vuotiaiden työttömyysaste jatkoi nousuaan molemmilla sukupuolilla (liitetaulukko 7.1).  
 

                                                           
15  Tässä raportissa työttömyysaste on laskettu Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan työllisenä vuoden lopussa 
olleiden ja työnhakijarekisterin mukaan työttöminä olleiden perusteella. Yleisesti käytettävät työttömyysasteluvut pe-
rustuvat työvoimatutkimukseen, joka on Tilastokeskuksen toteuttama haastattelututkimus. Raporttimme luvut poikkea-
vat viimemainituista, ja ovat varsin lähellä lukuja jotka saataisiin jos työttömyysasteet laskettaisiin käyttäen työttömien 
määrän perustana työministeriön eikä Tilastokeskuksen työttömyyslukuja. Kuitenkin myös työllisten määrää koskevat 
luvut poikkeavat hieman työvoimatutkimuksen luvuista. 
16 Vuonna 1994 havaittava 60-64-vuotiaiden työttömyysasteen tilapäinen lasku ei johtunut työllisten määrän kasvusta vaan 
työttömien tilapäisesti poikkeuksellisen alhaisesta määrästä vuoden lopussa aineistossamme. Selitystä tähän emme ole löytä-
neet. 



Kuvio 7.2 40–64 –vuotiaiden työttömyysasteet ikävuosittain 1988, 1990, 1992, 1994 ja 1996 kunkin vuoden lopussa 
rekisteriaineiston mukaan. 
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Kuviossa 7.2 on esitetty valikoitujen vuosien työttömyysaste ikävuosittain 40 vuoden iästä alkaen. Näemme, että vuosina 
1988 ja 1990 46–47 –vuotiaiden työttömyysaste oli alhaisempi kuin minkään muun ikäisten (lukuun ottamatta työttömyys-
eläkkeen alaikärajan saavuttaneita). Tästä iästä alkaen työttömyysaste kohosi hyvin loivasti ja tasaisesti työttömyyseläk-
keen alaikärajaan asti, joka vuonna 1988 oli 58 vuotta ja vuodesta 1990 alkaen 60 vuotta. Vuonna 1992 alhaisin oli 49–
vuotiaiden työttömyysaste ja vuosina 1994 ja 1996 51–52 –vuotiaiden. Alhaisimman työttömyysasteen iän kohoaminen 
voisi johtua siitä, että työhistorialtaan ja kvalifikaatioiltaan paras työvoima, joka säilytti työpaikkansa myös pahimman 
kriisin aikaan, ei myöhemminkään enää joutunut työttömäksi, ja tämän kaikkein vakaimman aseman työelämässä saavut-
taneen työvoiman osuus olisi 1990–luvun puolivälissä ollut korkein noin 50 vuoden ikäisten ryhmässä. Lamaa edeltänee-
seen aikaan verrattuna työttömyysaste kääntyi nyt tämän ”rajaiän” jälkeen aiempaa olennaisesti selvempään nousuun, ja 
nousu jyrkkeni vuosi vuodelta jatkuvasti.  
 
Työttömänä olemisen todennäköisyys on siis alhaisimmillaan lähellä 50 vuoden ikää, ja tämä alhaisimman työttömyysas-
teen ikä ei suinkaan laman aikana siirtynyt aikaisempaa varhaisemmaksi, vaan muuttamaa vuotta myöhemmäksi. Toisin 
sanoen analyysimme ei tue sellaista oletusta, että työttömyyden yleistyminen olisi heikentänyt 50–vuotiaiden tai jopa sitä 
jonkun verran nuorempien työllisyyttä suhteellisesti enemmän kuin nuorempien. Toisaalta tätä vanhempien – tarkkaan sa-
noen yli 52–vuotiaiden – työttömyystodennäköisyys on lisääntynyt 1990–luvulla erittäin rajusti, 59–vuotiaiden työttö-
myysaste kohosi vuoden 1990 10 prosentista vuoteen 1996 mennessä peräti 40 prosenttiin! Noin 50–vuotiaden työttö-
myysaste nousi viidestä prosentista viiteentoista prosenttiin eikä ole laman taittumisen jälkeen enää jatkanut kasvuaan, toi-
sin kuin vanhempien. Kuitenkin se ikäraja, jota nuorempien työttömyysaste oli edes hieman alentunut vuonna 1996 vuo-
teen 1994 verrattuna, oli noin 45 vuotta. Tätä vanhempien työllisyystilanne ei siis ainakaan vielä 1996 ollut helpottanut, 
kuten nuorempien kohdalla tapahtui.  
 
Ikä, josta alkaen työttömänä olleiden osuus vuodesta 1994 alkaen alkaa rajusti kasvaa, on ”työttömyyseläkeputken” alku: 
henkilöt, joiden ansiopäivärahaoikeuden 500 päivän raja täyttyy heidän saavutettuaan 55 vuoden iän, ovat tutkimanamme 
ajanjaksona voineet säilyttää päivärahaoikeuden työttömyyseläkkeen alkuun saakka. Näyttää siltä, että erityisesti pahimpi-
en lamavuosien jälkeen ikääntyvien työttömyysongelman laajuus ja sitkeys on selvässä yhteydessä tähän työttömyysturva-
järjestelmämme piirteeseen. 
 
Kuviossa 7.3 on esitetty siten lasketut työttömyysasteet, että työttömiin (ja työvoimaan) on luettu myös työvoimapoliittisis-
sa toimissa tai työttömyyseläkkeellä vuoden lopussa olleet. Havaitsemme työttömyyseläkkeen (ja mitä ilmeisimmin ”työt-
tömyyseläkeputken”) suuren ja jatkuvasti kasvaneen merkityksen ikääntyvien työmarkkinoita leimaavana järjestelmänä. 
Tällä tavoin laskettu yli 60–vuotiaiden työttömyysaste on laman pohjan ohittamisen jälkeen kohonnut yli 50 prosentin. Sen 
sijaan työvoimapoliittisilla toimilla ei ikääntyvien kohdalla ole yhtä suurta merkitystä kuin nuoremmilla. 45–54 –
vuotiaiden ikäryhmässä työvoimapoliittisiin toimiin osallistuneiden osuus vuoden lopussa kohosi vuoden 1990 parista pro-
sentista noin kolmeen prosenttiin työvoimasta vuonna 1996. Aineistostamme laskettu vastaava osuus alle 45–vuotiaista oli 
vuoden 1990 lopussa kaksi ja vuoden 1996 lopussa kuusi prosenttia, eli osuus on noussut selvästi enemmän kuin ikäänty-
villä. 60 vuotta täyttäneitä ei toimiin enää osallistu käytännössä lainkaan. 
 



Kuvio 7.3 Työttömien, työvoimapoliittisiin toimiin osallistuneiden ja työttömyyseläkeläisten osuus mainittujen ryhmien 
ja työllisten yhteismäärästä vuosien 1988, 1990, 1992, 1994 ja 1996 iän mukaan (45–64 –vuotiaat, %). 
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7.2 Työttömyyden yleisyys ja kesto 
 
Kuviossa 7.4 on esitetty vuosien 1987, 1990, 1993 ja 1996 aikana työttömänä olleiden osuudet iän mukaan. Osuudet on 
laskettu väestöstä eikä poikkileikkaushetken työvoimasta ja kuvaavat sitä, kuinka moni oli vuoden aikana ollut lyhyemmän 
tai pitemmän aikaa työttömänä. Vuodesta 1987 vuoteen 1990 työttömänä olleiden osuus pysyi lähes ennallaan kaikissa ikä-
ryhmissä. Työttömänä olo on vähäisintä ja hyvin harvinaista yli 60 –vuotiailla, joista suurin osa on jo poistunut työmarkki-
noilta eläkkeelle siirtymisen myötä. 45–59 –vuotiaista työttömänä on 1980 –luvun loppuvuosina ollut hieman alle kymme-
nen prosenttia. Alle 45 –vuotiaista työttömänä vuoden aikana olleiden osuus jonkin verran aleni 1980–luvun lopulla.  
 
Kuvio 7.4  Työttömänä vuosien 1987, 1990, 1993 ja 1996 aikana olleiden osuus väestöstä iän mukaan (%). 
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Työttömänä vuonna 1993 olleiden osuus nousi yli kaksinkertaiseksi vuoteen 1990 verrattuna kaikissa ikäryhmissä. 45–49 
ja 55–59 –vuotiailla se lähes kolminkertaistui, samoin kuin alle 45 –vuotiaiden vertailuryhmässä. Jo noin joka viides 45–59 
–vuotias oli ollut työttömänä vuoden 1993 aikana. Myös vanhimmassa ikäryhmässä työttömyys on moninkertaistunut, 
mutta on edelleen varsin vähäistä nuorempiin verrattuna. Vaikka ikääntyvienkin työttömyys yleistyi jyrkästi, työttömänä 
olleiden osuus kasvoi vielä enemmän alle 45 –vuotiailla.  
 
Ikääntyvien työttömyystilanne ei näytä kuitenkaan laman taittumisen myötä hellittäneen toisin kuin alle 45 –vuotiaiden. 
Muissa ikääntyneiden ikäryhmissä paitsi 55–59 –vuotiailla työttömyyttä kokeneiden osuus pysyi ennallaan vuodesta 1993 
vuoteen 1996. Alle 45 –vuotiailla työttömänä olleiden osuus sen sijaan kääntyi hienoiseen laskuun. Työttömyys on siis 
kohdannut, toisin kuin muissa ikäryhmissä, aikaisempaa useampaa 55–59 –vuotiasta vuonna 1996. Työttömänä vuoden ai-
kana olleiden osuus on kasvanut heillä viisi prosenttiyksikköä vuodesta 1993. Työttömänä oli tästä ikäryhmästä joka neljäs 



vuonna 1996 eli yhtä suuri osuus kuin alle 45 –vuotiaista, joilla työttömänä olleiden osuus oli aikaisempina vuosina selväs-
ti suurempi.  
 
Sukupuolten välisiä eroja työttömänä olleiden osuuksissa ei ennen vuotta 1990 juurikaan ollut. Ainoastaan 45–49 –vuotiaiden 
ikäryhmässä miehet ovat olleet naisia yleisemmin työttöminä näinä vuosina. Sen sijaan koulutustausta erottelee työttömyyden 
yleisyyttä jossain määrin jo näinä vuosina. Työttömänä olleiden osuus laskee koulutustason noustessa. Pelkän kansakoulun 
käyneistä seitsemän prosenttia oli työttömänä vuonna 1987, korkea-asteen tutkinnon suorittaneista pari prosenttia. Työttömä-
nä olleiden osuus pysyi ennallaan vuosina 1987–1990 kaikilla koulutustasoilla (liitetaulukot 7.2 ja 7.3). 
 
Vuodet 1990–1993 toivat työttömänä oloon eroja myös sukupuolten välille. Työttömänä olleiden osuus kasvoi miehillä 
naisia enemmän 45–54 –vuotiaiden ikäryhmissä. Eniten kasvoi 45–49 –vuotiaiden miesten työttömyys. Heistä 23 prosent-
tia koki työttömyyttä vuoden 1993 aikana, kun vastaava osuus naisista oli 17 prosenttia. 50–54 –vuotiaiden ikäryhmään 
kuuluvista miehistä viidennes oli työttömänä ja naisista viisi prosenttiyksikköä vähemmän. Yli 55 –vuotiailla sukupuolten 
väliset työttömyyserot olivat edelleen vähäiset 
 
Taloudellisen tilanteen huonontuminen vuoden 1990 jälkeen on ulottanut työttömyyden yhä useampaan ikääntyvään kai-
killa koulutustasoilla. Työttömäksi joutuneiden osuus kolminkertaistui vuosien 1990–1993 välillä kaikissa koulutustaustan 
mukaisissa ryhmissä. Pelkän kansakoulun käyneistä ja alemman keskiasteen tutkinnon suorittaneista viidennes oli työttö-
mänä vuoden 1993 aikana. Ylemmän keskiasteen tutkinnon suorittaneista työttömänä oli 13 prosenttia ja korkea-asteen 
tutkinnon suorittaneista kuusi prosenttia. Koulutusasteiden väliset erot ovat siis selvästi kasvaneet vuoteen 1993 mennessä. 
Työttömänä olleiden osuus vuodesta 1993 vuoteen 1996 nousi vielä muutaman prosenttiyksikön kaikilla koulutustasoilla. 
 
Vuodesta 1993 vuoteen 1996 työttömyyttä vuoden aikana kokeneiden naisten osuus jatkoi kasvuaan kaikissa ikäluokissa, 
vaikkakin kasvu oli selvästi lievempää kuin vuosien 1990–1993 välillä. Sen sijaan miehistä työttömyyttä kokeneiden osuus 
ei enää noussut muilla paitsi 55–59 –vuotiaiden ikäluokassa. Tässä ikäluokassa työttömänä myös olleiden naisten osuus 
nousi eniten.  
 
Työttömyyden yleistyminen vuoden 1990 jälkeen näkyy ikääntyvillä etenkin pitempiaikaisen työttömyyden yleistymisenä 
(liitetaulukko 7.4). Ikääntyneiden työttömyys siis paitsi yleistyi myös pitkittyi. Kitkatyöttömyyden luonteinen lyhytaikai-
nen työttömyys, jota esiintyy taloudellisesta suhdanteesta huolimatta ihmisten vaihtaessa työpaikkaa, ei ole juurikaan la-
man aikana lisääntynyt. Yli puoli vuotta työttömänä oli vuonna 1990 vain muutama prosentti ikääntyvistä, mutta vuonna 
1993 45–59 –vuotiaista jo noin joka kymmenes oli ollut yli puolet vuotta työttömänä. Työttömänä olo, joka 55–59 –
vuotiailla lisääntyi yhä vuoden 1993 jälkeen, näkyi nimenomaan yli kuusi kuukautta työttömänä olleiden osuuden nousuna. 
Vuonna 1996 19 prosenttia tähän ikäluokkaan kuuluvista oli vuoden aikana ollut yhteensä yli puoli vuotta työttömänä, läpi 
vuoden oli työttömänä joutunut olemaan 15 prosenttia. Tämän ikäryhmän työttömyyden yleistyminen selittyy osittain sillä, 
että työttömyyseläkkeen ikärajaa nostettiin asteittain 56 ikävuodesta 60 ikävuoteen vuosina 1986–1990. Vuoden 1990 jäl-
keen 55–59 –vuotiailla pitkään työttömänä olleilla ei ollut enää työttömyyseläkkeen tarjoamaa työmarkkinoilta poistumi-
sen väylää käytettävissään. 
 
Työttömyyskuukausien yhteenlasketun määrän keskiarvo vuosina 1987, 1990, 1993 ja 1996 niiden, osalta, jotka olivat olleet 
työttömänä kalenterivuoden aikana, on esitetty kuviossa 7.5. Yli 44 –vuotiaiden keskimääräinen työttömyysaika oli selvästi pi-
tempi kuin nuoremmilla kaikkina tarkasteluvuosina. Työttömänä on lamavuosina toisaalta ollut suurempi osuus alle 45 –
vuotiaista kuin ikääntyvistä, kuten edellä totesimme, mutta työttömäksi jäätyään ikääntyvät ovat olleet työttömänä selvästi nuo-
rempia kauemmin. Työttömyys on siis ikääntyvillä luonteeltaan hyvin erilaista kuin nuoremmilla. Heidän asemansa työelämässä 
on turvatumpi ja työsuhteensa usein vakituisia, toisin kuin nuoremmilla ikäluokilla. Työttömiksi jouduttuaan ikääntyvillä on kui-
tenkin huomattavasti heikommat mahdollisuudet päästä takaisin työhön kuin alle 45 –vuotiailla. 
 
Kuvio 7.5  Työttömänä olleiden työttömyyskuukausien määrän keskiarvo kalenterivuoden aikana iän mukaan vuosina 

1987, 1990, 1993 ja 1996. 
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Työttömyyden keskimääräinen kesto lyhentyi kaikissa ikäryhmissä vielä 1980 –luvun loppupuolella, mutta tämän jälkeen 
työttömyysaste nousi yhtä jyrkästi kaikissa muissa paitsi vanhimmassa 60–64 –vuotiaiden ikäluokassa, jossa työttömyysas-
teen nousu oli loivempaa. Keskimääräinen työttömänä oloaika 15–44 –vuotiailla nousi vuoden 1987 neljästä kuukaudesta 
kuuteen ja puoleen vuonna 1993. Ikääntyvillä työttömyyden keskimääräinen kesto ei ole pidentynyt yhtä paljon ja 60–64 –
vuotiailla se ei ole pidentynyt juuri lainkaan. Työttömyys on kestänyt keskimäärin pisimpään 55–59 –vuotiailla, jotka työt-
tömäksi jäätyään ovat olleet työttöminä lähes yhdeksän kuukautta vuonna 1993. 45–54 –vuotiailla työttömyyden keski-
määräinen kesto vuonna 1993 oli vajaat kahdeksan kuukautta.  
 
Merkille pantavaa on myös se, että muissa ikäryhmissä työttömyyden keskimääräinen kesto kääntyi laskuun tai pysyi en-
nallaan vuosien 1993 ja 1996 välisenä aikana, mutta 55–64 –vuotiailla keskimääräinen työttömyysaika kasvaa yhä noin 
kuukaudella. 55–59 –vuotiaat työttömät ovat olleet vuonna 1996 työttöminä keskimäärin miltei kymmenen kuukautta.  
 
 
7.3  Työttömien tilanne vuoden kuluttua 
 
Jatkossa tarkoituksenamme on selvittää sitä, mikä jonain vuonna työttömäksi jääneiden tai työttömänä olleiden tilanne on 
seuraavina vuosina. Tutkimme sitä, kuinka moni työttömäksi jäänyt 45–64 –vuotias on edelleen tai toistuvasti työttömänä, 
kuinka moni on työllistynyt ja kuinka suuri osa jäänyt eläkkeelle. Vaikka alle 45 –vuotiailla työttömyys on yleisempää 
kuin ikääntyvillä, on ikääntyvien työttömyys usein pitkäkestoista eikä ikääntyvien uudelleentyöllistyminen työttömäksi 
joutumisen jälkeen ole helppoa. Vertaammekin ikääntyneiden työttömien tilannetta nuorempien ikäluokkien tilanteeseen. 
Selvitämme työttömien erilaisiin jatkotilanteisiin liittyviä tekijöitä eli sitä, mitkä tekijät auttavat ikääntyviä työttömiä työl-
listymään ja mitkä taas vaikeuttavat sitä.  
 
Ensiksi katsomme mikä on jonkin vuoden lopussa työttömänä olleiden tilanne vuoden kuluttua (kuvio 7.6). Tämän avulla 
voimme selvittää, kuinka moni työttömänä ollut on saanut työtä melko pian työttömyyden jälkeen. Vuoden 1987 lopussa 
työttömänä olleista 45–54 –vuotiaista vähän yli puolet oli työttömänä myös seuraavan vuoden lopussa. Yli 55 –vuotiaiden 
ikäryhmissä työttömyyseläkkeelle pääsyn mahdollisuus pienensi työttömänä olevien osuutta. Työttömänä oli vuoden 1988 
lopussa 40 prosenttia edellisen vuoden lopussa työttömänä olleista 55–59 –vuotiaista ja työttömyyseläkkeellä heistä oli jo-
ka neljäs. Yhteensä siis joko työttömänä tai työttömyyseläkkeellä heistä on 65 prosenttia.  
 
60–64 –vuotiaista suurin osa (74 %) on jo siirtynyt työvoiman ulkopuolelle työttömyyseläkkeen muodossa ja viidennes on 
edelleen työttömänä. Yhteensä siis työttömänä tai työttömyyseläkkeellä on 94 prosenttia 60–64 –vuotiaista edellisenä vuo-
tena työttömänä olleista. 60 ikävuoden tienoissa olevilla työttömillä työllistyminen on siis lähes olematonta. Työttömyys-
turvajärjestelmä takaa tämän ikäisille työttömille toimeentulon eläkeikään saakka, mikä vaikuttaa tämän ikäisten työnteki-
jöiden työnsaantimahdollisuuksiin ja työhakuaktiivisuuteen ja myös työnantajien asenteisiin ja suhtautumiseen palkata tä-
män ikäisiä. Sama tilanne oli jo 55–59 –vuotiaidenkin kohdalla. Heillä työttömyyttä taas pidentää osaltaan 60 ikävuoteen 
saakka jatkuva työttömyyspäivärahan lisäpäiväaika. Työttömyysturvajärjestelmä vaikuttaa siten osaltaan ikääntyneiden 
työttömyyden pitkäkestoisuuteen. (Tuominen 1997, 13.) 
 
Kuvio 7.6 Vuosina 1987, 1989, 1991, 1993 ja 1995 lopussa työttömänä olleiden tilanne seuraavan vuoden lopussa iän 

mukaan (%). 
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Nuoremmista 15–44 –vuotiaista selvästi pienempi osuus (34 %) oli edelleen työttömänä vuonna 1988 ja uudelleentyöllistyminen 
on heillä huomattavasti yleisempää kuin yli 45 –vuotiailla. Töihin paluu harvinaistuu ikääntyneilläkin iän myötä. Työssä oli var-
haisimmassa seurannassamme miltei 30 prosenttia 45–49 –vuotiaista, mutta 55–59 –vuotiaista vain vajaa 20 prosenttia. Myös 
työvoimapoliittiset toimenpiteet eivät näytä kohdistuvan yli 54 –vuotiaisiin siinä määrin kuin nuorempiin. Vuoden 1987 lopun 
työttömistä 15–44 –vuotiaista oli vuonna 1988 työllistettynä tai työvoimapoliittisessa koulutuksessa joka kymmenes. Vielä 45–54 
–vuoden iässäkin toimenpiteissä on suunnilleen tuo kymmenen prosenttia edellisenä vuonna työttömänä olleista, 55–59 –
vuotiaista kuitenkin enää vain viisi prosenttia ja yli 60 –vuotiaat eivät olleet toimenpiteissä lainkaan.  
 
45–54 –vuotiaiden työttömien työllistyminen helpottui jonkin verran vuonna 1990, joka oli työllisyyden huippuvuosi. Sen 
sijaan 55–64 –vuotiaista edellisenä vuonna työttömänä olleista suurempi osa oli työttömänä myös vuonna 1990 verrattuna 
vuoteen 1988. Työllistyminen oli kuitenkin myös 60–64 –vuotiailla parantunut ja työttömyyseläkkeellä olevien määrä vä-
hentynyt. Toimenpiteiden piirissä oli vuonna 1990 huomattavasti suurempi osa myös ikääntyvistä työttömistä; tämä oli 
tuolloin koko maassa voimassa olleen työllistämisvelvoitteen seurausta. Työttömyyseläkkeen ikärajan nosto 60 ikävuoteen 
nosti myös 55–59 –vuotiaiden työttömänä edelleen vuoden kuluttua olevien osuuden yli 50 prosenttiin vuonna 1990.  
 
Työttömyys kääntyi 1990 –luvun alussa voimakkaaseen nousuun, mikä näkyy hyvin selvästi myös työttömyyden pitkitty-
misenä. Edellisen vuoden lopussa työttömänä olleista ikääntyvistä jatkuvasti kasvava osuus on työttömänä myös seuraavan 
vuoden lopulla vuosina 1992–1996. Nuoremmilla tämä osuus ei nouse enää vuoden 1992 jälkeen. Vuoden 1994 lopussa 
työttömänä on edelleen reilu 60 prosenttia niistä 45–54 –vuotiaista, jotka olivat työttöminä myös vuoden 1993 lopussa. 
Ongelmallisimmassa 55–59 –vuotiaiden ikäryhmässä vastaava osuus hipoo 90 prosentin rajaa. Tähän vaikuttaa osaltaan se, 
että alle 60 –vuotiaat eivät enää olleet oikeutettuja työttömyyseläkkeeseen. 45–54 –vuotiaista huomattava osa on myös on-
nistunut työllistymään vuonna 1994, mutta 55–59 –vuotiaista vain viisi prosenttia. Toimenpiteissä oleminenkin on selvästi 
harvinaistunut työllistämisvelvoitteen (1993) lakkauttamisen jälkeen. Yli 60 –vuotiailla työttömänä olevien osuus on hie-
man laskenut vuonna 1994 vuodesta 1990, mutta työttömyyseläkkeellä olevien osuus noussut niin paljon, että yhteensä 
työttömänä tai työttömyyseläkkeellä tähän ikäryhmään kuuluneista vuoden 1995 lopulla työttömänä olleista oli 95 prosent-
tia vuoden 1996 lopussa. Työttömänä heistä oli viidennes ja loput työttömyyseläkkeellä. 
 
Laman jo taituttua ei ikääntyvien työttömänä olleiden työttömyys kuitenkaan lyhentynyt, vaan edellisen vuoden lopussa 
työttömänä olleista 45–64 –vuotiaista on yhä työttömänä vuonna 1996 jopa suurempi osuus kuin vuonna 1994. 45–54 –
vuotiaiden osalta tämä osuus yltää jo miltei 70 prosenttiin ja 55–59 –vuotiailla se on saavuttanut 90 prosentin rajapyykin. 
Myös 60–64 –vuotiaiden työttömyys on pitkittynyt, koska jopa 35 prosenttia edellisen vuoden lopulla työttömänä olleista 
oli työttömänä myös vuonna 1996, huomattavasti enemmän kuin vuonna 1994. Työttömyyseläkkeen saannin ehdot kiris-
tyivät vuoden 1994 alusta, mikä on osaltaan vaikuttanut 60–64 –vuotiaiden työttömänä olon jatkumisen yleistymiseen ja 
vastaavasti työttömyyseläkkeellä olevien osuuden vähenemiseen. Työvoimapoliittisissa toimenpiteissä eivät yli 54 –
vuotiaat juurikaan ole. 
 
Työllistymään on vuoden 1995 lopulla työttömänä olleista 45–54 –vuotiaista vuoden sisällä onnistunut reilu kymmenen 
prosenttia ja yli 54 –vuotiaista vain muutama prosentti. 45–54 –vuotiaiden työllistyminen työttömyyden jälkeen on jälleen 
alentunut vuonna 1996 verrattuna vuoteen 1994, kun se vuonna 1994 oli noussut verrattuna vuoteen 1992. Tämän ikäryh-



män työttömistä ne, jotka pystyivät työllistymään lamavuosina, työllistyivät ilmeisesti jo ennen vuotta 1995 ja jäljelle jää-
neiden työllistymistodennäköisyys on heikompi kuin näiden jo aikaisemmin työllistyneiden. Tämän vuoksi vuonna 1995 
työttömänä olleet eivät ole seuraavana vuonna työllistyneet siinä määrin kuin vuonna 1993 työttömänä olleet työllistyivät 
vuonna 1994. 
 
7.4 Ikä ja työttömänä olleiden uudelleen työllistymisen todennäköisyys 
 
Kuviossa 7.7 on esitetty vuosien 1989 (ennen lamaa), 1993 (pahimpana työttömyysvuonna) ja 1995 (työllisyyden alettua 
hitaasti parantua) alussa työttömänä olleista yli 34–vuotiaista ikävuosittain niiden osuus, jotka saman vuoden lopussa olivat 
työllisiä (työllistetyt eivät mukana). Osuutta voidaan pitää työllistämistodennäköisyyden mittarina. Muista tämän raportin 
analyyseista poiketen tähän asetelmaan kuuluvat on poimittu käytettävissämme olevista työttömänä tiettyinä vuosina ollei-
ta edustavista 25 prosentin otoksista, koska (muutoin käyttämämme) viiden prosentin väestöotokset osoittautuivat liian 
pieniksi kun poikkileikkausajankohtana työttömänä olleita tarkasteltiin yksivuotisikäryhmittäin. Tästä myös johtuu, että 
tuorein tieto oli saatavissa vuodelta 1995 eikä 1996, kuten väestöotoksissa. 
 
Työttömäksi joutuneiden uudelleen työllistymisen todennäköisyydessä voidaan havaita kolme ”käänneikää”, jotka sijoittu-
vat noin 48, 53 ja 60 vuoden ikäisten kohdalle. Vuonna 1989 alle 48–vuotiaiden työttömien työllistymistodennäköisyys 
vaihteli 35 ja 40 prosentin välillä (vaihtelu tuolloisessa noususuhdanteessa näköjään iästä satunnaisemmin riippuvaa suu-
rempaa kuin myöhempinä vuosina). Laman pohjalla vuonna 1993 35–48 –vuotiaiden työllistymistodennäköisyys oli varsin 
tasaisesti 15 prosentin tuntumassa. Vuonna 1995 työllisyyden käännyttyä hienoiseen nousuun tämän ikäisten työllistymis-
todennäköisyys hieman parani vuoteen 1994 verrattuna: nyt 35–vuotiaiden työllistymistodennäköisyys oli 20 prosenttia, 
josta se melko tasaisesti laski iän myötä, ja noin 48 vuoden iästä alkaen paranemista vuoteen 1993 verrattuna ei juurikaan 
ollut tapahtunut.  
 
48–53 –vuotiaiden työttömien työllistymistodennäköisyys vuoden seurannassa laski ikävuosien myötä loivasti – vuonna 
1989 35 prosentista 30 prosenttiin, 1993 ja 1995 viidestätoista prosentista kymmeneen prosenttiin. 54 vuoden iästä alkaen 
60 vuoden ikään asti työllistymistodennäköisyys aleni ikävuosittain jyrkemmin. 60 vuotta täyttäneillä (joista suuri osa siir-
tyi työttömyyseläkkeelle) se oli vuonna 1989 noin viisi prosenttia ja myöhemmin lähes olematon.  
 
Kuvio 7.7 Työttömänä vuosien 1989, 93 ja 95 alussa olleista saman vuoden lopussa työllisenä olleiden osuus ikävuosittain 
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Havaitut ”käänneikärajat” ovat hyvin lähellä niitä, jotka edellä jaksossa 7.1 havaittiin työttömyysasteita tarkasteltaessa. 
Vähän alle 50 vuoden iästä alkaen ikääntyvien asema työmarkkinoilla oli jo 1980–luvun lopulla iän myötä nuorimpiin ver-
rattuna vähitellen heikkenevä, eikä siinä, toisin kuin nuoremmilla tapahtunut paranemista pahimpien lamavuosien jälkeen, 
vaan tilanne jäi pahimpien työttömyysvuosien tasolle. Ei kuitenkaan voida sanoa, että alle 50–vuotiaiden suhteellinen ase-
ma työmarkkinoilla olisi 1980–luvun lopulta 1990–luvun puoliväliin mennessä heikentynyt suhteellisesti sen enempää 
kuin nuorempienkin. 
 



”Eläkeputken” alku eli 53 vuoden ikä oli jo ennen lamaa ja sen jälkeenkin ikäraja josta alkaen työttömäksi joutuneiden 
työllistymistodennäköisyys selvästi alkaa laskea. Laman myötä tätä vanhempien työttömyysasteet kasvoivat runsaasti kor-
keammalle kuin nuorempien, ja jatkoivat kasvuaan vielä sen jälkeen kun alle 50–vuotiaiden työllisyys alkoi parantua. 
 
 
7.5  Työttömäksi vuosina 1988, 1990, 1992 ja 1993 joutuneiden kaksivuotinen seuranta  
 
Selvitämme seuraavaksi työttömäksi jäämistä seuranneiden kahden vuoden työuraa neljänä eri seurantajaksona. Tarkastelussa 
ovat mukana henkilöt, jotka olivat vuosina 1987, 1989, 1991 tai 1992 olleet työssä mutta eivät työttömänä ja jääneet työttömiksi 
seuraavan vuoden aikana. Näin saamme vakioitua henkilöiden työttömyystaustan. Tarkastelun kohteena on siis nimenomaan tiet-
tynä vuonna työttömäksi jääneiden toiminta seuraavien kahden vuoden aikana. Analyysin ikäluokitus viittaa mukana olevien 
henkilöiden ikään työttömäksi jäämistä seuraavan vuoden (ensimmäisen seurantavuoden) lopussa. Kun jatkossa tarkennamme 
kaksivuotisia seurantoja tilastollisten mallien avulla, asetelmamme on silloin hieman erilainen kuin tässä. 
 
Seuraamme asetelman henkilöitä työttömäksi jäämisvuotta seuraavia kahta vuotta koskevan työuraa kuvaavan muuttujan 
avulla. Seurantamuuttujassamme on neljä luokkaa:  

1) Työttömyysura (ei työkuukausia seuranta-aikana, paitsi mahdollisesti työllistämistyötä). 
2) Epävakaa työura (sekä työ- että työttömyyskuukausia). 
3) Vakaa työura (ainoastaan työssä seuranta-aikana, ei työllistämistyötä). 
4) Eläkkeelle siirtyminen (seuranta-aikana). 

 
 Ensimmäiseen työttömyysuraluokkaan sijoittuvat henkilöt, jotka eivät ole olleet lainkaan työssä, vaan ainoastaan työttö-
mänä tai työvoimapoliittisissa toimenpiteissä työvoimaan kuulumisaikanaan seurantavuosina. Vakaalla työuralla ovat puo-
lestaan henkilöt, jotka ovat olleet työssä koko työvoimaan kuulumisaikansa. Epävakaa työura jää näiden kahden työuran 
väliin. Eläkkeelle siirtyneet ovat henkilöitä, jotka ovat jonain seurantavuotena jääneet eläkkeelle. Koska seurantamuuttujan 
muodostamisessa on tarvittu tietoa työssäkäyntikuukausista, joita ei ollut käytettävissämme vuodelta 1996, viimeinen seu-
rantajakso on ajoitettu vuosille 1994–95. 
 
Ensimmäiset seurantavuodet ovat siis vuodet 1989–1990. Kuviossa 7.8 on esitetty vuonna 1988 työttömäksi joutuneiden 
seurantamuuttujan eri luokkiin sijoittuneiden osuudet ikäryhmittäin. Vakaalle työuralle oli työttömäksi joutumisen jälkeen 
päässyt 15–44 –vuotiaista yli 40 prosenttia ja epävakaalla työuralla oli puolet tämän ikäisistä. Koko seurannan ajan työttö-
mänä oli vain viisi prosenttia vuonna 1988 työttömäksi jääneistä alle 45 –vuotiaista. 
 
Työttömyyden jälkeinen vakaa työura on sitä harvinaisempaa, mitä vanhemmasta ikäluokasta on kyse. Koko seuranta-ajan 
työssä oli 45–49 –vuotiaista joka kolmas, 50–54 –vuotiaista 28 prosenttia, 55–59 –vuotiaista 15 prosenttia ja vanhimmasta 
ikäryhmästä ainoastaan pari prosenttia. Ikääntyvien työttömyyden pitkittyminen tulee hyvin selvästi esille jo tässä ensim-
mäisessä seurannassa, jolloin lama ei vielä vaikuta työttömyyden pitkittymiseen. Vuodet 1989–1990 kokonaan ilman työtä 
(poislukien mahdollinen työllistämistyö) oli 55–59 –vuotiaista joka viides. 45–54 –vuotiaat ovat välttyneet näin pitkältä 
työttömyydeltä 55–59 –vuotiaita paremmin.  
 
Kuvio 7.8  Vuonna 1988 työttömäksi jääneiden työura vuosina 1989–1990 iän mukaan (%).  
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Vanhimmasta ikäluokasta työttömänä on vuodet 1989–1990 ollut vain muutama prosentti, koska suurin osa (86 %) yli 59 –
vuotiaana työttömäksi jääneistä on siirtynyt seurannan aikana eläkkeelle. Työttömyyseläkkeelle jääneitä on 70 prosenttia ja 



loput ovat siirtyneet muulle eläkkeelle. Työttömyyseläkkeelle oli jäänyt myös 55–59 –vuotiaista kymmenen prosenttia ja 
muulle eläkkeelle joka viides. 50–54 –vuotiaistakin noin joka kymmenes on siirtynyt eläkkeelle seurannan aikana.  
 
Miehet pystyivät naisia paremmin saamaan työtä työttömäksi jäämisen jälkeen 45–54 –vuotiaiden ikäryhmissä. 55–59 –
vuotiaat naiset ovat sen sijaan harvemmin jääneet koko seuranta-ajaksi 1989–1990 työttömiksi (ja mahdollisesti toimenpi-
teisiin) kuin miehet. Eläkkeelle 45–54 –vuotiaat työttömäksi vuonna 1998 jääneet naiset ovat siirtyneet miehiä yleisemmin, 
kun taas 55–64 –vuotiaiden ikäluokassa tilanne on päinvastainen. Työttömyyseläkkeelle on sekä 55–59 –vuotiaista naisista 
että miehistä siirtynyt joka kymmenes. Vanhimmasta ikäluokasta työttömyyseläkkeelle siirtyneitä on naisista 64 prosenttia 
ja miehistä 73 prosenttia (liitetaulukko 7.5).  
 
Työttömäksi jääneiden tilanteessa tapahtui huomattava muutos jo seuraavana seurantakautena vuosina 1991–1992. Henki-
löt, joita seuraamme näinä vuosina ovat siis jääneet työttömiksi vuonna 1990 (kuvio 7.9).  
 
Työttömyys on pitkittynyt työttömäksi jääneillä kaikissa ikäluokissa, mutta erityisesti 45–49 –vuotiailla. Vaikka alle 45 –
vuotiaiden työttömäksi jääneiden henkilöiden työttömyys on sekin pitkittynyt, kokonaan ilman työtä vuodet 1991–1992 ol-
leiden osuus on tässä ikäluokassa edelleen selvästi pienempi (18 %) kuin ikääntyvillä. 45–49 –vuotiaiden tilanteen huonon-
tuminen on tasoittanut eroja tämän ikäisten ja 50–54 –vuotiaiden työttömäksi jääneiden henkilöiden välillä. Vuodet 1991–
1992 kokonaan ilman työtä on molemmista ikäryhmistä ollut noin joka neljäs. 55–59 –vuotiaista on työttömyyden värittä-
mällä työuralla ollut 28 prosenttia. Ainoastaan vanhimmassa ikäluokassa, yli 59 –vuotiaissa, työttömäksi jääneiden tilanne 
ei näinä vuosina poikkea vuosista 1989–1990. Tässä ikäryhmässä työttömäksi jääneiden määrä eli tarkasteltavan ryhmän 
koko on kuitenkin pienempi kuin nuoremmilla. 
 
Kuvio 7.9 Työttömäksi vuonna 1990 jääneiden työura vuosina 1991–1992 iän mukaan (%). 
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Myös epävakaa työura on yleistynyt kaikissa muissa paitsi 45–49 –vuotiaiden ikäluokassa, jossa vakaa työllistyminen on 
vaihtunut suoraan työttömyyden luonnehtimaksi tilanteeksi. Epävakaan ja työttömyyden leimaaman työuran yleistyminen 
näkyy vastaavasti vakaan työuran harvinaistumisena työttömäksi jääneiden keskuudessa. Etenkin 15–44 ja 45–49 –
vuotiaista entistä harvempi on onnistunut työllistymään vakaalle työuralle. Työttömyyseläkkeelle jääneiden osuus on hie-
man laskenut 55–59 –vuotiaiden ryhmässä ikärajan nostamisen vuoksi. 60–64 –vuotiaista työttömyyseläkkeelle on jäänyt 
yhtä suuri osuus kuin aikaisempinakin seurantavuosina (71 %). 
 
Työttömäksi joutumisen jälkeisessä tilanteessa sukupuolten välillä olleet erot ovat muuttuneet edellisestä seurannasta. 45–
54 –vuotiaiden miesten työllistyminen työttömyyden jälkeen on huonontunut enemmän kuin naisten, ja naiset ovatkin vuo-
sina 1991–1992 työllistyneet paremmin kuin miehet, vaikka naistenkin tilanne on edellisestä seurannasta vaikeutunut. Sen 
sijaan 55–59 –vuotiaiden ikäryhmässä miehet ovat edelleen välttyneet pitkältä työttömyydeltä naisia paremmin, mutta va-
kaa työura on myös tämän ikäisillä naisilla yleisempi kuin miehillä. 55–59 –vuotiaiden naisten tilanne on jakautunut sel-
vemmin kuin miesten. Osa naisista on jäänyt kokonaan ilman työtä, mutta osa taas oli päässyt oikein hyvin takaisin työ-
elämään työttömyyden jälkeen. Tämän ikäisistä miehistä taas suurin osa oli työllistynyt, mutta epävakaasti. 
 
Työttömyyseläkkeelle 55–59 –vuotiaat miehet ja naiset ovat jääneet yhtä usein, mutta 60–64 –vuotiaat naiset ovat siirty-
neet työttömyyseläkkeelle selvästi yleisemmin kuin miehet (liitetaulukko 7.5).  
 



Työttömäksi jääminen lamavuonna 1992 on ollut varsin kohtalokasta iästä riippumatta, mutta kohtalokkainta se on ollut 
55–59 –vuotiaille, joista joka toinen on ollut kaksi seuraavaa vuotta täysin ilman työtä eli vain työttöminä tai työvoimapo-
liittisissa toimenpiteissä. Vuonna 1990 työttömäksi jääneistä vastaava osuus oli 28 prosenttia. Lama on heikentänyt etenkin 
55–59 –vuotiaana työttömäksi jääneiden jo ennestään heikkoja mahdollisuuksia työllistyä uudelleen. Työttömyyden lei-
maama työura edelleen yleistyi myös muissa ikäryhmissä selvästi. Laman syveneminen on kuitenkin pahentanut etenkin 
ikääntyvien työttömäksi joutuneiden tilannetta. Epävakaa työura on yhä yleisin työuran muoto 15–54 –vuotiailla työttö-
mäksi jääneillä henkilöillä, mutta sekin on vuosina 1993–1994 harvinaistunut, kun se edellisessä seurannassa vielä yleistyi 
(kuvio 7.10). 
 
Kuvio 7.10 Työttömäksi vuonna 1992 jääneiden työura vuosina 1993–1994 iän mukaan (%). 
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Hyvin työelämään takaisin päässeitä eli vuodet 1993–1994 kokonaan työssä olleita on vuonna 1992 työttömäksi jääneistä 
pieni vähemmistö. Kun työttömäksi vuonna 1988 jääneistä 45–54 –vuotiaista noin 30 prosenttia oli vakaalla työuralla hy-
vän taloudellisen tilanteen vuosina 1989–1990, on vastaava osuus vuosina 1993–1994 enää keskimäärin kymmenisen pro-
senttia. Vaikeimmassa tilanteessa olevista 55–59 –vuotiaista ainoastaan kolme prosenttia on työllistynyt vakaasti jäätyään 
työttömäksi vuonna 1992, kun vuonna 1988 työttömäksi joutuneista tämä osuus oli sentään 15 prosenttia. Alle 45 –
vuotiaiden tilanne on edelleen tässä suhteessa parempi kuin ikääntyvien, vaikkakin heidän tilanteensa vuosiin 1989–1990 
verrattuna on heikentynyt määrällisesti enemmän kuin ikääntyvien. Suhteellisesti eniten vakaat työurat ovat harvinaistu-
neet ikääntyvillä. 
 
Eläkkeelle siirtyneiden osuus on kaiken kaikkiaankin 55–59 –vuotiailla noussut hieman vuosista 1991–1992, mutta erityi-
sesti on lisääntynyt työttömyyseläkkeelle jääneiden osuus. Vuonna 1993 55–59 –vuotiaista on vuonna 1994, jolloin osa 
tästä ryhmästä täyttää 60 vuotta, jäänyt työttömyyseläkkeelle 15 prosenttia. 60–64 –vuotiaista työttömäksi jääneistä jo lä-
hes kaikki (95 %) ovat siirtyneet eläkkeelle vuosina 1993–1994. Työttömyyseläkkeelle jääneitä on 87 prosenttia, mikä on 
16 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisen seurannan aikana. Yhteensä siis kokonaan työttömänä tai työttömyyseläk-
keellä oli vuonna 1992 työttömäksi joutuneista 55–59 –vuotiaista 64 prosenttia ja 60–64 –vuotiaista 88 prosenttia seuraavi-
en kahden vuoden ajan.  
 
Laman syveneminen on iskenyt työttömiksi joutuneiden 45–54 –vuotiaiden naisten työnsaantimahdollisuuksiin voimak-
kaammin kuin miesten. Tämän ikäisistä naisista jopa 40 prosenttia ei työttömäksi vuonna 1992 jäämisen jälkeen ole saanut 
uutta työtä. Miehillä vastaava osuus on miltei yhtä suuri, mutta miesten tilanne oli huonontunut jo edellisen seurannan ai-
kana selvemmin kuin naisten. Vakaalle työuralle oli kuitenkin edelleen 45–54 –vuotiaista naisista päässyt suurempi osa 
kuin miehistä, vaikka tässä suhteessa naisten tilanne on oleellisesti heikentynyt edelliseen seurantaan verrattuna. Tässä vai-
heessa julkisen sektorin supistaminen alkoi vaikuttaa naisten työllisyyteen aikaisempaa selvemmin. Miehistä vakaasti työl-
listyneiden osuus on samansuuruinen kuin vuosina 1991–1992.  
 
55–59 –vuotiaiden ryhmässä ei vuosien 1993–1994 seurantatilanteessa ole merkittäviä sukupuolten välisiä eroja. Ilman 
työtä jääneiden osuus on noussut huomattavasti sekä miehistä että naisista, mutta suurin muutos on tapahtunut vakaasti 
työllistyneiden naisten osuudessa, joka on pudonnut 16 prosentista kolmeen prosenttiin edellisestä seurannasta. Työttö-
myyseläkkeelle siirtyneiden osuus on edellisestä seurannasta noussut molemmilla sukupuolilla tässä ikäryhmässä. Van-
himmassa 60–64 –vuotiaiden ikäluokassa työttömyyseläkkeelle on myös jäänyt entistä useampi, varsinkin miehistä (liite-
taulukko 6.1). 
 
Viimeinen kaksivuotinen seurantajakso on vuosilta 1994–1995, jolloin lama osoitti jo taittumisen merkkejä. Tutkimusryhmä 
oli ollut työssä vuonna 1992 ja jäänyt työttömäksi synkimpänä työttömyysvuonna 1993 (kuvio 7.11). Alle 55 –vuotiaiden ja 
55–59 –vuotiaiden työttömäksi jääneiden tilanne on muuttunut edellisestä seurannasta toisistaan poikkeavalla tavalla. Alle 55 
–vuotiailla kokonaan ilman työtä olleiden osuus ei ole edellisestä seurannasta enää noussut. Varsinkin 15–44 –vuotiaat ja 45–
49 –vuotiaat ovat aikaisempaa yleisemmin onnistuneet välttämään työttömyyden ja toimenpiteiden täysin hallitseman työuran. 



Sen sijaan 55–59 –vuotiaista yhä useampi (54 %) on joutunut työttömäksi jäätyään olemaan ilman työtä vuodet 1994–1995. 
Tämän hankalimmassa asemassa olevan ikäryhmän tilanne on laman hellittäessäkin yhä heikentynyt.  
 
Kuvio 7.11 Työttömäksi vuonna 1993 jääneiden työura vuosina 1994–1995 iän mukaan (%). 
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Alle 45 –vuotiailla ja 45–49 –vuotiaillakin työttömyyden leimaaman työuran harvinaistumista vastaa sekä epävakaan että 
vakaan työuran yleistyminen työttömäksi joutumisen jälkeen. 50–54 –vuotiailla sen sijaan epävakaakin työura on harvi-
naistunut ja laman taittuminen on parantanut tämän ikäisten työllistymistä suoraan vakaalle työuralle.  
 
Vaikka 55–59 –vuotiaista työttömiksi joutuneista aikaisempaa yhä useampi on ollut pysyvästi ilman työtä seurantavuodet 
1994–1995, on myös vakaasti työllistyneiden osuus jonkin verran noussut myös tässä ongelmallisimmassa ikäryhmässä. 
Laman hellittäminen on siten jakanut 55–59 –vuotiaiden ryhmää siten, että yhtäältä entistä useampi heistä on juuttunut 
työttömäksi kerran työttömäksi jouduttuaan, mutta toisaalta myös aikaisempaa suurempi osa on onnistunut jo työllisty-
mään vakaasti. Taloudellisen tilanteen paraneminen ei toisaalta ole vähentänyt työttömyyden pitkittymistä 55–59 –
vuotiaiden ryhmässä, mutta niiden harvojen, jotka tästä ikäryhmästä ovat pystyneet työllistymään uudelleen, työllistyminen 
on ollut varsin pysyväluonteista. 
 
Eläkkeelle siirtyneitä on 55–59 –vuotiaissa vuosina 1994–1995 vähemmän kuin aikaisemmin, 60–64 –vuotiaista yhä lähes kaikki 
ovat siirtyneet eläkkeelle. Työttömyyseläkkeelle jääneiden osuus on molemmissa ikäryhmissä kääntynyt hienoiseen laskuun.  
 
45–49 –vuotiailla työttömäksi jääneillä työttömyyden pitkittyminen koko seuranta-ajalle on harvinaistunut molemmilla su-
kupuolilla edelliseen seurantaan nähden. Naisilla sitkeä työttömyys on edelleen tavallisempaa kuin miehillä. 50–54 –
vuotiaillakin kokonaan ilman työtä olleiden osuus ei ole enää kasvanut. Naisilla se on jopa kääntynyt laskuun. 
 
Sen sijaan vuodet 1994–1995 ovat merkinneet 55–59 –vuoden ikäisille naisille vaikeuksia päästä irti työttömyydestä. Koko 
seuranta-ajan työttömänä olleiden osuus on heillä noussut yhdeksän prosenttiyksikköä 59 prosenttiin vuosista 1993–1994, 
kun se miehillä on pysytellyt noin 50 prosentissa. Tämän ikäiset miehet ovat naisia yleisemmin siirtyneet eläkkeelle–myös 
työttömyyseläkkeelle – eikä vakaasti työllistyminen ole miehillä naisia yleisempää (liitetaulukko 7.5).  
 
 
7.6 Työttömien myöhempää työuraan vaikuttavat tekijät: vuosina 1988 ja 1992 työttömänä olleiden 

kaksivuotiset seurannat 
 
Tarkastelemme seuraavassa vuosina 1988 ja 1992 työttömänä olleiden myöhempään työuraan vaikuttavia tekijöitä mul-
tinomiaalisen logit –mallin avulla. Tarkoituksena on verrata, onko työuraan vaikuttavissa tekijöissä tapahtunut muutoksia 
1980–luvun lopun ja pahimpien lamavuosien välillä. Tarkastelussa ovat mukana henkilöt, jotka olivat ensimmäisenä seu-
rantavuonna 45–64 –vuoden ikäisiä. Erona edellä esitettyyn kuvailevaan analyysiin on se, että henkilöt ovat saattaneet 
jäädä työttömäksi myös jo aikaisemmin kuin seurantaa edeltävänä vuonna. Henkilöiden työttömyystaustaa ei siis jos tut-
kimusryhmien poiminnassa ole vakioitu, vaan se on yksi mallin selittäjistä.  
 
Vastemuuttuja eli tilanne vuosina 1989–1990 on luokiteltu neljään luokkaan kuten edelläkin. Vertailuluokkana, johon 
muihin luokkiin kuulumisen todennäköisyys suhteutetaan on vakaa työura. Selittäjinä ovat sukupuoli, koulutusaste, sosio-



ekonominen asema, aikaisempi työura17, alueen työttömyysaste, puolison toiminta, terveydentila ja ikä. Mallissa on yh-
teensä 18 dummy –muuttujaa, joista kahdeksan (koulutustasot ja yrittäjä- ja toimihenkilöasemat) eivät ole tilastollisesti 
merkitseviä selittäjiä vastemuuttujan vaihtelulle. 
  
Jokaisesta selittävästä muuttujasta on yksi luokka valittu ns. perustasoksi, johon muut luokat vertautuvat. Tällainen pe-
rushenkilö on mallissa 45–49 –vuotias työntekijäasemassa toimiva mies, jolla ei ole kansakoulun jälkeistä tutkintoa. Hän 
asuu keskimääräisen työttömyysasteen alueella, hänen aikaisempi työuransa on ollut epävakaa, hänen puolisonsa on seu-
rannan viimeisenä vuotena työssä ja hänen terveydentilansa on hyvä.  
 
Vuonna 1988 työttömänä olleiden työura 1989–90 
 
Ensimmäisestä mallista tehtävät analyysit perustuvat liitteeseen 6. Mallin sopivuus aineistoon on erinomainen (mallin p-
arvo on 1.0000). Tärkeimpien selittäjien kerroinestimaatit ja riskisuhteet on esitetty taulukossa 7.1. Riskisuhde (exp(beta)) 
voidaan tulkita ”selittävän” muuttujan prosentuaaliseksi vaikutukseksi vastemuuttujan kulloiseenkin luokkaan kuulumisen 
todennäköisyyteen viiteluokan todennäköisyyteen verrattuna, josta muiden mallin muuttujien vaikutukset on ”puhdistettu”. 
Lihavoidut luvut ovat tilastollisesti merkitseviä viiden prosentin riskitasolla. 
 
Vuonna 1988 työttömänä olleilla naisilla oli 44 prosenttia suurempi riski kuin miehillä joutua olemaan kokonaan ilman 
työtä vuodet 1989–1990. Koulutusasteella ja sosioekonomisella asemalla ei näytä olevan tilastollisesti merkitsevää vaiku-
tusta työttömien tilanteeseen jatkossa muiden muuttujien ollessa vakioituina.18 
 
Asuminen matalan työttömyysasteen alueella vähentää työttömyyden pitkittymisen ja myös eläkkeelle siirtymisen suhteel-
lista riskiä. Koko seuranta-ajan työttömänä tai toimenpiteissä olemisen suhteellinen riski ja myös epävakaan työuran riski 
on noin puolet pienempi matalan työttömyysasteen alueella verrattuna keskimääräisen työttömyysasteen alueisiin.  
 
Aikaisempi työura on mallin vahvin selittäjä sille, juuttuuko henkilö pitkittyvään työttömyyteen vai työllistyykö hän uudel-
leen työttömyyden jälkeen. Henkilöillä, jotka eivät vuosina 1987–1988 olleet ollenkaan työllistämistöiden ulkopuolisessa 
työssä, oli jopa 20 –kertainen riski joutua olemaan myös vuodet 1989–1990 ilman työtä verrattuna niihin, joiden aikaisem-
pi työuraa on luonnehtinut työn ja työttömyyden vaihtelu! Myös eläkkeelle (käytännössä lähinnä työttömyyseläkkeelle) 
siirtymisen todennäköisyys ja epävakaalle työuralle joutumisen todennäköisyys on työttömyysuralta tulleilla selvästi suu-
rempi. Vakaalla työuralla olleilla on puolestaan selvästi pienempi riski joutua työttömäksi tulon jälkeen pysyvästi työttö-
mäksi kuin epävakaalta työuralta tulleella. 
 
Taulukko 7.1  Vuonna 1988 työttömänä olleiden työuraan vuosina 1989–1990 vaikuttaneita tekijöitä kuvaavan mallin 

muuttujia, niiden kerroinestimaatit ja riskisuhteet. 
 eläke / vakaa työura työttömyys / vakaa työ-

ura 
epävakaa työura / va-

kaa työura 
 beta exp(beta) beta exp(beta) beta exp(beta) 
       

nainen -0,05 0,95 0,37 1,44 0,11 1,11 
       

matala työttömyysaste -0,47 0,63 -0,65 0,52 -0,64 0,53 
       

heikko terveydentila 2,29 9,92 1,02 2,78 0,66 1,93 
       

55-59 -vuotias 1,88 6,54 0,70 2,01 -0,05 0,95 
       

aikaisempana työurana työttömyysura 2,52 12,41 3,04 20,81 1,51 4,55 
       

aikaisempana työurana vakaa työura -0,83 0,43 -1,28 0,28 -0,81 0,45 
       

 

                                                           
17 Aikaisempi työura viittaa seurantaa edeltävien kahden vuoden työuraan, ja on muutoin samalla tavoin luokiteltu kuin 
seurantamuuttujakin, paitsi että eläkkeelle jääneitä ei luonnollisestikaan ole mukana. Muista muuttujista katso lähem-
min liite 10. 
18 Koulutuksen merkitys työllistymisen kannalta on nuorilla selvästi merkittävämpi kuin ikääntyvillä. (vrt. Aho, Halme 
ja Nätti 1999) 



Terveydentila on yhteydessä erityisesti eläkkeelle siirtymiseen. Henkilöt, joilla on terveysongelmia, ovat noin kymmenker-
taisella todennäköisyydellä jääneet eläkkeelle seurannan aikana verrattuna hyvän terveydentilan omaaviin henkilöihin. 
Myös työttömyyden pitkittyminen on heillä selvästi todennäköisempää.  
 
50–54 –vuotiaiden riski juuttua työttömyyteen, epävakaalle työuralle tai siirtyä eläkkeelle suhteessa vakaan työuran toden-
näköisyyteen ei poikennut tilastollisesti merkitsevästi heitä nuorempien 45–49 –vuotiaiden riskeistä. Sen sijaan 55–59 –
vuotiailla oli 45–49 –vuotiaisiin verraten kaksinkertainen riski joutua olemaan kokonaan ilman työtä vuodet 1989–1990. 
Eläkkeelle 55–59 –vuotiaat siirtyivät kuusi kertaa todennäköisemmin kuin vakaalle työuralle verrattuna 45–49 –vuotiaisiin. 
60–64 –vuotiaiden suuri eläkkeelle siirtyneiden osuus tulee myös riskivertailussa esille mitä selvimmin.  
 
Vuonna 1992 työttömänä olleiden työura 1993–94 
 
Seurantavuodet 1993–1994 käsittävä logit –malli on samanlainen kuin edellä ollut vuosien 1989–1990 malli. Mallissa ovat 
mukana henkilöt, jotka ovat olleet työttöminä vuonna 1992. Mallissa on 18 dummy –muuttujaa, joista kuuden merkitys ei 
ole tilastollisesti merkitsevä. Vastemuuttuja on luokiteltu kuten aikaisemmassakin mallissa, samoin selittävien muuttujien 
vertailuluokat ovat samat. Mallin sopivuus aineistoon on näidenkin vuosien osalta oikein hyvä (liite 7). Tärkeimpien selit-
täjien kerroinestimaatit ja riskisuhteet on esitetty taulukossa 7.2. Riskisuhde (exp(beta)) voidaan tulkita ”selittävän” muut-
tujan prosentuaaliseksi vaikutukseksi vastemuuttujan kulloiseenkin luokkaan kuulumisen todennäköisyyteen viiteluokan 
todennäköisyyteen verrattuna, josta muiden mallin muuttujien vaikutukset on ”puhdistettu”. Lihavoidut luvut ovat tilastol-
lisesti merkitseviä viiden prosentin riskitasolla. 
 
Vuonna 1992 työttömäksi jääneiden naisten ja miesten välillä ei vuosien 1993–1994 tilanteessa ole tilastollisesti merkitsevää 
eroa myöskään logit–mallin perusteella. Koulutustasollakaan ei näinäkään vuosina näytä olevan yhteyttä siihen, miten ikään-
tyvät työttömät jatkossa selviytyvät. Korkeakaan koulutus ei siis auta ikääntyvien työttömien uudelleen työllistymisessä. 
 
Sosioekonominen asemakaan ei muiden kuin yrittäjien osalta erota työttömänä olleiden tilannetta vuosina 1993–1994. 
Yrittäjien suhteellinen riski joutua pitemmäksi aikaa työttömäksi, epävakaalle työuralle tai eläkkeelle oli noin puolet siitä, 
mikä se on työntekijäasemassa toimivilla. Työttömänä olleet toimihenkilöt olivat työllistymisen suhteen samassa asemassa 
kuin työntekijätkin. 
 
Taulukko 7.2  Vuonna 1992 työttömänä olleiden työuraan vuosina 1993–1994 vaikuttaneita tekijöitä kuvaavan mallin 

muuttujia, niiden kerroinestimaatit ja riskisuhteet. 
 eläke / vakaa työura työttömyys / vakaa työ-

ura  
epävakaa työura / 

vakaa työura 
 beta exp(beta) beta exp(beta) beta exp(beta) 

yrittäjä -0,83 0,44 -0,78 0,46 -0,49 0,61 
puoliso eläkkeellä 0,69 1,99 0,40 1,49 0,17 1,18 
heikko terveydentila 2,01 7,47 0,04 1,04 0,17 1,18 
50-54 -vuotias 0,80 2,21 0,20 1,22 0,07 1,08 
55-59 -vuotias 2,44 11,50 0,40 1,50 -0,16 0,86 
aikaisempana työurana työttömyysura 2,05 7,77 2,38 10,80 0,88 2,41 
aikaisempana työurana vakaa työura -1,20 0,30 -1,54 0,21 -0,89 0,41 

 
Työssäkäyntialueen työttömyysaste ei tässä mallissa selitä tilastollisesti merkitsevästi työttömyyden jälkeistä tilannetta. 
Vuosien 1989–1990 mallissa matalan työttömyysasteen alueella työssäkäyvien riski juuttua työttömyyteen tai epävakaalle 
työuralle oli selvästi alhaisempi kuin keskimääräisen työttömyysasteen alueella asuvilla henkilöillä. Keskimääräinen työt-
tömyysaste on vuodesta 1990 noussut vuoteen 1994 mennessä 6.3 prosentista 20.1 prosenttiin. Työttömyysaste nousi mata-
lankin työttömyysasteen alueella niin voimakkaasti, ettei työttömyysaste enää muiden tekijöiden ollessa vakioituina vaikut-
tanut tilastollisesti merkitsevästi työttömänä olleiden työllistymiseen. Hyvän taloudellisen tilanteen aikana alueen työttö-
myysasteella on enemmän merkitystä työttömien työllistymiseen. Syvän laman aikana taas työttömyysaste menettää mer-
kitystään, koska myös matalan työttömyysasteen alueella työttömyysasteen nousu vaikeuttaa työnsaantimahdollisuuksia 
huomattavasti. 
 
Se, että aikaisempi työura on ollut pitkän työttömyyden leimaama on tässäkin mallissa vahvin vuosien 1993–1994 tilannet-
ta erotteleva tekijä. Vuodet 1991–1992 koko työvoimaan kuulumisaikansa työttömänä tai toimenpiteissä olleiden suhteel-
linen todennäköisyys olla myös seuraavat kaksi vuotta samassa tilanteessa on kymmenkertainen verrattuna henkilöihin, 
jotka ovat vuosina 1991–1992 olleet epävakaalla työuralla, eli joilla on ollut sekä työttömyys- että työssäkäyntijaksoja. 
Myös epävakaa työura ja eläkkeelle jääminen ovat selvästi yleisempiä työttömyyden värittämältä työuralta tulleilla.  
 



Työttömyyden leimaama aikaisempi työura ei kuitenkaan vaikuta työttömäksi jääneiden vuosien 1993–1994 tilanteeseen 
yhtä voimakkaasti kuin vuosien 1989–1990 tilanteeseen. Tähän on syynä se, että hyvän taloudellisen tilanteen ja matalan 
työttömyyden aikana pitkään työttömänä olleiden ryhmä oli valikoitunut ja huomattavasti pienempi kuin taloudellisen la-
man aikana. Jos henkilö on ollut hyvän taloudellisen tilanteen aikana pitkään työttömänä ei hänen työnsaantimahdollisuu-
tensa ole jatkossakaan hyvät, koska häneltä todennäköisesti puuttuu sellaisia kvalifikaatioita, joita työmarkkinoilla tarvi-
taan. Syvän laman vuosina työttömyysasteen noustessa työttömäksi joutuu myös henkilöitä, joiden kvalifikaatiotaso on 
korkea. Tällöin työttömyyden pitkittyminen ei ole yksinään enää niin voimakas merkki työmarkkinavaikeuksista tai työn-
hakijan ominaisuuksista, jolloin sen merkitys uudelleen työllistymisen kannalta on pienempi, vaikkakin edelleen hyvin 
merkittävä. Työttömyyden leimaava vaikutus on ilmeisesti pienempi korkean työttömyysasteen aikana.   
 
Vakaan työuran merkitys sitä vastoin on hieman noussut verrattuna vuosiin 1989–1990. Vakaammalla työuralla vuosina 
1991–1992 olleet ovat 80 prosenttia pienemmällä suhteellisella todennäköisyydellä kokonaan työttöminä tai toimenpiteissä 
seuraavina vuosina verrattuna epävakaalla työuralla olleisiin. Samoin riski joutua epävakaalle työuralle tai eläkkeelle on 
vakaalta työuralta tulleilla alhaisempi. Vakaan työuran merkityksen nousu kertoo siitä, että pysyminen työssä ja pitemmäl-
tä työttömyydeltä välttyminen heikon taloudellisen tilanteen aikana on merkki siitä, että henkilöllä on hyvät edellytykset 
pärjätä työmarkkinoilla. Vaikka henkilö on jäänytkin työttömäksi, ei hän ole ollut työttömänä pitkään, ja tällöin uudelleen 
työllistyminenkin on helpompaa kuin pitkään työttömänä olleilla 
 
Puolison eläkkeellä olo näyttäytyy tilastollisesti merkitsevänä selittäjänä sekä henkilön eläkkeelle siirtymiselle että työttö-
myyteen juuttumiselle. Jos puoliso on eläkkeellä vuonna 1994 on henkilö itsekin eläkkeellä kaksinkertaisella suhteellisella 
todennäköisyydellä verrattuna henkilöön, jonka puoliso on tuona vuonna työllinen. Riski joutua olemaan työttömänä koko 
seuranta-ajan on sekin 50 prosenttia suurempi henkilöillä, joiden puoliso on työttömyys- tai muulla eläkkeellä. Puolison ol-
lessa muualla kuin eläkkeellä tai työssä eli lähinnä työttömänä on myös pitkäaikainen työttömyys todennäköisempää kuin 
henkilöllä, jonka puoliso on työssä.  
 
Terveydentila on yhteydessä eläkkeelle siirtymiseen varsin selvästi myös vuosien 1993–1994 seuranta-aikana. Terveysongelmat 
nostivat eläkkeelle siirtymisen todennäköisyyden näinä vuosina seitsenkertaiseksi. Myös pitemmäksi ajaksi työttömäksi jääminen 
on suhteellisesti todennäköisempää heikon terveyden omaavilla henkilöillä kuin niillä, joiden terveys on hyvä.  
 
Iän mukaiset työllistymiserot ikääntyvilläkin tulevat esiin myös tässä mallissa. Verrattuna vuosien 1989–1990 malliin, 50–
54 –vuotiaiden ja 45–49 –vuotiaiden väliset erot ovat eläkkeelle siirtymisen suhteen kasvaneet vuosina 1993–1994. 50–54 
–vuotiaat ovat siirtyneet eläkkeelle näinä vuosina kaksi kertaa niin todennäköisesti kuin 45–49 –vuotiaat. Kyseessä on siis 
suhteellinen todennäköisyys siirtyä eläkkeelle verrattuna siihen, että työllistyy vakaasti.  
 
55–59 –vuotiaiden vaikeutunut tilanne näkyy siinä, että eläkkeelle siirtymisen suhteellinen todennäköisyys tämän ikäisillä 
verrattuna 45–49 –vuotiaisiin on yli kymmenkertainen. 55–59 –vuotiaista, ne jotka vuonna 1994 täyttävät 60 vuotta, ovat 
jääneet erityisesti työttömyyseläkkeelle aikaisempaa tavallisemmin. Myös suhteellinen riski pysyvämpään työttömyyteen 
on edelleen suurempi 55–59 –vuotiailla kuin 45–49 –vuotiailla. 
 
7.7 Työttömien nelivuotinen seuranta 
 
Kaksivuotisten seurantojen lisäksi selvitämme työttömäksi joutuneiden tilannetta pitemmälläkin ajanjaksolla nelivuotisten 
seurantojen avulla. Nelivuotiset seurannat kattavat vuodet 1989–1992 ja 1991–1994. Seurantatilojen luokitus on sama kuin 
kaksivuotisissakin seurannoissa eli: 

1) Koko työvoimaan kuulumisaikansa työttömänä tai toimenpiteissä olleet. 
2) Epävakaalla työuralla olleet. 
3) Vakaasti eli koko työvoimaan kuulumisaikansa työssä olleet. 
4) Eläkkeelle jonain seurantavuonna siirtyneet. 
 

Eläkkeelle siirtymisessä tarkastelemme erikseen vielä työttömyyseläkkeelle siirtyneiden osuutta. Ensimmäisessä nelivuoti-
sessa seurannassa mukana olevat henkilöt ovat jääneet työttömiksi vuonna 1988 ja ikäluokitus viittaa ikään vuonna 1989. 
 
Kuten kuviosta 7.12 voidaan nähdä, seurannan ollessa nelivuotinen, on koko ajan ilman työllistämistöiden ulkopuolista 
työtä olleiden osuus selvästi pienempi kuin kaksivuotisissa tarkasteluissa. Vuonna 1988 työttömäksi jääneistä oli kaikki 
vuodet 1989–1992 työttömänä tai toimenpiteissä ainoastaan pari prosenttia 15–44 –vuotiaista. Ikääntyvillä tämä osuus oli 
jonkin verran suurempi, mutta korkeimmillaankin seitsemän prosenttia 50–54 –vuotiailla. Kaksivuotisten seurantojen pe-
rusteella vaikeimmassa tilanteessa työttömyyden pitkittymisen kannalta olleista 55–59 –vuotiaista viisi prosenttia on ollut 
ilman työtä koko seuranta-ajan. Osuus on pieni sen vuoksi, että suurin osa (62 %) tämän ikäisistä on jo seurannan aikana 
jäänyt eläkkeelle.  
 



Kuvio 7.12 Työttömäksi vuonna 1988 jääneiden työura vuosina 1989–1992 iän mukaan (%). 
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Työttömyyseläkkeelle 55–59 –vuotiaiden ikäryhmästä jäi jonakin seurantavuonna noin joka kolmas. Työllistyminen va-
kaalle työuralle oli harvinaisinta 55–59 –vuotiaiden ikäryhmässä, josta ainoastaan viisi prosenttia työllistyi koko seuranta-
ajaksi. 55–59 vuotiaiden työttömäksi joutuneiden tilanne on siis nelivuotisenkin seurannan perusteella heikko, mutta kak-
sivuotisiin seurantoihin verrattuna heidän heikot työllistymismahdollisuutensa eivät tule esiin työttömyyden leimaaman 
työuran yleisyytenä, vaan eläkkeelle siirtyneiden osuuden suuruutena.  
 
45–54 –vuotiaista kuitenkin keskimäärin 15 prosenttia oli onnistunut työllistymään vakaasti työttömyyden jälkeen. Alle 45 
–vuotiaille työllistyminen oli kuitenkin pitemmänkin seurannan perusteella selvästi helpompaa kuin ikääntyvillä. Nuo-
remmilla samoin kuin 45–54 –vuotiailla yleisin tilanne vuosien 1989–1992 aikana oli epävakaa työura. Kuitenkin myös jo 
50–54 –vuotiaista joka viides jäi eläkkeelle seurannan aikana.  
 
60–64 –vuotiailla nelivuotisen seurannan tulokset ovat varsin itsestään selviä, koska heistä lähes kaikki ovat neljän vuoden 
aikana siirtyneet eläkkeelle. Työttömyyseläkkeen vahva rooli tämän ikäisten työttömien työmarkkinoilta poistumisen väy-
länä tulee selvästi ilmi työttömyyseläkkeelle jonain vuonna siirtyneiden osuudessa, joka oli yli 70 prosenttia. 
 
Miesten ja naisten tilanne on vuosien 1989–1992 välisenä seuranta-aikana ollut hyvin samankaltainen. Ainoastaan 50–54 –
vuotiaiden ikäluokassa miehistä suurempi osa kuin naisista oli epävakaalla työuralla. Naiset taas ovat olleet tavallisemmin 
joko kokonaan työttöminä tai vakaalla työuralla. Työttömyyseläkkeelle miehet jäivät naisia useammin sekä 55–59 –
vuotiaiden että 60–64 –vuotiaiden ikäryhmässä (liitetaulukko 7.2). 
 
Vuonna 1990 työttömäksi jääneiden vuodet 1991–1994 kattavan seurannan tuloksissa laman vaikutukset työttömien uudel-
leen työllistymisen mahdollisuuksiin ovat ilmeisiä (kuvio 7.13). Koko seurannan ajan kestävä työttömänä tai toimenpiteis-
sä oleminen on yleistynyt kaikissa ikäryhmissä jyrkästi. Varsinkin 45–49 –vuotiailla on ollut entistä selvästi vaikeampaa 
löytää työtä myös pitemmällä ajanjaksolla työttömäksi vuonna 1990 jouduttuaan. Melkein joka viides tämän ikäinen on ol-
lut kaikki neljä vuotta ilman työtä. Näin selvä työmarkkinoilta syrjäytyminen on kohdannut myös lähes joka viidettä 50–54 
–vuotiasta ja 13 prosenttia 55–59 –vuotiaista.  
 
Kuvio 7.13 Työttömäksi vuonna 1990 jääneiden työura vuosina 1991–1994 iän mukaan (%). 
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Alle 55 –vuotiailla työttömyysuran yleistymistä on vastannut vakaalle työuralle päässeiden osuuden väheneminen, mutta 
55–59 –vuotiailla vakaalla työuralla olevien osuus ei ole laskenut, vaan työttömyyden leimaaman työuran yleistyminen 
näkyy eläkkeelle siirtyneiden osuuden pienenemisenä. Työttömyyseläkkeelle siirtyneiden osuus on kuitenkin tässä ikä-
ryhmässä pysynyt noin 30 prosentissa. Eläkkeelle jääneiden osuus on pudonnut myös 50–54 –vuotiailla. 
 
Toisen nelivuotisen seurannan aikana sukupuolten välillä on selviä eroja työttömäksi vuonna 1990 joutuneiden tilanteessa 
seuraavina vuosina. Naiset ovat työttömäksi vuonna 1990 jouduttuaan pystyneet työllistymään vakaasti seuraavan neljän 
vuoden aikana yleisemmin kuin miehet kaikissa ikäluokissa. Myös työttömyyden täyttämä työura on naisilla ollut miehiä 
harvinaisempi muissa paitsi 50–54 –vuotiaiden ryhmässä. Toisaalta naiset ovat vanhimmista ikäryhmistä jääneet vuosina 
1991–1994 työttömyyseläkkeelle yleisemmin kuin miehet. Naisilla työttömyyseläkkeelle siirtyneiden osuus on noussut ai-
kaisemmasta nelivuotisesta seurannasta selvästi, kun taas miehillä tämä osuus on laskenut (liitetaulukko 7.2).  
 
Työttömien työuraan vaikuttavat tekijät nelivuotisseurannassa 
 
Selvitämme vuonna 1988 työttömänä olleiden tilannetta seuraavien neljän vuoden aikana myös multinomiaalisen logit –
mallin avulla, jolloin voimme vakioida eri taustamuuttujien vaikutuksen ja tarkastella yksittäisten muuttujien vaikutusta 
vuosien 1989–1992 tilanteeseen. Mallin rakenne on samankaltainen kuin edellä kaksivuotisten mallien kohdalla ja selittä-
vät muuttujatkin on koodattu dummy –muuttujiksi kuten aikaisemminkin. Vuonna 1989 60–64 –vuotiaat henkilöt on kui-
tenkin jätetty mallista pois, koska heistä lähes kaikki ovat seurannan aikana jääneet eläkkeelle.  
 
Mallissa on siis 17 dummy –muuttujaa, joista kuuden vaikutus vastemuuttujan vaihtelulle ei ole tilastollisesti merkitsevää. 
Mallin sopivuus aineistoon on erinomainen (liite 8). 
 
Joitakin mallin antamia kerroinestimaatteja ja riskisuhteita (vrt. edellä kaksivuotisseurannan mallit) on esitetty taulukossa 
7.3. Naisten suhteellinen todennäköisyys siirtyä eläkkeelle työttömyyden jälkeen vuosina 1989–1992 on noin puolet mies-
ten vastaavasta todennäköisyydestä. Myös epävakaalle työuralle naiset ovat sijoittuneet epätodennäköisemmin kuin mie-
het. Sen sijaan kokonaan työttömänä tai toimenpiteissä olemisen suhteellinen todennäköisyys ei eroa tilastollisesti merkit-
sevästi sukupuolten välillä. 
 
Kuten kaksivuotisessa vuodet 1989–1990 käsittävässä seurannassa, myös tässä samana vuonna alkavassa, mutta nelivuoti-
sessa seurannassa alueen matala työttömyysaste laskee pitkäaikaistyöttömyyden ja epävakaan työuran suhteellista riskiä 
merkittävästi.  
 
Vuosina 1987–1988 pelkästään työttömänä tai toimenpiteissä olleet ovat ilman työtä myös vuodet 1989–1992 todennäköi-
semmin kuin jonkin verran työssä aikaisempina vuosina olleet. Työttömyys ennustaa itseään varsin vahvasti myös pitem-
mällä ajanjaksolla. Ne ikääntyvät henkilöt, jotka ovat joutuneet olemaan pitempään työttömänä eivät saa yleensä työtä 
myöhemminkään. He joko ovat työttöminä myös jatkossa tai jäivät työttömyyseläkkeelle. Vakaammin työssä pysyneillä 
ikääntyvillä on kuitenkin työttömyyden jälkeenkin mahdollisuuksia päästä takaisin työhön. Erot pitkään työttömänä ollei-
den ja jonkin verran työssä olleiden mahdollisuuksissa saada työtä ovat jyrkät. 
 
Taulukko 7.3 Vuonna 1988 työttömänä olleiden työuraan 1989–1992 vaikuttavia tekijöitä kuvaavan mallin muuttujia, 

niiden kerroinestimaatit ja riskisuhteet. 



 eläke / vakaa työ-
ura 

työttömyys / vakaa 
työura 

epävakaa työura / 
vakaa työura 

 beta exp(beta) beta exp(beta) beta exp(beta) 
nainen -0,76 0,47 -0,31 0,74 -0,42 0,65 
matala työttömyysaste -0,46 0,63 -0,74 0,48 -0,45 0,64 
puoliso eläkkeellä 0,65 1,91 0,58 1,79 0,14 1,15 
puoliso muualla kuin työssä tai eläkkeellä 0,61 1,83 0,98 2,65 0,26 1,30 
heikko terveys 1,95 7,04 0,93 2,54 0,65 1,91 
55-59 -vuotias 2,28 9,78 0,73 2,08 0,00 1,00 
aikaisempana työurana työttömyysura 1,97 7,14 2,90 18,12 1,17 3,23 
aikaisempana työurana vakaa työura -0,28 0,75 -1,22 0,29 -0,41 0,66 

 
Puolison ollessa työssä myös työttömänä ollut henkilö itse oli yleisemmin työssä kuin henkilö, jonka puoliso oli eläkkeellä 
tai työttömänä. Ihmisten työmarkkinakäyttäytyminen ja eläkkeelle jääminen on selvästi riippuvainen myös kotitalouden 
muiden jäsenten, lähinnä puolison, toiminnasta ja tilanteesta. Työttömänä olevan henkilön puolisokin on usein työttömänä 
ja työttömyys kasaantuu näin ollen tiettyihin kotitalouksiin. 
 
Terveysongelmat ja 55–59 –vuoden ikä lisäsivät työttömyysuralle joutumisen ja eläkkeelle jäämisen suhteellista riskiä sel-
västi. 55 vuotta täyttäneet henkilöt ovat muita ikääntyneitä suuremmassa vaarassa juuttua pitkäkestoiseen työttömyyteen, 
josta ulospääsy on vaikeaa. 
 
Mallissa, joka tarkastelee vuosien 1991–1994 tilannetta vuonna 1990 työttömänä olleiden osalta on identtinen vuosien 
1989–1992 mallin kanssa. Dummy –muuttujista kuusi ei ole tilastollisesti merkitsevää selittäjää vuosien 1991–1994 tilan-
teen kannalta. Mallin sopivuus aineistoon on hyvä (liite 9). 
 
Mallin antamat tulokset ovat samansuuntaisia kuin aikaisemman nelivuotisen mallin tulokset, mutta joitain erojakin voidaan löy-
tää. Ensinnäkin naiset ovat vuosina 1991–1994 pärjänneet miehiä paremmin työttömänä olon jälkeen myös muiden taustamuuttu-
jien ollessa vakioituina. Naisten suhteellinen riski siirtyä eläkkeelle tai juuttua työttömyyteen on noin 70 prosenttia pienempi kuin 
miesten. Työttömänä oleminen on lamavuosina ollut miehillä työttömyyden pitkittymisen kannalta kohtalokkaampaa kuin naisil-
la. Sukupuolten väliset erot ovat vuosien 1989–1992 seurantaan verrattuna kasvaneet (taulukko 7.4).  
 
Taulukko 7.4 Vuonna 1990 työttömänä olleiden työuraan 1991–1994 vaikuttavia tekijöitä kuvaavan mallin muuttujia, nii-

den kerroinestimaatit ja riskisuhteet. 
 eläke / vakaa työura työttömyys / vakaa 

työura  
epävakaa työura / 

vakaa työura 
 beta exp(beta) beta exp(beta) beta exp(beta) 

nainen -1,16 0,31 -1,06 0,34 -0,75 0,47 
korkea-asteen tutkinto -1,27 0,28 -1,41 0,24 -1,05 0,35 
puoliso eläkkeellä 0,99 2,69 0,58 1,79 0,24 1,28 
puoliso muualla kuintyössä tai eläkkeellä 0,63 1,87 0,83 2,29 0,20 1,22 
heikko terveys 2,74 15,56 1,55 4,73 1,18 3,25 
55-59 -vuotias 1,87 6,47 -0,62 0,54 -0,85 0,43 
aikaisempana työurana työttömyysura 1,52 4,57 1,73 5,67 0,23 1,26 
aikaisempana työurana vakaa työura -0,56 0,57 -1,07 0,34 -0,19 0,83 

 
Korkea-asteen koulutus on suojannut ikääntyviä työttömyyteen juuttumiselta vuosina 1991–1994. Korkeasti koulutettujen 
riski olla kokonaan ilman työtä nämä vuodet on miltei 80 prosenttia pienempi kuin pelkän kansakoulun käyneillä. Myös 
keskiasteen koulutus näyttää vähentävän työttömyyden pitkittymistä, mutta sen vaikutus ei ole tilastollisesti merkitsevä. 
Korkea-asteen koulutus on siis ikääntyvillä tullut laman myötä tärkeämmäksi kvalifikaatioksi työttömyyden jälkeisen työl-
listymisen kannalta nelivuotisseurannassa. Vuosina 1989–1992 korkea-asteen koulutushan ei ollut tilastollisesti merkitsevä 
selittäjä työttömien jatkotilanteelle eikä vuonna 1992 työttömänä olleiden kaksivuotisseurannassa. Myös eläkkeelle korke-
asti koulutetut ovat jääneet selvästi ainoastaan kansakoulun käyneitä harvemmin. 
 
Työttömyyden itseään ennustava vaikutus näkyy selkeästi myös vuosien 1991–1994 seurannassa. Aikaisempina vuosina 
kauan työttömänä olleet ovat työttöminä myös seurannan aikana todennäköisemmin kuin henkilöt, joilla työuraan on aikai-
semmin kuulunut sekä työtä että työttömyyttä. Jatkuvammin työssä olleet ovat päinvastoin todennäköisemmin myös jat-
kossa työllistyneet vakaammin. Aikaisemman työuran vaikutus ei kuitenkaan ole aivan niin merkittävä vuosina 1991–1994 
kuin vuosina 1989–1992. Näinhän oli myös kaksivuotisissa seurannoissa. Aikaisemman työuran merkitys pienenee työt-
tömyysasteen noustessa ja työttömäksi joutuneiden määrän kasvaessa. 



 
Aikaisemman työuran jälkeen vuosien 1991–1994 tilanteen toiseksi vahvin selittäjä on terveydentila. Erityisesti eläkkeelle 
siirtyminen, mutta myös työttömyyden leimaamalle työuralle joutuminen oli terveysongelmaisilla ollut selvästi todennä-
köisempää kuin henkilöillä, joilla on hyvä terveydentila. Terveydentila on työttömyyden jälkeisen tilanteen selittäjänä ollut 
vuosina 1991–1994 selvästi vahvempi kuin vuosina 1989–1992. Korkean työttömyyden aikana heikon terveydentilan 
omaavat henkilöt jäävät helpommin pitkäaikaisesti työttömiksi, koska työvoiman tarjonta on suurempi ja työnantajilla on 
näin ollen paremmat mahdollisuudet valita työntekijänsä. 
 
55–59 –vuotiaiden riski pysyä työttömänä tai toimenpiteissä kaikki vuodet 1991–1994 suhteessa vakaasti työllistymiseen 
oli pienempi kuin 45–49 –vuotiailla, kun sen kaikissa muissa seurannoissa on ollut suurempi. Selityksenä tähän on ilmei-
sesti se, että lamavuosien nelivuotisessa seurannassa tämän ikäryhmän työttömät siirtyivät niin usein työttömyys- tai muul-
le eläkkeelle, että pitkäaikaistyöttömyyden jatkuminen koko seuranta-ajan oli vakaalle työuralle pääsyyn verrattuna epäto-
dennäköisempää kuin nuorempien kohdalla. 
 
8 TYÖURAN PÄÄTTYMINEN: VUOSINA 1990, 1992, 1994 JA 1996 ELÄKKEELLE 45–64 

–VUOTIAINA SIIRTYNEIDEN VERTAILU 
 
8.1 Johdanto 
 
Tässä luvussa tarkastelemme työuransa ennen 65 vuoden ikää eläkkeelle päättäneitä ja heidän sitä edeltänyttä työuraansa. 
Tarkastelun pääpaino on yhtäältä eri eläkemuotojen piiriin siirtyneiden ja toisaalta eri ajankohtien vertailussa. Tarkastelus-
sa eivät ole mukana ”varsinaisena” eläkeikänä pidettyyn 65 ikään asti työssä pysyneet–joita tosin on nykyisin enää pieni 
vähemmistö ikääntyvistä. Väestöotoksiemme mukaan vuoden 1988 lopussa tuolloin 64 vuoden ikäisistä 16 prosenttia oli 
työssä; vuonna 1994 vastaava osuus oli 9 prosenttia. 
 
Eläkemuodot olemme luokitelleet työkyvyttömyyseläkkeeseen, yksilölliseen varhaiseläkkeeseen, työttömyyseläkkeeseen 
sekä muihin eläkkeisiin. Viimeksi mainittu eläke on pääsääntöisesti saatu iän tai työvuosien perusteella. Eräistä ammateista 
ja tehtävistä on voinut jäädä työeläkkeelle jo ennen yleistä eläkeikää (esim. lentäjät ja palomiehet sekä johtajien eläkejär-
jestelyt) ja virkamiesten yleinen eläkeoikeus alkoi tutkimuksemme kohteena olevana aikana 63 vuoden iästä. Myös var-
hennetulle vanhuuseläkkeelle siirtyneet ovat tässä luokassa. Osa-aikaeläkkeelle siirtyneet eivät ole tutkimusryhmissä mu-
kana, koska heidät on aineistossamme luokiteltu työllisiksi. Vuonna 1996 emme ole voineet erottaa yksilöllistä varhaiselä-
kettä saaneita ja työkyvyttömyyseläkettä saaneita toisistaan, koska tuolloin heidät oli aineistossamme olevassa eläkelaji-
muuttujassa luokiteltu samaan luokkaan. 
 
Seuraavassa tarkastelemme ensiksi yleisesti eläkkeellä olleiden osuutta 45–64 –vuotiaista sukupuolen, iän, koulutuksen ja eläke-
lajin mukaan. Jaksossa 8.2 vertaamme eri tarkasteluvuosina eläkkeelle jääneitä samojen muuttujien mukaan. Jaksossa 8.3 analy-
soimme eri ajankohtina työuransa päättäneiden 45–64 –vuotiaiden työuraa eläkkeelle siirtymistä edeltäneiden neljän vuoden ai-
kana. Lopuksi hahmottelemme eläkkeelle siirtymistä edeltäneen työuran ja eläkemuodon tarkastelun yhdistämiseen perustuvan 
työuran päättämisen tyypittelyn. Viimeksi mainituissa kahdessa jaksossa ovat mukana vain työuransa vuosian 1990, 1992 ja 1994 
päättäneet, koska vuonna 1996 työuransa päättäneille ei voitu muodostaa vertailukelpoisia viimeisten työvuosien työuratyyppejä, 
koska vuodelta 1996 käytettävissämme ei ollut työssäkäyntiä koskevia täydellisiä tietoja. 
 
45–64 –vuotiaiden eläkkeellä olo eläkemuodon ja sukupuolen mukaan 
 
Eläkkeellä olevien osuus 45–64 –vuotiaista laski vuosien 1988 ja 1996 välillä neljä prosenttiyksikköä 29 prosentista 25 
prosenttiin. Ainoastaan yksilöllisellä varhaiseläkkeellä olevien osuus on tänä aikana hieman noussut (liitetaulukko 8.1). 
Eläkkeellä olevat ovat tyypillisimmin työkyvyttömyyseläkkeellä. Yli puolet kaikista eläkkeellä olevista 45–64 –vuotiaista 
oli vuosina 1988–1996 työkyvyttömyyseläkkeellä. Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus kuitenkin hieman laski sa-
malla kun yksilöllisellä varhaiseläkkeellä olevien osuus kasvoi noin kymmenestä lähes 20 prosenttiin. Työttömyyseläk-
keellä olevien osuus aleni huolimatta työttömyyseläkkeelle jäämisen 1990–luvulla tapahtuneesta yleistymisestä 60 vuotta 
täyttäneiden ikäryhmässä. Tämä johtuu siitä, että 80 –luvun lopulla alle 60 –vuotiaistakin suuri osa jäi työttömyyseläkkeel-
le, kun taas 1990 –luvun puolella työttömyyseläkeikärajan nosto epäsi alle 60 –vuotiailta työttömyyseläkkeelle pääsyn 
(kuvio 8.1). 
 
Kuvio 8.1 Eri eläkemuotojen piirissä olevien osuus 45–64 –vuotiaista eläkeläisistä vuosina 1988, 1990, 1992, 1994 ja 

1996 sukupuolen mukaan (%). 
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Sekä miehillä että naisilla työkyvyttömyyseläke oli selvästi yleisin eläkkeelläolomuoto. Miehillä se kuitenkin oli vielä ylei-
sempi kuin naisilla, naisilla taasen muut eläkemuodot ovat jonkin verran tavallisempia kuin miehillä. Yksilöllinen var-
haiseläke on naisilla yleistynyt tarkasteluajanjakson aikana enemmän kuin miehillä ja työttömyyseläkkeen osuus taas las-
kenut hieman enemmän.  
 
45–64 –vuotiaiden eläkkeellä olo eläkemuodon ja ikäryhmän mukaan 
 
Kuvio 8.2  Eri eläkemuotojen piirissä olevien osuus 45–64 –vuotiaista 1988, 1990, 1992, 1994 ja 1996 viisivuotisikä-

ryhmittäin (%). 
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Eläkkeellä olo yleistyy luonnollisesti voimakkaasti iän myötä. 45–49 –vuotiaista eläkkeellä on ollut seitsemän prosenttia eikä tä-
mä osuus ole muuttunut 80 –luvun lopulta 90 –luvun puoliväliin. 50–54 –vuotiaista eläkkeellä oli runsas kymmenen prosenttia 
ikäryhmästä. Tämäkään osuus ei tarkastelujakson aikana muuttunut. Sen sijaan 55–59 –vuotiaista eläkeläisten osuus laski 36 pro-
sentista alle 30 prosentin, mikä aiheutui työttömyyseläkkeen ikärajan nostamisesta. Vuonna 1988 vielä kahdeksan prosenttia tästä 
ikäluokasta oli työttömyyseläkkeellä. 60 vuotta täyttäneiden ikäluokassa eläkkeellä olo yleistyi. Eläkkeellä oli vuonna 1988 kaksi 
kolmesta 60–64 –vuotiaista, mistä osuus on noussut 77 prosenttiin. (Vrt. edellä luvun 4 kuvio 4.2).  
 



Kuviossa 8.2 on esitetty eläkkeellä olevien ikääntyvien eläkemuotojen jakaumat ikäryhmittäin. Työkyvyttömyyseläkkeen 
hallitsevuus 45–54 –vuotiaiden eläkemuotona tulee hyvin esille. Lähes kaikki tämän ikäiset eläkeläiset ovat eläkkeellä työ-
kyvyttömyyden vuoksi. 55–59 –vuotiaista työkyvyttömyyseläkkeellä on runsas 60 prosenttia eläkkeellä olevista. Työttö-
myyseläkkeellä oli tämän ikäisistä eläkeläisistä reilu viidennes vuonna 1988. Työttömyyseläkkeen poistuminen tämän 
ikäisten eläkevaihtoehdoista on nostanut yksilöllisellä varhaiseläkkeellä ja muulla eläkkeellä olevien osuuksia. Vanhim-
masta 60–64 –vuotiaiden ikäryhmästä työttömyyseläkkeellä olevien osuus kaikista eläkeläisistä on laskenut vajaasta 30 
prosentista 22 prosenttiin. Tämä johtuu työttömyyseläkkeen ikärajan nostosta. 1990 –luvun ensimmäisinä vuosina vielä al-
le 60 –vuotiaana ennen vuotta 1990 eläkkeelle jääneet olivat mukana 60–64 –vuotiaiden työttömyyseläkeläisten joukossa. 
Yksilöllisellä varhaiseläkkeellä olleiden osuus on tässä ikäryhmässä kolminkertaistunut.  
 
45–64 –vuotiaiden eläkkeellä olo eläkemuodon ja koulutuksen mukaan 
 
Pelkän kansakoulun käyneet ovat eläkkeellä yleisemmin kuin kansakoulun jälkeisen tutkinnon suorittaneet. Enintään kan-
sakoulun käyneistä 45–64 –vuotiaista 36 prosenttia oli eläkkeellä vuonna 1988, alemman keskiasteen tutkinnon suoritta-
neista viidennes, ylemmän keskiasteen suorittaneista 17 prosenttia ja korkeimmin koulutetuista noin joka kymmenes. Kor-
keampi koulutus näyttää siis olevan yhteydessä sellaisiin työoloihin, työpaikan ominaisuuksiin ja henkilökohtaisiin omi-
naisuuksiin, jotka auttavat pysymään työelämässä pitempään. Eläkkeellä olevien osuus on pysynyt kaikissa koulutustaus-
tan mukaisissa ryhmissä lähes ennallaan vuodet 1988–1996 (liitetaulukko 8.2). 
 
Työttömyyseläkkeellä olevien osuus on sitä matalampi mitä korkeampi on henkilön koulutustaso. Pelkän kansakoulun 
käyneistä eläkeläisistä työttömyyseläkkeellä oli vuonna 1988 23 prosenttia ja vuonna 1996 13 prosenttia. Korkea-asteen 
tutkinnon suorittaneista eläkkeellä olevista ikääntyvistä työttömyyseläkkeellä oli vuonna 1988 alle kymmenen prosenttia ja 
vuonna 1996 vai neljä prosenttia. Matalampi koulutus on yhteydessä myös suurempaan työkyvyttömyyseläkkeellä olevien 
osuuteen. Korkeammin koulutetut sen sijaan ovat yleisemmin muulla eläkkeellä. Yksilöllinen varhaiseläke on myös jonkin 
verran tavallisempi eläkemuoto korkeammin koulutetuilla. Pelkän kansakoulun käyneiden ja alemman keskiasteen tutkin-
non suorittaneiden työolot altistavat heidät ilmeisesti korkeammin koulutettuja suuremmalle työkyvyttömyysriskille (liite-
taulukko 8.3). 
 
8.2 45–64 –vuotiaiden eläkkeelle siirtyminen: muutokset 1990–1996 
 
Tässä jaksossa vertaamme vuosina 1990, 1992, 1994 ja 1996 eläkkeelle siirtyneitä 45–64 –vuotiaita eläkelajin sekä iän, 
sukupuolen ja koulutustaustan mukaan. Eläkkeelle tiettynä vuonna siirtyneet on poimittu aineistosta sillä perusteella, että 
he olivat eläkkeellä tuon vuoden lopussa, mutta eivät vielä edellisen vuoden lopussa.  
 
Kaiken kaikkiaan yleisin eläkkeelle siirtymisen muoto on 45–64 –vuotiailla ollut vuoteen 1992 asti työkyvyttömyyseläke 
ja vuoden 1992 jälkeen muu eläke.19 Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden osuus on laskenut noin 35 prosentista alle 30 
prosenttiin vuosien 1990–1996 välisenä aikana. Yksilölliselle varhaiseläkkeelle siirtyneiden osuus on myös alentunut vuo-
den 1990 noin 30 prosentista alle 20 prosentin. Vuoden 1996 yksilöllisellä varhaiseläkkeellä olevat ovat samassa ryhmässä 
työkyvyttömyyseläkkeen saajien kanssa. Näille eläkkeille jääneiden osuuksien laskua vastaa työttömyyseläkkeelle siirty-
misen yleistyminen. Työttömyyseläkkeelle siirtyminen yleistyi vuoden 1990 alle kymmenestä prosentista vuoden 1994 lä-
hes 30 prosenttiin kaikista eläkkeelle mainittuna vuonna siirtyneistä ikääntyvistä. (Kuvio.8.3) 
 
Kuvio 8.3  Vuosina 1990, 1992, 1994 ja 1996 eläkkeelle siirtyneet 45–64 –vuotiaat eläkelajin ja sukupuolen mukaan (%). 

                                                           
19 Luokkaan muu eläke kuuluvat kaikki muut eläkkeet paitsi työttömyys-, työkyvyttömyys-, ja yksilölliset varhaiseläkkeet. 
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Miesten selvästi yleisin eläkkeellesiirtymisen muoto on kaikkina vuosina ollut työkyvyttömyyseläke. Naiset taas ovat tyy-
pillisimmin jääneet muulle eläkkeelle. Miesten naisia suurempi työkyvyttömyyseläkkeen alkavuus on tuttu asia jo useam-
malta vuosikymmeneltä (Hytti 1993, 69). Alkavuuden ero oli noin kymmenen prosenttiyksikköä ennen vuotta 1996, jolloin 
ero supistui neljään prosenttiyksikköön. Työttömyyseläkkeelle ja yksilölliselle varhaiseläkkeelle miehet ja naiset ovat siir-
tyneet suunnilleen samassa määrin vuosina 1990–1996. Naiset ovat taas miehiä useammin siirtyneet muulle eläkkeelle 
kaikkina vuosina. (Kuvio 8.3) 
 
Kuvio 8.4 Vuosina 1990, 1992, 1994 ja 1996 eläkkeelle siirtyneet 45–64 –vuotiaat eläkelajin ja ikäryhmän mukaan (%). 
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Eri ikäiset ovat luonnollisesti siirtyneet eri eläkkeille. 45–54 –vuotiaista suuri enemmistö on työuransa päätettyään jäänyt 
työkyvyttömyyseläkkeelle koko tarkastelujakson aikana, koska muiden eläkemuotojen ikärajat ovat yleensä yli 54 ikävuo-
den. 55–59 –vuotiaat ovat yleisimmin jääneet yksilölliselle varhaiseläkkeelle. Tälle eläkkeelle on jäänyt puolet eläkkeelle 
siirtyneistä vuona 1990, mistä osuus on laskenut jonkin verran vuoteen 1996 mennessä. Myös työkyvyttömyyseläkkeelle 
lähteneiden osuus on vähentynyt tänä aikana ja muulle eläkkeelle jääneiden osuus kasvanut. Vuoden 1996 tilannetta ei ole 
suoraan nähtävissä, koska työkyvyttömyyseläkeläiset ja yksilöllisellä varhaiseläkkeellä olevat on sinä vuonna tilastoitu yh-
tenä ryhmänä. 
 
Vanhimmassa 60–64 –vuoden ikäryhmässä tavallisin eläkkeelle jäämisenmuoto oli vuoteen 1992 asti muu eläke ja tämän 
jälkeen työttömyyseläke. Vuonna 1990 joka kymmenes 60–64 –vuotias työuransa päättävä jäi työttömyyseläkkeelle, 
vuonna 1996 jo joka toinen! Laman vaikutus ikääntyvien työmarkkinatilanteeseen näkyy eläkkeelle siirtyneillä työttö-
myyseläkkeen varsin huomattavana roolina 60–64 –vuotiaiden ikäluokassa. Tämän ikäisten eläkkeelle siirtymisen lisäys 
1990–luvulla johtui pitkälle juuri työttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrän kasvusta. (kuvio 8.4)  



Kuvio 8.5  Vuonna 1990, 1992, 1994 ja 1996 eläkkeelle siirtyneet 45–64 –vuotiaat eläkelajin ja koulutustason mukaan (%). 
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Eläkkeelle jääneiden eläkemuoto on selvässä yhteydessä koulutustasoon. Pelkän kansakoulun käyneiden ja alemman kes-
kiasteen tutkinnon suorittaneiden ryhmissä yleisin eläkkeelle siirtymisen muoto on ollut työkyvyttömyyseläke kaikkina 
muina vuosina paitsi 1994 ja 1996, jolloin pelkän kansakoulun käyneiden tavallisin eläkkeelle siirtymisen muoto oli työt-
tömyyseläke. Ylemmän keskiasteen ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneet ovat sen sijaan päättäneet työuransa yleisim-
min muulle eläkkeelle. Työkyvyttömyyseläkkeelle ja yksilölliselle varhaiseläkkeelle jääminen on kaikilla koulutusasteilla 
harvinaistunut samalla kun työttömyyseläkkeelle siirtyneiden osuus on kasvanut. Työuran päättyminen työttömyyseläk-
keelle harvinaistuu koulutusasteen nousun myötä. Pelkän kansakoulun käyneet ovat koko tarkasteluperiodin ajan jääneet 
työttömyyseläkkeelle yleisemmin kuin muun tutkinnon suorittaneet. Työttömyyseläkkeelle jääminen on myös yleistynyt 
matalammin koulutetuilla jyrkemmin kuin korkeammin koulutetuilla. Pelkän kansakoulun käyneillä työuran loppuminen 
työttömyyseläkkeeseen on noussut vuoden 1990 viidestä vuoden 1996 30 prosenttiin. Alemman keskiasteen tutkinnon suo-
rittaneilla työttömyyseläkkeelle jääneiden osuus työuran päättäneistä on noussut suhteellisesti vielä enemmän. Koulutus 
vähentää riskiä joutua pitkäaikaisesti työttömäksi, ja sitä kautta riskiä jäädä työttömyyseläkkeelle. (Kuvio 8.5) 
 
Yli 44 –vuotiaista työuransa päättäneistä suurin osa ei ole suorittanut kansakoulun jälkeistä tutkintoa ja korkea-asteen tut-
kinto on alle kymmenesosalla. Ylemmän keskiasteen ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden pieni määrä on syytä pitää 
mielessä tuloksia tulkittaessa. 
 
8.3 Eläkkeelle vuosina 1990, 1992 ja 1994 siirtyneiden 45–64 –vuotiaden työuran viimeiset neljä 

vuotta  
 
Selvitämme seuraavaksi sitä, millaisia työuransa eläkkeelle päättäneiden 45–64 –vuotiaiden työurat olivat eläkkeelle siir-
tymistä edeltäneiden neljän vuoden aikana. Tavoitteenamme on siis tarkastella sitä, millaisilta työurilta eläkkeelle on siir-
rytty, ja ovatko työuran viime vuodet olleet toisistaan poikkeavia eri eläkkeille siirtyneillä. Lisäksi seuraamme sitä, onko 
työurien viime vuosien luonne muuttunut 1980 –luvun lopulta lamavuosiin. Näissä analyyseissä ovat mukana vuonna 
1990, 1992 tai 1994 eläkkeelle jääneet 45–64 –vuotiaat henkilöt. (Vuonna 1996 eläkkeelle siirtyneille ei voitu muodostaa 
työuran kuvaajaa, koska työssäkäyntitietoa vuodelta 1996 ei ollut käytettävissä.) Työuran päättymistä edeltävien neljän 
vuoden aikainen työura on luokiteltu seuraavasti: 

1) Koko työvoimaan kuulumisaikansa työttömänä tai työvoimapoliittisissa toimenpiteissä olleet. 
2) Korkeintaan puolet työvoimaan kuulumisajastaan työttömänä tai toimenpiteissä olleet. 
3) Yli puolet, mutta ei koko työvoimaan kuulumisaikaansa työssä olleet.  
4) Koko työvoimaan kuulumisaikansa työssä olleet. 

 
Vuonna 1990 eläkkeelle jääneistä suuri enemmistö (75 %) oli työssä koko sen ajanjakson, jonka he olivat työvoimassa 
vuosina 1987–1990. Kokonaan työttömänä tai toimenpiteissä työuransa viimeisinä vuosina oli vain kaksi prosenttia eläk-
keelle siirtyneistä. Työuran viime vaiheet eroavat selvästi toisistaan sen mukaan, mille eläkkeelle henkilö on jäänyt. Yksi-
lölliselle varhaiseläkkeelle jääneistä 86 prosenttia on ollut työssä koko työuransa loppuvaiheen. Myös työkyvyttömyys-
eläkkeelle ja muulle eläkkeelle siirtyneistä selvä enemmistö on ollut työssä koko työvoimassa oloaikansa eläkettä edeltä-
neenä neljänä vuotena. Sen sijaan työttömyyseläkkeelle jääneiden viimeisiä työvoimaan kuulumisvuosia leimaa luon-



nollisesti työttömyys. Viidennes heistä oli vähintään puolet työvoimaan kuulumisajastaan työttömänä tai työvoimapoliitti-
sissa toimenpiteissä (taulukko 8.1). 
 
Taulukko 8.1 Vuonna 1990 eläkkeelle siirtyneiden 45–64 –vuotiaiden työura vuosina 1987–1990 eläkelajin ja suku-

puolen mukaan (%).  
 

Miehet 
Ei työvoi-

massa 
Kokonaan työttö-

mänä tai toimenpi-
teissä 

Korkeintaan puolet 
työttömänä tai toi-

menpiteissä 

Yli puolet 
työssä 

Kokonaan 
työssä 

Yhteensä 

Työttömyyseläke 0 0 6 94 0 100 
Työkyv.eläke 3 5 8 11 73 100 
Yks.varhaiseläke 0 1 2 12 85 100 
Muu eläke 3 0 4 7 86 100 
Yhteensä 2 2 5 13 78 100 

Naiset       
Työttömyyseläke 0 13 17 69 2 100 
Työkyv.eläke 7 4 8 9 73 100 
Yks.varhaiseläke 0 1 2 10 87 100 
Muu eläke 11 1 6 10 72 100 
Yhteensä 6 2 6 13 73 100 

Yhteensä       
Työttömyyseläke 0 8 13 78 1 100 
Työkyv.eläke 5 4 8 10 73 100 
Yks.varhaiseläke 0 1 2 11 86 100 
Muu eläke 8 0 5 9 78 100 
Yhteensä 4 2 6 13 75 100 
 
Kaiken kaikkiaan naiset ovat olleet työuransa viime vuodet 1987–1990 yleisemmin poissa työvoimasta ja hieman har-
vemmin kokonaan työssä kuin miehet. Myös työuransa työttömyyseläkkeeseen päättäneiden ryhmässä sukupuolten välinen 
ero eläkettä edeltävässä työurassa on merkittävä. Naiset olivat olleet miehiä selvästi pitempään työttöminä. Vuonna 1990 
työttömyyseläkkeelle jääneiden määrä on kuitenkin vielä hyvin pieni. Muulle eläkkeelle eli lähinnä vanhuuseläkkeelle jää-
neistä naisista joka kymmenes oli ollut työvoiman ulkopuolella kaikki vuodet 1987–1990, miehistä huomattavasti harvem-
pi. Miehet ovat puolestaan olleet kokonaan työssä selvästi naisia yleisemmin. Miesten työura ennen vanhuuseläkkeelle siir-
tymistä oli selvästi työpainotteisempi kuin naisten. 
 
Eläkkeelle vuonna 1990 siirtyneistä 45–49 –vuotiaat ovat joutuneet olemaan työttöminä ennen työuransa lopettamista ylei-
semmin kuin heitä iäkkäämmät. On kuitenkin hyvä huomata, että 45–54 –vuotiaana eläkkeelle jääneiden määrä on selvästi 
pienempi kuin yli 54 –vuotiaiden. Parhaiten ovat työssä ennen eläkkeelle siirtymistään pysyneet 55–59 –vuotiaat. Vaikka 
tämän ikäryhmän työttömyys onkin yleensä ongelmallista, ei se eläkkeelle siirtyneiden keskuudessa kuitenkaan ole sitä, 
vaan 55–59 –vuotiaat ovat tavallisemmin kuin muut käyneet työssä työuransa kaikki viimeiset vuodet. Vanhimman ikä-
luokan vakaata työuraa vähentää se, että heistä seitsemän prosenttia oli työvoiman ulkopuolella kaikki vuodet 1987–1990 
(taulukko 8.2).  
 
Taulukko 8.2 Vuonna 1990 eläkkeelle siirtyneiden 45–64 –vuotiaiden työura vuosina 1987–1990 iän mukaan (%). 

  Ei työvoi-
massa 

Kokonaan työt-
tömänä tai toi-
menpiteissä 

Korkeintaan puo-
let työttömänä tai 

toimenpiteissä 

Yli puolet 
työssä 

Kokonaan 
työssä 

Yhteensä 

1990 45–49 3 7 10 10 71 100 
 50–54 3 5 8 11 73 100 
 55–59 2 2 6 12 78 100 
 60–64 7 1 4 14 74 100 
 
Vuonna 1992 eläkkeelle jääneiden työuran loppu oli jo selvästi erilainen kuin kaksi vuotta aikaisemmin työuransa päättä-
neiden. Täysin työssä koko sen ajan, jonka on kuulunut työvoimaan vuosina 1989–1992, oli 66 prosenttia eläkkeelle siirty-
neistä, yhdeksän prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 1990. Työttömyys oli yhä useammin mukana työuran loppu-
vaiheessa. Kokonaan ilman työtä olleiden osuus ei kuitenkaan vielä juurikaan noussut, mutta yhä useammalla työuraan en-
nen eläkkeelle jäämistä on liittynyt työttömyyden ja työssäolon vaihtelua. Työttömyyseläkkeelle jääneistä kuitenkin selväs-
ti suurempi osa kuin aikaisemmin (14 %) oli ollut kokonaan ilman työtä. Työttömyyseläkkeelle siirtymistä edeltävä työt-



tömyys on näin ollen pidentynyt, ja yhä useampi työttömyyseläkkeelle siirtyjä on vaikeassa asemassa työmarkkinoilla en-
nen lopullista työmarkkinoilta työttömyyseläkkeelle vetäytymistä (taulukko 8.3). 
 
Sukupuolten väliset erot työuran viime vuosissa olivat vuonna 1992 eläkkeelle siirtyneiden kohdalla samansuuntaiset kuin 
vuonna 1990 eläkkeelle siirtyneillä. Naiset olivat miehiä useammin työvoiman ulkopuolella etenkin työkyvyttömyyseläk-
keelle ja muulle eläkkeelle jääneiden ryhmissä. Työttömyyseläkkeelle jääneiden naisten työttömyys kesti edelleen kauem-
min kuin miesten. Kaiken kaikkiaan miehet ja naiset ovat olleet yhtä yleisesti työssä kaikki neljä vuotta 1989–1992 toisin 
kuin vuosina 1987–1990. Työttömyyden ja työssäkäynnin vaihtelu on ollut miesten viimeisille työvuosille tyypillisempää. 
Verrattuna vuonna 1990 eläkkeelle jääneisiin, vakaa työura oli ollut vuonna 1992 työuransa päättäneille harvinaisempi se-
kä miehillä että naisilla. Miehillä vakaa työura on kuitenkin vähentynyt enemmän kuin naisilla ja työttömyys sävyttää 
miesten työuraa entistä selvemmin. 
  
Taulukko 8.3 Vuonna 1992 eläkkeelle siirtyneiden 45–64 –vuotiaiden työura vuosina 1989–1992 eläkelajin ja suku-

puolen mukaan (%). 
 

Miehet 
Ei työvoi-

massa 
Kokonaan työttö-

mänä tai toimenpi-
teissä 

Korkeintaan puolet 
työttömänä tai toi-

menpiteissä 

Yli puolet 
työssä 

Kokonaan 
työssä 

Yhteensä 

Työttömyyseläke 0 14 20 65 1 100 
Työkyv.eläke 1 3 7 13 75 100 
Yks.varhaiseläke 0 1 1 13 85 100 
Muu eläke 2 2 3 13 80 100 
Yhteensä 1 4 7 22 66 100 

Naiset       
Työttömyyseläke 0 14 33 53 0 100 
Työkyv.eläke 5 4 5 11 75 100 
Yks.varhaiseläke 0 0 4 12 83 100 
Muu eläke 10 1 2 12 76 100 
Yhteensä 5 3 8 18 66 100 

Yhteensä       
Työttömyyseläke 0 14 26 60 0 100 
Työkyv.eläke 3 4 6 12 75 100 
Yks.varhaiseläke 0 1 3 13 84 100 
Muu eläke 7 1 2 12 78 100 
Yhteensä 3 4 7 20 66 100 
 
Työuransa päättäneiden eläkkeelle siirtymistä edeltäneet työurat muuttuivat vuodesta 1990 vuoteen 1992 eri suuntiin eri 
ikäryhmissä. 45–49 –vuotiailla, jotka jo vuonna 1990 eläkkeelle jäädessään olivat olleet vähiten vakaasti työssä ennen elä-
keaikaa, vakaa työura on edelleen harvinaistunut. 50–59 –vuotiaat ovat sitä vastoin kyenneet olemaan työuransa viime 
vuodet aikaisempaa paremmin työssä. Työttömyyden jyrkkä kasvu 1990 –luvun alussa tulee ilmi 60–64 –vuotiaiden eläk-
keelle jääneiden työuran loppuvaiheiden selvänä epävakaistumisena. Tämän ikäisistä kokonaan työssä vuodet 1989–1992 
oli vähän yli puolet, mikä on miltei 20 prosenttiyksikköä vähemmän kuin kaksi vuotta aiemmin. Työttömyyseläkkeelle 
siirtyneiden määrä on selvästi lisääntynyt, ja se näkyy vanhimman ikäluokan työurien heikentymisenä. Kokonaan työttö-
mänä olleiden osuudet eivät kuitenkaan ole vielä juurikaan muuttuneet vuodesta 1990 missään ikäluokassa (taulukko 8.4). 
 
Taulukko 8.4 Vuonna 1992 eläkkeelle siirtyneiden 45–64 –vuotiaden työura vuosina 1989–1992 iän mukaan (%).  

  Ei työvoi-
massa 

Kokonaan työt-
tömänä tai toi-
menpiteissä 

Korkeintaan puolet 
työttömänä tai toi-

menpiteissä 

Yli puolet 
työssä 

Kokonaan 
työssä 

Yhteensä 

1992 45–49 3 8 8 13 67 100 
 50–54 2 4 6 13 75 100 
 55–59 1 2 4 12 81 100 
 60–64 4 4 9 27 56 100 
 
Työuran loppuvaiheen epävakaistuminen näkyy sitten vielä selvemmin laman synkimpinä vuosina. Vuonna 1994 työuran-
sa päättäneistä enää 56 prosenttia eli 19 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 1990 eläkkeelle siirtyneistä oli ollut 
työvoimaan kuuluessaan koko ajan työssä eläkeaikaa edeltävät vuodet. Kokonaan työttömänä tai toimenpiteissä on vuodet 
1991–1994 joutunut olemaan kuusi prosenttia vuonna 1994 työuransa päättäneistä. Erityisesti sairausperusteisille työky-
vyttömyyseläkkeelle ja yksilölliselle varhaiseläkkeelle siirtyneistä entistä useampi on ennen eläkkeelle jäämistään joutunut 



olemaan jonkin aikaa työttömänä. Työmarkkinatilanteen kiristyessä ja työttömyyden lisääntyessä henkilöillä, joilla on hei-
kentynyt terveydentila ja työkyky, on vaikeuksia työllistyä uudelleen työttömäksi jouduttuaan. Työttömyyseläkkeelle jää-
neistä enää suunnilleen joka toinen on ollut yli puolet työvoimaan kuulumisajastaan työssä vuosina 1991–1994, kun tämä 
osuus oli vuonna 1990 työuransa päättäneillä 76 prosenttia (taulukko 8.5). 
 
Taulukko 8.5  Vuonna 1994 eläkkeelle siirtyneiden 45–64 –vuotiaiden työura vuosina 1991–1994 eläkelajin ja sukupuo-

len mukaan (%).  
 
 

Miehet 

Ei työvoi-
massa 

Kokonaan työt-
tömänä tai toi-
menpiteissä 

Korkeintaan puolet 
työttömänä tai toi-

menpiteissä 

Yli puolet 
työssä 

Kokonaan 
työssä 

Yhteensä 

Työttömyyseläke 0 12 36 53 0 100 
Työkyv.eläke 1 6 11 16 66 100 
Yks.varhaiseläke 0 2 9 18 71 100 
Muu eläke 2 1 3 10 84 100 
Yhteensä 1 6 15 25 54 100 

Naiset       
Työttömyyseläke 0 19 30 51 1 100 
Työkyv.eläke 3 7 9 12 69 100 
Yks.varhaiseläke 0 3 3 9 85 100 
Muu eläke 5 1 2 11 80 100 
Yhteensä 2 7 11 21 58 100 

Yhteensä       
Työttömyyseläke 0 15 33 52 0 100 
Työkyv.eläke 2 6 10 14 67 100 
Yks.varhaiseläke 0 2 6 12 79 100 
Muu eläke 4 1 3 11 82 100 
Yhteensä 2 6 13 23 56 100 
 
Täysin viimeiset työvuotensa työssä olleiden osuuden edelleen jatkunut väheneminen koskee sekä miehiä että naisia, mutta 
se on ollut voimakkaampaa miehillä. Kun vuonna 1990 työuransa päättäneet miehet olivat naisia tavallisemmin olleet työs-
sä koko työvoimaan kuulumisaikansa ennen eläkkeelle siirtymistään ja vuonna 1992 tilanne oli sukupuolten välillä tasai-
nen, on vuonna 1994 tilanne päinvastoin. Lama on vaikeuttanut ikääntyneiden miesten työssäkäyntiä naisia enemmän. 
Etenkin yksilölliselle varhaiseläkkeelle siirtyneet miehet ovat joutuneet työuransa loppuvaiheessa entistä useammin koke-
maan työttömyyttä. Myös työttömyyseläkkeelle jääneiden miesten eläkettä edeltävä työttömyys on selvästi pitkittynyt. 
Enää joka toinen työttömyyseläkkeen aloittanut mies on ollut yli puolet työvoimaan kuulumisajastaan töissä eläkkeelle 
siirtymistään edeltävinä neljänä vuotena, kun tämä osuus oli vuonna 1992 vielä 65 prosenttia. Vaikka vakaa työura on nai-
sillakin harvinaistut, ovat yksilölliselle varhaiseläkkeelle ja muulle eläkkeelle jääneet naiset olleet jatkuvasti työssä viimei-
set työvuotensa yleisemmin kuin vuonna 1992 työuransa päättäneet.  
 
Mikään ikäryhmä ei ole välttynyt siltä, että työttömyys leimaa vuonna 1994 työuransa päättäneiden viimeisiä työvuosia 
yhä selvemmin. Vakaat työurat ovat harvinaistuneet kaikissa ikäluokissa, eniten 60–64 –vuotiailla (56 prosentista 43 pro-
senttiin). 45–54 –vuotiaat ovat kuitenkin säästyneet jatkuvalta työttömyyden ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaihte-
lun luonnehtimien työurien yleistymiseltä paremmin kuin 55–64 –vuotiaat. Vuonna 1994 eläkkeelle jääneistä 60–64 –
vuotiaista kahdeksan prosenttia on ollut ilman ’normaalien’ työmarkkinoiden työtä työuransa viimeiset neljä vuotta, mikä 
on seitsemän prosenttiyksikköä enemmän työuransa vuonna 1990 lopettaneisiin verrattuna (taulukko 8.6). 
 
Taulukko 8.6  Vuonna 1994 eläkkeelle siirtyneiden 45–64 –vuotiaiden työura vuosina 1991–1994 iän mukaan (%).  

  Ei työvoi-
massa 

Kokonaan työt-
tömänä tai toi-
menpiteissä 

Korkeintaan puolet 
työttömänä tai toi-

menpiteissä 

Yli puolet 
työssä 

Kokonaan 
työssä 

Yhteensä 

1994 45–49 2 8 15 18 57 100 
 50–54 0 5 13 14 67 100 
 55–59 1 4 6 13 75 100 
 60–64 2 8 17 30 43 100 

Eläkkeelle siirtyneiden viimeisten työvuosien työurat eroavat selvästi koulutusasteen mukaan siten, että kokonaan tai 
enemmän kuin puolet edeltävien neljän vuoden aikana työttömänä olleiden osuus alenee hyvin selvästi ja vastaavasti ko-



konaan työssä olleiden osuus kasvaa koulutustason myötä. Taulukossa 8.7 on esitetty vuonna 1994 eläkkeelle jääneiden 
edeltävä työura koulutustason mukaan. 

 
Taulukko 8.7  Vuonna 1994 eläkkeelle siirtyneiden 45–64 –vuotiaiden työura vuosina 1991–1994 koulutustason mukaan (%).  

  Ei työvoi-
massa 

Kokonaan työt-
tömänä tai toi-
menpiteissä 

Korkeintaan puo-
let työttömänä tai 

toimenpiteissä 

Yli puolet 
työssä 

Kokonaan 
työssä 

Yhteensä 

1994 Ei amm.tutkintoa 2 8 15 23 52 100 
 Al.keskiaste 2 6 14 21 58 100 
 Yl.keskiaste 2 3 9 23 63 100 
 Korkea-aste 1 2 1 23 73 100 

 

8.4 Vuosina 1990, 1992 ja 1994 eläkkeelle siirtyneiden 45–64 –vuotiaiden työuran päättymistyypit 
 
Tarkastelemme työuran päättymistä vielä siten, että yhdistämme tiedon eläkettä edeltävien neljän vuoden työurasta tietoon 
siitä, mille eläkkeelle henkilö on siirtynyt. Tavoitteenamme on selvittää erilaisten työuran päättymistyyppien keskinäistä ja 
siinä tapahtuneita muutoksia. Analyyseissa ovat siis edelleen mukana vuonna 1990, 1992 tai 1994 työuransa päättäneet 
45–64 –vuotiaat. Työuran päättymistä kuvaavia tyyppejä on viisi: 

1) Vakaalta työuralta työkyvyttömyyseläkkeelle tai yksilölliselle varhaiseläkkeelle siirtyneet. 
2) Vakaalta työuralta vanhuus- tai muulle eläkkeelle siirtyneet. 
3) Työttömyyttä kokeneet työkyvyttömyyseläkkeelle tai yksilölliselle varhaiseläkkeelle siirtyneet. 
4) Työttömyyttä kokeneet vanhuus- tai muulle eläkkeelle siirtyneet.  
5) Työttömyyseläkkeelle jääneet. 

 
Tyyppeihin neljä ja viisi on siis yhdistetty muut työuraluokat paitsi neljän eläkkeellä siirtymistä edeltävän vuoden ajan ko-
konaan työssä olleet. Työttömyyseläkkeelle ovat jo määritelmällisesti olleet pitkään työttömänä ennen eläkkeelle jäämis-
tään. Eläkkeelle siirtyneiden työuran päättymistyyppien jakaumat iän mukaan on esitetty kuviossa 8.6.  
 
Joka toinen vuonna 1990 työuransa päättäneistä 45–64 –vuotiaista on ollut jatkuvasti työssä vuodet 1987–1990 ja siirtynyt 
tämän jälkeen työkyvyttömyyseläkkeelle tai yksilölliselle varhaiseläkkeelle. Toiseksi yleisin (25 %) työuran päättämistapa 
on ollut vakaalta työuralta vanhuus- tai muulle eläkkeelle siirtyminen. Siirtyminen vakaalta työuralta työkyvyttömyys- tai 
yksilölliselle varhaiseläkkeelle oli yleisintä 50–59 –vuotiailla, joista reilu 60 prosenttia on päättänyt työuransa tähän ta-
paan. Tätä nuoremmilla epävakaa työura viimeisinä työvuosina oli yleisempi. Vanhimmassa ikäluokassa tavallisin tapa 
päättää työura oli se, että vakaalta työuralta on siirrytty vanhuus- tai muulle eläkkeelle. Kaiken kaikkiaan vanhuus- tai 
muulle eläkkeelle siirtyi puolet 60–64 –vuoden ikäisinä työuransa päättäneistä. 
 
Yleisin työuran päättämistyyppi on vuonna 1992 eläkkeelle jääneidenkin keskuudessa ollut edelleen vakaalta työuralta 
työkyvyttömyys- tai yksilölliselle varhaiseläkkeelle siirtyminen, vaikka tämä työuran päättämistapa onkin harvinaistunut 
kahdeksalla prosenttiyksiköllä 42 prosenttiin vuodesta 1990. Tämä koskee kuitenkin koko 45–64 –vuotiaiden ikäryhmää ja 
aiheutuu 60–64 –vuotiaiden työttömyyseläkkeelle jääneiden osuuden jyrkästä kasvusta. 60–64 –vuotiaista 30 prosenttia on 
jättänyt työmarkkinat siirryttyään työttömyyseläkkeelle, mikä on kolminkertainen määrä vuoteen 1990 verrattuna. 50–59 –
vuotiailla työkyvyttömyys- tai yksilölliselle varhaiseläkkeelle siirtyminen vakaiden viimeisten työvuosien jälkeen on jopa 
yleistynyt vuodesta 1990. Vanhuus- tai muulle eläkkeelle siirtyneiden osuus on 45–49 –vuotiailla pysynyt ennallaan 20 
prosentissa, mutta taustanaan näille eläkkeille jääneillä on entistä yleisemmin epävakaa työura.  
 
Kuvio 8.6  Eläkkeelle vuosina 1990, 1992 ja 1994 siirtyneiden 45–64 –vuotiaiden työuran päättämistapa iän mukaan (%). 
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Laman jo synkimmän vuoden jälkeen, vuonna 1994, eläkkeelle siirtyneet ovat päättäneet työuransa yleisimmin yhä samalla 
tavoin kuin vuosina 1990 ja 1992 eläkkeelle siirtyneet eli vakaalta työuralta sairausperusteisille eläkkeille. Mutta tämän työ-
uran päättämistyypin osuus oli alentunut kymmenen prosenttiyksikköä vuodesta 1992. Työttömyyseläkkeelle päättynyt työura 
on kuitenkin noussut toiseksi yleisimmäksi työuran päättämistyypiksi (27 %), vaikka alle 60 –vuotiaat eivät ole voineet sille 
siirtyäkään. Vanhuus- tai muulle eläkkeelle jääminen on vuonna 1994 ollut yhtä yleistä kuin vuonna 1992, jos tarkastellaan 
koko ikäryhmää 45–64 –vuotiaat, samoin sairausperusteisille eläkkeille katkonaisen työuran jälkeen jääminen.  
 
Työkyvyttömyyseläkkeelle tai yksilölliselle varhaiseläkkeelle siirtyminen jatkuvan työssäolon jälkeen on harvinaistunut 
kaikissa ikäryhmissä, eniten 55–59 –vuotiailla. Vanhimmassa 60–64 –vuotiaiden ikäluokassa muulle kuin työttömyyseläk-
keelle johtava työttömyyden katkoma työura on harvinaistunut päinvastoin kuin nuoremmilla. Tämän ikäisille on työttö-
myyden pitkittyessä ollut vaihtoehtona myös työttömyyseläke, jolle he ovatkin siirtyneet. Epävakaa työura ei näin ollen ole 
heillä johtanut muulle kuin työttömyyseläkkeelle sen useammin kuin aikaisemminkaan. Nuoremmille työttömyyseläkkeel-
le siirtyminen ei taas ole mahdollista. Vakaan työssäkäynnin vaikeutuminen näkyy alle 60 –vuotiailla katkonaiselta työ-
uralta sairausperusteisille eläkkeille siirtyneiden osuuden nousuna.  
 
Ikääntyvien työntekijöiden työuran päättämistapa on edellä esitetyn perusteella muuttunut huomattavasti lamavuosien ai-
kana. Ennen laman syvenemistä vuonna 1990 työura päätettiin varsin yleisesti vakaan työuran jälkeen. Kaikki neljä vuotta 
ennen eläkkeelle siirtymistään oli työssä ollut 75 prosenttia ikääntyvistä työntekijöistä. Työura päätettiin siis sangen usein 
ilman, että viimeisiin työvuosiin liittyi työttömyyden aiheuttamia katkoksia. Työttömyys liittyi varhaiseen työstä poistumi-
seen joka neljännellä 45–64 –vuotiaalla ja työttömyyseläke oli ennen vanhuuseläkeikää eläkkeelle siirtyneiden eläkemuo-
tona vain neljällä prosentilla.  
 
Vuonna 1994 varhaisen työstä poistumisen reitteihin liittyi työttömyys aikaisempaa huomattavasti useammin. Ikääntyneis-
tä työuransa päättäneistä henkilöistä 56 prosenttia oli kyennyt työskentelemään vakaasti ennen eläkkeelle siirtymistään eli 
44 prosentin työuran päättämiseen oli kuulunut työttömyyskausi tai –kausia, mikä on noin 20 prosenttiyksikköä enemmän 
kuin vuonna 1990 työmarkkinoilta poistuneiden kohdalla. Työttömyyseläke on lamavuosina vakiinnuttanut asemansa 
ikääntyvien työntekijöiden varhaisen työn jättämisen reittinä. 45–64 –vuotiaista 27 prosenttia ja 60–64 –vuotiaista eläk-
keelle siirtyneistä lähes joka toinen poistui työelämästä työttömyyseläkkeen tarjoamaa väylää pitkin; tämän ryhmän osuus 
kaikista 45–64 –vuotiaina eläkkeelle siirtyneistä oli 27 prosenttia.  

 
9 YHTEENVETO 
 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää ikääntyvien työmarkkinoilla toimimisessa ja työuran päättämisessä tapahtunei-
ta muutoksia lamaa edeltävältä ajalta 1990 –luvun puoliväliin. Tavoitteena on myös selvittää ikääntyvien työurien luonnet-
ta ja työttömäksi jääneiden ikääntyvien tilannetta työttömyyden jälkeen. Pyrimme löytämään tekijöitä, jotka auttavat tai 
vaikeuttavat ikääntyvien työllisenä pysymistä tai työttömyyden jälkeistä työllistymistä.  
 



Tutkimusprojektin aineistona on erilaisista hallinnollisista rekistereistä koottu laaja paneeliaineisto, jonka avulla samoja 
henkilöitä pystytään seuraamaan useiden vuosien ajan. Aineistossa on tietoja muun muassa työssäkäynnistä, työttömyydes-
tä, tuloista, perheasemasta, puolison toiminnasta ja työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin osallistumisesta vuosilta 1987–96. 
 
45–64 –vuotiaiden työvoimaan kuuluminen ja eläkkeellä olo 
 
45–49 –vuotiaasta väestöstä 90 prosenttia kuului työvoimaan koko tarkastelukauden. Eläkkeellä oli seitsemän prosenttia. 
50–54 –vuotiaiden työvoimaosuus oli vuonna 1987 82 prosenttia ja 1996 pari prosenttiyksikköä korkeampi. Eläkkeellä oli 
vähän yli kymmenen prosenttia. 55–59 –vuotiaiden työvoimaan kuuluvuus kasvoi selvästi vuodesta 1987 vuoteen 1996. 
Kun vuoden 1987 lopussa 58 prosenttia tästä ikäluokasta oli työvoimassa, työvoimaosuus oli noussut vuonna 1996 lähes 
70 prosenttiin. Eläkeläisten osuus aleni 36 prosentista alle 30 prosentin. Muutos on seurausta työttömyyseläkkeen alaikära-
jan nostamisesta 60–vuoteen Myös muilla eläkkeillä olevien osuus aleni 1990–luvulla, kun työttömyys lisääntyi. Ilmeisesti 
tähän ikäryhmään kuuluvista monet, jotka muutoin olisivat hakeutuneet muulle eläkkeelle, joutuivat työttömiksi ja jäivät 
odottamaan työttömyyseläkettä. 60–64 –vuotiaiden eläkkeellä olo yleistyi selvästi 1990–luvulla. Työvoimaan kuului 1987 
26 ja 1996 22 prosenttia. Eläkeläisten osuus kasvoi kahdesta kolmanneksesta 77 prosenttiin. 
 

Ikääntyvien työurat 
 
Vertasimme vuosien 1990, 1992 ja 1994 lopussa työvoimaan kuuluneiden ikääntyvien työuria edeltäneiden neljän vuoden 
ajan taaksepäin. 
 
Vuoden 1990 lopussa työvoimaan kuuluneista 45–59 –vuotiaista noin 85 prosenttia vältti työttömyyden koko sen ajan, 
jonka he olivat työvoimassa vuosina 1987–1990. Siitä valikoituneesta vähemmistöstä 60–64 –vuotiaita, jotka vielä kuului-
vat työvoimaan vuonna 1990, vain kahdeksan prosenttia ei ollut työssä koko työvoimaan kuulumisaikaansa edeltäneinä 
neljänä vuonna. Vain prosentti tähän ikäryhmään kuuluvista oli ollut alle kolmasosan ajasta työssä. Tähän ikään mennessä 
työmarkkinoilla heikommin selviytyneet ovat jo siirtyneet pois työmarkkinoilta ja jäljelle on jäänyt kvalifikaatioiltaan ja 
kokemukseltaan valikoitunut ryhmä, jonka asema työmarkkinoilla on hyvä. Verrattaessa nuorempiin ikäryhmiin muutkin 
ikääntyvät olivat olleet työssä alle 45 –vuotiaita vakaammin. Pitkittyneen työttömyyden luonnehtimalla työuralla (työssä 
enintään kolmannes työvoimaan kuulumisajasta) olleita oli ollut eniten 55–59 –vuotiaiden ryhmässä (5 %). 
 
Vuosina 1991–1994 vakaasti työssä oli kyennyt olemaan yhä pienempi osa työmarkkinoilla toimineista. Etenkin 55–59 –
vuotiailla vakaat työurat selkeästi harvinaistuivat. Jatkuvasti työssä oli tämän ikäisistä vuonna 1994 työvoimaan kuuluneis-
ta käynyt enää 67 prosenttia. Myös 45–54 –vuotiaiden ryhmissä työurien vakaus oli vähentynyt, ja koko ajan työssä ollei-
den osuus oli runsaat 70 prosenttia. Vanhimmassa ikäluokassa vakaalla työuralla oli ollut 83 prosenttia. 55–59 –vuotiaiden 
tilanne muihin ikäryhmiin verrattuna heikentyi suhteellisesti eniten: heistä 13 prosenttia oli ollut työllisenä korkeintaan 
kolmasosan työvoimaan kuulumisajastaan vuosina 1991–1994. Muissakin ikäryhmissä sitkeämmän työttömyyden lei-
maamat työurat yleistyivät. 45–54 –vuotiaista noin joka kymmenes oli joutunut olemaan suurimman osan näistä vuosista 
ilman työtä. Vanhimmassa 60–64 –vuotiaiden ikäluokassa vastaava osuus oli vuosina 1991–1994 vain neljä prosenttia. 55–
59 –vuotiaiden työttömyyden pitkittyminen kertoo työttömyyseläkeputken merkityksestä tämän ikäisille. Työttömyyspäi-
värahan saamisen jatkuminen yli 55 –vuotiailla työttömyyseläkkeelle pääsyyn saakka vaikuttaa yhtäältä työnsaantimahdol-
lisuuksiin ja toisaalta myös työllistymismotivaatioon.  
 
Ikääntyvien vuoden 1990 lopussa työvoimaan kuuluneiden vuosien 1987–1990 työuraa koskevan tilastollisen mallin pe-
rusteella työttömyyden leimaaman työuran suhteellista riskiä nostivat voimakkaimmin heikko terveydentila ja asuminen 
korkean työttömyysasteen alueella. Ongelmallisen työttömyyden luonnehtima työura oli sen sijaan harvinaisempi palvelu-
aloilla, ylemmän keskiasteen tai korkea-asteen tutkinnon suorittaneilla, julkisella sektorilla työskennelleillä, toimihenkilöil-
lä, matalan työttömyysasteen alueella asuvilla ja 60–64 –vuotiailla. Vuoden 1994 lopussa työvoimassa olleiden 45–64 –
vuotiaiden työttömyyden leimaamien työurien suhteelliseen todennäköisyyteen vaikuttivat samat seikat kuin 1980–luvun 
lopullakin, paitsi että lisäksi teollisuudessa ja rakennusalalla työskentely lisäsi työttömyysriskiä. 
 
Virrat työstä 
 
Tarkastelimme eri vuosina työssä olleiden tilannetta vuoden kuluttua. Virta työstä oli laman syvenemisvaiheessa 1992 selvästi 
korkeampi kuin aikaisemmin ja myöhemmin, ja että tämä johtui lähinnä työttömäksi joutumisen yleistymisestä (vuoden 1991 
lopussa työssä olleista työttömänä vuoden kuluttua olevien osuus suurin piirtein kolminkertaistui vuoden 1989 lopun työllisiin 
verrattuna). Virta työstä oli laman pohjan jälkeen 1994 ja 1996 vaikkakin alempi kuin vuonna 1992, kuitenkin selvästi korke-
ampi kuin vuosina 1988 ja 1990. Työttömäksi joutuminen oli edelleen selvästi yleisempää kuin ennen lamaa.  
 



Luonnollisesti virta työstä eläkkeelle kasvaa iän myötä. Alle 55–vuotiaiden työllisten eläkkeelle siirtymisen yleisyydessä ei 
juuri tapahtunut muutosta tarkasteltavana aikana. 55–59 –vuotiaiden virta työstä eläkkeelle oli suurin vuonna 1990 ja 60–
64 –vuotiaiden vuonna 1994, mutta on myöhemmin jälleen hieman laskenut. (Työttömyyseläkkeelle myöhemmin siirty-
neet eivät näy tässä virrassa.) 
 
Virta työttömyyteen oli 50–54 –vuotiaiden ikäryhmässä vain vähän suurempi kuin nuoremmilla, mutta etenkin 1990–
luvulla yli 54–vuotiaiden kohdalla selvästi suurempi kuin tätä ikää nuoremmilla. 60 vuotta täyttäneillä virta työttömyyteen 
oli 1990–luvulla korkeampi kuin alle 55–vuotiailla, mutta kuitenkin vähäisempi kuin 55–59 –vuotiailla. Näyttää siis siltä 
että jos ikääntyvää henkilöä uhkaa työttömyys, on todennäköisintä että työttömäksi joutuu nimenomaan 55–59 –vuotiaana. 
Tämä johtunee osaltaan siitä, että tämän ikäiset voivat päästä ”työttömyyseläkeputkeen”. 
 
Tarkastelimme myös vuosien 1988 ja 1990 lopussa työllisenä olleiden 45–59 –vuotiaiden todennäköisyyttä olla työssä, 
työttömänä tai eläkkeellä neljän vuoden kuluttua. (60 vuotta täyttäneistä valtaosa siirtyi seuranta-aikana eläkkeelle.) Työt-
tömänä olon suhteellista riskiä nosti voimakkaimmin henkilön aikaisempi työttömyys, 55–59 –vuoden ikä ja se, että puoli-
son asema oli muu kuin työllinen tai eläkkeellä eli yleensä työtön. Työttömänä olon todennäköisyyttä puolestaan laskivat 
merkittävimmin julkisella sektorilla työskentely, naissukupuoli, korkeakoulututkinto ja yrittäjä- tai ylempi toimihenkilö-
asema. Eläkkeelle jäämisen suhteellista todennäköisyyttä puolestaan nostivat ennen kaikkea yli 49–vuoden ikä, heikko ter-
veydentila ja puolison eläkkeellä olo. Tätä todennäköisyyttä pienensivät merkittävästi vain yrittäjäasema, korkeakoulutut-
kinto ja naissukupuoli.  
 
Vuoden 1990 mallissa verrattuna vuoteen 1988 iän merkitys työttömäksi joutumisen ja myös eläkkeelle siirtymisen suh-
teen kasvoi selvästi. Myös puolison tilanteella on aikaisempaa enemmän merkitystä. Työttömäksi joutumisen suhteellista 
riskiä puolestaan laskivat aikaisempaa selvemmin korkea koulutus ja asuminen matalan työttömyysasteen alueella. Toden-
näköisyyteen siirtyä varhaiseläkkeelle edellisessä mallissa mukana olleet seikat vaikuttivat nyt entistäkin vahvemmin, ja li-
säksi julkisen sektorin palveluksessa oleminen. Myös korkeamman koulutustason eläkkeelle siirtymistä hillitsevä vaikutus 
oli kasvanut. 
 
Ikä, työttömyys ja uudelleen työllistyminen 
 
Ennen lamaa työttömyysaste20 oli kaikissa ikäryhmissä viiden prosentin molemmin puolin. Vuoden 1990 jälkeen kuitenkin 
alle 45–vuotiaiden työttömyysaste nousi ikääntyviä jyrkemmin vuoteen 1993 asti (jolloin se saavutti 28 prosentin tason), 
jonka jälkeen se on kääntynyt varsin selvään laskuun. 45–54 ja 60–64 –vuotiaiden työttömyysaste nousi vuodesta 1990 
vuoteen 1993 varsin samaan tahtiin viidestä noin 15 prosenttiin. Tämän jälkeen työttömyysaste pysyi suunnilleen ennal-
laan näissä ikäryhmissä. 55–59 –vuotiaat eroavat kaikista muista siten, että heidän työttömyysasteensa jatkoi nousuaan 
sangen ripeästi vielä vuoden 1993 jälkeenkin ja nousi vuonna 1996 31 prosenttiin. Tässä ikäryhmässä työttömyysasteen 
nousu oli koko ajanjaksolla huomattavasti jyrkempää kuin muissa ikääntyvien viisivuotisryhmissä. On syytä muistaa, että 
tämän ikäisillä yhtenä vaihtoehtona on ”työttömyyseläkeputki”. 
 
Tarkastelimme työttömyysastetta myös ikävuosittain. Työttömänä olemisen todennäköisyys on alhaisimmillaan lähellä 50 
vuoden ikää, ja tämä alhaisimman työttömyysasteen ikä ei suinkaan laman aikana siirtynyt aikaisempaa varhaisemmaksi, 
vaan muuttamaa vuotta myöhemmäksi. Toisin sanoen analyysimme ei tue sellaista oletusta, että työttömyyden yleistymi-
nen olisi heikentänyt noin 50–vuotiaiden tai jopa sitä jonkun verran nuorempien työllisyyttä suhteellisesti enemmän kuin 
nuorempien. Toisaalta tätä vanhempien – tarkkaan sanoen yli 52–vuotiaiden – työttömyystodennäköisyys kasvoi 1990–
luvulla erittäin rajusti. 59–vuotiaiden työttömyysaste kohosi vuoden 1990 10 prosentista vuoteen 1996 mennessä peräti 40 
prosenttiin! Noin 50–vuotiaden työttömyysaste nousi viidestä prosentista viiteentoista prosenttiin eikä ole laman taittumi-
sen jälkeen enää jatkanut kasvuaan, toisin kuin vanhempien. Kuitenkin se ikäraja, jota nuorempien työttömyysaste oli edes 
hieman alentunut vuonna 1996 vuoteen 1994 verrattuna, oli noin 45 vuotta. Tätä vanhempien työllisyystilanne ei siis aina-
kaan vielä 1996 ollut helpottanut, kuten nuorempien kohdalla tapahtui.  
 

Ikä, josta alkaen työttömyys alkaa rajusti kasvaa, on ”työttömyyseläkeputken” alku. Näyttää siltä, että erityisesti pahimpien 
lamavuosien jälkeen ikääntyvien työttömyysongelman laajuus ja sitkeys on selvässä yhteydessä tähän työttömyysturvajär-
jestelmämme piirteeseen. 
 
                                                           
20 Tässä raportissa työttömyysaste on laskettu Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan työllisenä vuoden lopussa 
olleiden ja työnhakijarekisterin mukaan työttöminä olleiden perusteella. Yleisesti käytettävät työttömyysasteluvut pe-
rustuvat työvoimatutkimukseen, joka on Tilastokeskuksen toteuttama haastattelututkimus. Raporttimme luvut poikkea-
vat viimemainituista, ja ovat varsin lähellä lukuja jotka saataisiin jos työttömyysasteet laskettaisiin käyttäen työttömien 
määrän perustana työministeriön eikä Tilastokeskuksen työttömyyslukuja. Kuitenkin myös työllisten määrää koskevat 
luvut poikkeavat hieman työvoimatutkimuksen luvuista. 



Työttömäksi joutuneiden uudelleen työllistymisen todennäköisyyttä tarkastelimme ikävuosittain käyttäen mittarina vuoden 
lopussa työllisenä olleiden osuutta niistä, jotka olivat olleet työttömänä vuoden alussa. Löysimme kolme ”käänneikää” 
noin 48, 53 ja 60 vuoden ikäisten kohdalla. Laman pohjalla vuonna 1993 35–48 –vuotiaiden työllistymistodennäköisyys 
oli varsin tasaisesti 15 prosentin tuntumassa. Vuonna 1995 työllisyyden käännyttyä hienoiseen nousuun tämän ikäisten 
työllistymistodennäköisyys hieman parani: nyt 35–vuotiaiden työllistymistodennäköisyys oli 20 prosenttia, josta se melko 
tasaisesti laski iän myötä, ja noin 48 vuoden iästä alkaen paranemista vuoteen 1993 verrattuna ei juurikaan ollut tapahtu-
nut. 48–53 –vuotiaiden työttömien työllistymistodennäköisyys vuoden seurannassa laski ikävuosien myötä loivasti – 
vuonna 1995 viidestätoista prosentista kymmeneen prosenttiin. 54 vuoden iästä alkaen 60 vuoden ikään asti työllistymisto-
dennäköisyys aleni ikävuosittain jyrkemmin. 60 vuotta täyttäneillä (joista suuri osa siirtyi työttömyyseläkkeelle) se oli 
vuonna 1989 noin viisi prosenttia ja myöhemmin lähes olematon.  
 
Työttömien kaksivuotisseurannat 
 
Tarkastelimme eri vuosina työttömäksi jääneitä seuraamalla heidän työuraansa työttömäksi jäämisvuotta seuraavien kah-
den vuoden ajan. Työttömyyden jälkeinen vakaa työura (ei työttömyyttä tai toimenpiteissä oloa seuranta-aikana) on sitä 
harvinaisempaa, mitä vanhemmasta ikäluokasta on kyse.  
 
Hyvin työelämään takaisin päässeitä eli vuodet 1993–1994 kokonaan työssä olleita oli vuonna 1992 työttömäksi jääneistä pie-
ni vähemmistö. Kun työttömäksi vuonna 1988 jääneistä 45–54 –vuotiaista noin 30 prosenttia oli vakaalla työuralla hyvän ta-
loudellisen tilanteen vuosina 1989–1990, oli vastaava osuus vuonna 1992 työttömäksi jääneistä vuosina 1993–1994 enää 
kymmenisen prosenttia. Vaikeimmassa tilanteessa olevista 55–59 –vuotiaista ainoastaan kolme prosenttia on työllistynyt va-
kaasti jäätyään työttömäksi vuonna 1992, kun vuonna 1988 työttömäksi joutuneista tämä osuus oli sentään 15 prosenttia.  
 
Ikääntyvien työttömyyden pitkittyminen tuli hyvin selvästi esille jo ennen lamaa. Vuodet 1989–1990 kokonaan ilman työtä oli 
vuonna 1988 työttömäksi jääneistä 55–59 –vuotiaista joka viides. 45–49 vuoden ikäisten ryhmässä vastaava osuus oli vain 
seitsemän prosenttia ja 50–54 –vuotiasta 13 prosenttia. Työttömyyseläkkeelle jäi tuolloin 55–59 –vuotiaista kymmenen pro-
senttia ja muulle eläkkeelle joka viides. 50–54 –vuotiaistakin noin joka kymmenes siirtyi eläkkeelle seurannan aikana.  
 
Työttömäksi jääminen lamavuonna 1992 oli varsin kohtalokasta iästä riippumatta, mutta kohtalokkainta se oli 55–59 –
vuotiaille, joista joka toinen oli kaksi seuraavaa vuotta täysin ilman työtä. Vuoteen 1994 mennessä, jolloin osa tästä ryh-
mästä täytti 60 vuotta, työttömyyseläkkeelle jäi lisäksi 15 prosenttia. Työttömyyden leimaama työura yleistyi myös muissa 
ikäryhmissä selvästi; 45–54 –vuotiaiden ikäryhmässä kokonaan ilman työtä olleiden osuus kohosi noin 40 prosenttiin. 
 
Vanhimmasta ikäluokasta koko seuranta-ajan työssä oli vain pari prosenttia ja työttömänäkin vain muutama prosentti, kos-
ka suurin osa siirtyi seurannan aikana eläkkeelle. Vuonna 1988 työttömäksi jääneistä 60 vuotta täyttäneistä 86 % siirtyi 
seuraavien kahden vuoden aikana eläkkeelle. Työttömyyseläkkeelle jäi 70 prosenttia ja loput muulle eläkkeelle. Vuonna 
1992 työttömäksi jääneistä tämän ikäisistä jo lähes kaikki (95 %) siirtyivät eläkkeelle vuosina 1993–1994. Työttömyys-
eläkkeelle jäi 87 prosenttia.  
 
Tarkastelimme tilastollisten mallien avulla tekijöitä, jotka vaikuttivat vuosina 1988 ja 1992 työttömänä olleiden todennä-
köisyyteen olla pääasiassa työttömänä tai siirtyä eläkkeelle kahden seuraavan vuoden aikana verrattuna pääasiassa työllise-
nä olon todennäköisyyteen. Vuoden 1988 mallissa vahvimmat työttömyysuralle joutumisen selittäjät olivat aikaisempi 
työttömyys, 55–59 vuoden ikä ja naissukupuoli. Asuminen matalan työttömyysasteen alueella vähensi selvästi työttömyy-
den pitkittymisen ja myös eläkkeelle siirtymisen suhteellista riskiä. Myös eläkkeelle (käytännössä lähinnä työttömyyseläk-
keelle) siirtymisen ja epävakaalle työuralle joutumisen todennäköisyys oli työttömyysuralta tulleilla selvästi suurempi. 
Terveydentila oli yhteydessä erityisesti eläkkeelle siirtymiseen. Myös työttömyyden pitkittyminen oli terveysongelmaisilla 
selvästi todennäköisempää. Yli 60 vuoden ikä lisäsi samoin selvästi eläkkeelle siirtymisen todennäköisyyttä. 
 
Alueen työttömyysaste ei vuoden 1992 mallissa selittänyt tilastollisesti merkitsevästi työttömyyden jälkeistä tilannetta. 
Työttömyysaste nousi matalankin työttömyysasteen alueella niin voimakkaasti, ettei työttömyysaste enää muiden tekijöi-
den ollessa vakioituina vaikuttanut työttömänä olleiden työllistymiseen.  
 
Se, että aikaisempi työura on ollut pitkän työttömyyden leimaama, oli tässäkin mallissa vahvin vuosien 1993–1994 tilan-
netta erotteleva tekijä, muttei aivan yhtä vahva kuin aikaisemmin. Hyvän taloudellisen tilanteen ja matalan työttömyyden 
aikana pitkään työttömänä olleiden ryhmä oli valikoitunut ja huomattavasti pienempi kuin laman aikana. Jos henkilö on 
hyvän taloudellisen tilanteen aikana pitkään työttömänä eivät työnsaantimahdollisuudet ole jatkossakaan hyvät. Syvän la-
man vuosina työttömäksi joutuu myös henkilöitä, joiden kvalifikaatiotaso on korkea. Tällöin työttömyyden pitkittyminen 
ei ole yksinään enää niin voimakas merkki työmarkkinavaikeuksista tai työnhakijan ominaisuuksista, jolloin sen merkitys 
uudelleen työllistymisen kannalta on pienempi, vaikkakin edelleen hyvin merkittävä. 
   



Vakaan työuran merkitys sitä vastoin hieman nousi verrattuna vuosiin 1989–1990. Vakaalla työuralla vuosina 1991–1992 olleet 
olivat 80 prosenttia pienemmällä suhteellisella todennäköisyydellä kokonaan työttöminä tai toimenpiteissä seuraavina vuosina 
verrattuna epävakaalla työuralla olleisiin. Samoin riski joutua epävakaalle työuralle tai eläkkeelle on vakaalta työuralta tulleilla 
alhaisempi. Vakaan työuran merkityksen nousu kertoo siitä, että pysyminen työssä ja pitemmältä työttömyydeltä välttyminen 
heikon taloudellisen tilanteen aikana on merkki siitä, että henkilöllä on hyvät edellytykset pärjätä työmarkkinoilla. Vaikka henkilö 
on jäänytkin työttömäksi, uudelleen työllistyminen on helpompaa kuin pitkään työttömänä olleilla 
 
Puolison eläkkeellä olo selittää tilastollisesti merkitsevästi sekä eläkkeelle siirtymistä että työttömyyteen juuttumista. Myös 
puolison työttömyys lisää pitkäaikaisen työttömyyden todennäköisyyttä.  
 
Eläkkeelle siirtyminen alle 65–vuotiaana 
 
Eläkkeellä olevien osuus ikäryhmittäin esiteltiin jo edellä. Lisäksi tarkastelimme eri eläkemuotojen yleisyydessä tapahtu-
neita muutoksia sekä eläkkeelle siirtyneiden viimeisten työvuosien työuraa.  
 
Lähes kaikki 45–54 –vuotiaat eläkeläiset ovat eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi. 55–59 –vuotiaista eläkkeellä olevista 
työkyvyttömyyseläkkeellä on runsas 60 prosenttia. Työttömyyseläkkeellä oli tämän ikäisistä eläkeläisistä runsas viidennes 
vuonna 1988. Työttömyyseläkkeen poistuminen tämän ikäisten eläkevaihtoehdoista nosti myöhemmin yksilöllisellä var-
haiseläkkeellä ja muulla eläkkeellä olevien osuuksia.  
 
Vanhimmasta 60–64 –vuotiaiden ikäryhmästä työttömyyseläkkeellä olevien osuus kaikista eläkeläisistä laski vajaasta 30 
prosentista 22 prosenttiin. Tämä johtuu työttömyyseläkkeen ikärajan nostosta. Alle 60 –vuotiaana ennen vuotta 1990 työt-
tömyyseläkkeelle jääneet olivat 1990 –luvun ensimmäisinä vuosina vielä mukana 60–64 –vuotiaiden työttömyyseläkeläis-
ten joukossa. Yksilöllisellä varhaiseläkkeellä olleiden osuus on tässä ikäryhmässä kolminkertaistunut.  
 
Vuosittain eläkkeelle siirtyneistä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden osuus on laskenut noin 35 prosentista alle 30 pro-
senttiin vuosien 1990–1996 välisenä aikana. Yksilölliselle varhaiseläkkeelle siirtyneiden osuus on myös alentunut vuoden 
1990 noin 30 prosentista alle 20 prosentin. Näille eläkkeille jääneiden osuuksien laskua vastaa työttömyyseläkkeelle siir-
tymisen yleistyminen.  
 
Työttömyyseläkkeelle siirtyminen yleistyi vuoden 1990 alle kymmenestä prosentista vuoden 1994 lähes 30 prosenttiin 
kaikista eläkkeelle mainittuna vuonna siirtyneistä ikääntyvistä. 55–59 –vuotiaat ovat yleisimmin jääneet yksilölliselle var-
haiseläkkeelle. Vanhimmassa 60–64 –vuoden ikäryhmässä tavallisin eläkkeelle jäämisen muoto oli vuoteen 1992 asti eläke 
iän tai työvuosien perusteella ja tämän jälkeen työttömyyseläke. Vuonna 1990 joka kymmenes 60–64 –vuotias työuransa 
päättänyt jäi työttömyyseläkkeelle, vuonna 1996 jo joka toinen!  
 
Ikääntyvien työntekijöiden työuran päättämistapa on muuttunut huomattavasti lamavuosien aikana. Ennen laman syvenemistä 
vuonna 1990 työura päätettiin varsin yleisesti vakaan työuran jälkeen. Kaikki neljä vuotta ennen eläkkeelle siirtymistään oli 
työssä ollut 75 prosenttia ikääntyvistä työntekijöistä. Työura päätettiin siis sangen usein ilman, että viimeisiin työvuosiin liittyi 
työttömyyden aiheuttamia katkoksia. Työttömyys liittyi varhaiseen työstä poistumiseen joka neljännellä 45–64 –vuotiaalla ja 
työttömyyseläke oli ennen vanhuuseläkeikää eläkkeelle siirtyneiden eläkemuotona vain neljällä prosentilla.  
 
Vuonna 1994 varhaisen työstä poistumisen reitteihin liittyi työttömyys huomattavasti useammin. Ikääntyneistä alle 65 –
vuotiaana työuransa päättäneistä henkilöistä 56 prosenttia oli kyennyt työskentelemään vakaasti ennen eläkkeelle siirtymis-
tään eli 44 prosentin työuran päättämiseen oli kuulunut työttömyyskausi tai –kausia, mikä on noin 20 prosenttiyksikköä 
enemmän kuin vuonna 1990. 
 
Lopuksi 
 
Ehkä tärkeimmät tutkimustuloksemme liittyvät siihen, mitä lama vaikutti ikääntyvien työttömäksi joutumiseen ja uudel-
leen työllistymiseen sekä työttömyyseläkkeen ja siihen johtavan ”eläkeputken” merkitykseen Suomen työmarkkinoilla. 
 
Vähän alle 50 vuoden iästä alkaen ikääntyvien asema työmarkkinoilla oli jo 1980–luvun lopulla iän myötä nuorimpiin verrattuna 
vähitellen heikkenevä, eikä siinä, toisin kuin nuoremmilla tapahtunut paranemista pahimpien lamavuosien jälkeen, vaan tilanne 
jäi pahimpien työttömyysvuosien tasolle. Ei kuitenkaan voida sanoa, että alle 50–vuotiaiden suhteellinen asema työmarkkinoilla 
olisi 1980–luvun lopulta 1990–luvun puoliväliin mennessä heikentynyt suhteellisesti enemmän kuin nuorempien. 
 
”Eläkeputken” alku eli 53 vuoden ikä oli jo ennen lamaa ja sen jälkeenkin ikäraja josta alkaen työttömäksi joutuneiden 
työllistymistodennäköisyys selvästi alkaa laskea. Laman myötä tätä vanhempien työttömyysasteet kasvoivat runsaasti kor-
keammalle kuin nuorempien, ja jatkoivat kasvuaan vielä sen jälkeen kun alle 50–vuotiaiden työllisyys alkoi parantua. 



 
Työttömyyseläke on lamavuosina vakiinnuttanut asemansa ikääntyvien työntekijöiden varhaisen työn jättämisen reittinä. 
60–64 –vuotiaista eläkkeelle siirtyneistä lähes joka toinen poistui työelämästä työttömyyseläkkeen tarjoamaa väylää pitkin; 
tämän ryhmän osuus kaikista 45–64 –vuotiaina eläkkeelle siirtyneistä oli 27 prosenttia. Työttömänä olevista 60 vuotta täyt-
täneistä juuri kukaan ei palaa työhön ja valtaosa on jo seuraavana vuonna työttömyyseläkkeellä. 
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Liite 1. Vuosien 1987 – 1990 työuraa (työttömyysura, epävakaa ura, vakaa ura) selittävä mul-
tinomiaalinen logit –malli. Työvoimassa vuonna 1990 olleet 45 – 65 –vuotiaat. 
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MAXIMUM-LIKELIHOOD ANALYSIS-OF-VARIANCE TABLE 
 
Source                   DF   Chi-Square      Prob 
-------------------------------------------------- 
INTERCEPT                 2      2136.65    0.0000 
TEKN                      2        16.24    0.0003 
TERV                      2         7.74    0.0209 
HALL                      2        23.06    0.0000 
KULJ                      2       242.31    0.0000 
KAUP                      2         0.36    0.8361 
JULKINEN                  2        90.00    0.0000 
NAINEN                    2         9.77    0.0076 
ALKESK                    2        25.41    0.0000 
YLKESK                    2        16.38    0.0003 
KORKEAK                   2        43.57    0.0000 
YRIT                      2       149.27    0.0000 
YLTOIM                    2        72.64    0.0000 
ALTOIM                    2        82.30    0.0000 
MUU                       2      2416.41    0.0000 
MATALA                    2       136.81    0.0000 
KORKEA                    2       104.34    0.0000 
HETT                      2        63.28    0.0000 
I5054                     2         6.24    0.0441 
I5559                     2        41.26    0.0000 
I6064                     2       115.52    0.0000 
 
LIKELIHOOD RATIO       5930      4569.35    1.0000 
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ANALYSIS OF MAXIMUM-LIKELIHOOD ESTIMATES 
                                       Standard    Chi- 
Effect            Parameter  Estimate    Error    Square   Prob 
---------------------------------------------------------------- 
INTERCEPT                 1   -3.8770    0.1049  1366.63  0.0000 
                          2   -1.6538    0.0488  1149.30  0.0000 
TEKN                      3    0.6341    0.1644    14.88  0.0001 
                          4    0.2493    0.1007     6.13  0.0133 
TERV                      5    0.2936    0.1696     3.00  0.0834 
                          6   -0.1470    0.1080     1.85  0.1736 
HALL                      7   -0.2743    0.1842     2.22  0.1365 
                          8    0.3735    0.1001    13.93  0.0002 
KULJ                      9   -1.4800    0.1242   141.90  0.0000 
                         10   -1.3091    0.0891   215.72  0.0000 
KAUP                     11    0.0539    0.1373     0.15  0.6944 
                         12   -0.0234    0.0806     0.08  0.7717 
JULKINEN                 13   -0.5376    0.1034    27.02  0.0000 
                         14   -0.4443    0.0510    75.95  0.0000 
NAINEN                   15    0.2244    0.0732     9.39  0.0022 
                         16    0.0562    0.0397     2.00  0.1571 
ALKESK                   17    0.0671    0.0819     0.67  0.4124 
                         18    0.2186    0.0436    25.13  0.0000 
YLKESK                   19   -0.5387    0.1620    11.06  0.0009 
                         20   -0.2434    0.0823     8.74  0.0031 
KORKEAK                  21   -0.5296    0.1984     7.12  0.0076 
                         22   -0.6939    0.1078    41.41  0.0000 
YRIT                     23   -0.9353    0.1686    30.77  0.0000 
                         24   -0.9299    0.0797   136.23  0.0000 
YLTOIM                   25   -1.2732    0.2686    22.47  0.0000 
                         26   -1.0074    0.1286    61.33  0.0000 
ALTOIM                   27   -0.6251    0.1669    14.03  0.0002 



                         28   -0.8329    0.0926    80.96  0.0000 
MUU                      29    5.0002    0.1150  1889.20  0.0000 
                         30    3.6377    0.0838  1884.40  0.0000 
MATALA                   31   -1.0592    0.1134    87.17  0.0000 
                         32   -0.4255    0.0489    75.58  0.0000 
KORKEA                   33    0.7116    0.0756    88.63  0.0000 
                         34    0.2804    0.0434    41.84  0.0000 
HETT                     35    0.9244    0.1271    52.92  0.0000 
                         36    0.4544    0.0827    30.21  0.0000 
I5054                    37    0.0441    0.0848     0.27  0.6032 
                         38   -0.0989    0.0441     5.04  0.0248 
I5559                    39    0.1819    0.0892     4.16  0.0414 
                         40   -0.2732    0.0520    27.55  0.0000 
I6064                    41   -1.4541    0.2020    51.80  0.0000 
                         42   -0.7975    0.0861    85.84  0.0000  
  
Liite 2. Vuosien 1989 – 1992 työuraa (työttömyysura, epävakaa ura, vakaa ura) selittävä multinomiaalinen logit –malli. 
Työvoimassa vuonna 1992 olleet 45 – 64 –vuotiaat. 
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MAXIMUM-LIKELIHOOD ANALYSIS-OF-VARIANCE TABLE 
 
Source                   DF   Chi-Square      Prob 
-------------------------------------------------- 
INTERCEPT                 2      1858.83    0.0000 
JULKINEN                  2      1091.05    0.0000 
NAINEN                    2        49.35    0.0000 
ALKESK                    2         1.62    0.4455 
YLKESK                    2         7.68    0.0215 
KORKEAK                   2        77.89    0.0000 
YRIT                      2       366.51    0.0000 
YLTOIM                    2        37.50    0.0000 
ALTOIM                    2        43.34    0.0000 
MUU                       2      1409.00    0.0000 
MATALA                    2        34.34    0.0000 
KORKEA                    2        82.01    0.0000 
HETT                      2        45.05    0.0000 
AT                        2      3098.14    0.0000 
I5054                     2        15.48    0.0004 
I5559                     2        27.67    0.0000 
I6064                     2        12.86    0.0016 
TEKN                      2        24.59    0.0000 
TERV                      2        28.72    0.0000 
HALL                      2         3.48    0.1759 
KAUP                      2        20.77    0.0000 
KULJ                      2       168.41    0.0000 
 
LIKELIHOOD RATIO       8138      7319.65    1.0000 
 
^LThe SAS System                                     16:54 Monday, February 1, 1 
999  66 
 
ANALYSIS OF MAXIMUM-LIKELIHOOD ESTIMATES 
                                       Standard    Chi- 
Effect            Parameter  Estimate    Error    Square   Prob 
---------------------------------------------------------------- 
INTERCEPT                 1   -4.3099    0.1051  1680.27  0.0000 
                          2   -0.8988    0.0400   504.80  0.0000 
JULKINEN                  3   -1.9628    0.1090   324.47  0.0000 
                          4   -1.3625    0.0439   964.98  0.0000 
NAINEN                    5    0.2627    0.0693    14.36  0.0002 
                          6   -0.1451    0.0320    20.51  0.0000 
ALKESK                    7   -0.0592    0.0757     0.61  0.4337 
                          8    0.0251    0.0356     0.50  0.4797 
YLKESK                    9   -0.3154    0.1337     5.56  0.0183 
                         10   -0.1131    0.0569     3.94  0.0470 
KORKEAK                  11   -0.8718    0.1773    24.19  0.0000 



                         12   -0.6244    0.0764    66.87  0.0000 
YRIT                     13   -0.8136    0.1448    31.55  0.0000 
                         14   -1.2127    0.0634   365.35  0.0000 
YLTOIM                   15   -0.3819    0.2113     3.27  0.0707 
                         16   -0.5671    0.0928    37.38  0.0000 
ALTOIM                   17   -0.7459    0.1570    22.57  0.0000 
                         18   -0.4101    0.0711    33.30  0.0000 
MUU                      19    3.8239    0.1029  1380.67  0.0000 
                         20    2.0153    0.0756   711.25  0.0000 
MATALA                   21   -0.5598    0.0995    31.63  0.0000 
                         22   -0.1104    0.0383     8.29  0.0040 
KORKEA                   23    0.5715    0.0729    61.38  0.0000 
                         24    0.2399    0.0354    46.03  0.0000 
HETT                     25    0.7763    0.1293    36.02  0.0000 
                         26    0.3443    0.0699    24.29  0.0000 
AT                       27    4.7553    0.0878  2930.61  0.0000 
                         28    3.0323    0.0674  2022.87  0.0000 
I5054                    29    0.1571    0.0790     3.95  0.0468 
                         30   -0.0962    0.0359     7.18  0.0074 
I5559                    31    0.4391    0.0849    26.73  0.0000 
                         32    0.0265    0.0404     0.43  0.5120 
I6064                    33   -0.5466    0.1565    12.20  0.0005 
                         34   -0.0956    0.0597     2.57  0.1091 
TEKN                     35    0.7340    0.1594    21.20  0.0000 
                         36   -0.0175    0.0780     0.05  0.8226 
TERV                     37    0.3675    0.1664     4.88  0.0272 
                         38   -0.3179    0.0806    15.55  0.0001 
HALL                     39   -0.3149    0.1781     3.13  0.0771 
                         40  0.000122    0.0791     0.00  0.9988 
KAUP                     41   -0.2356    0.1372     2.95  0.0858 
                         42   -0.3196    0.0701    20.77  0.0000 
KULJ                     43    0.3993    0.0983    16.52  0.0000 
                         44   -0.5601    0.0604    86.05  0.0000 
Liite 3. Vuosien 1991 – 1994 työuraa (työttömyysura, epävakaa ura, vakaa ura) selittävä multinomiaalinen logit –malli. 
Työvoimassa vuonna 1994 olleet 45 – 64 –vuotiaat. 
 
MAXIMUM-LIKELIHOOD ANALYSIS-OF-VARIANCE TABLE 
 
Source                   DF   Chi-Square      Prob 
-------------------------------------------------- 
INTERCEPT                 2      2010.26    0.0000 
JULKINEN                  2       601.28    0.0000 
NAINEN                    2        11.84    0.0027 
ALKESK                    2         8.22    0.0164 
YLKESK                    2        36.12    0.0000 
KORKEAK                   2       146.29    0.0000 
YRIT                      2       180.85    0.0000 
YLTOIM                    2        27.13    0.0000 
ALTOIM                    2        31.69    0.0000 
MUU                       2      4479.56    0.0000 
MATALA                    2         7.57    0.0227 
KORKEA                    2        46.67    0.0000 
HETT                      2        39.18    0.0000 
AT                        2      2647.61    0.0000 
I5054                     2        10.36    0.0056 
I5559                     2         2.20    0.3327 
I6064                     2        80.11    0.0000 
TEKN                      2         1.07    0.5861 
TERV                      2        11.40    0.0033 
HALL                      2        45.92    0.0000 
KAUP                      2        49.53    0.0000 
KULJ                      2       273.59    0.0000 
 
LIKELIHOOD RATIO       7950      7275.70    1.0000 



^LThe SAS System                                     20:39 Monday, February 1, 1 
999  64 
 
ANALYSIS OF MAXIMUM-LIKELIHOOD ESTIMATES 
                                       Standard    Chi- 
Effect            Parameter  Estimate    Error    Square   Prob 
---------------------------------------------------------------- 
INTERCEPT                 1   -3.5695    0.0864  1707.32  0.0000 
                          2   -1.3105    0.0442   880.30  0.0000 
JULKINEN                  3   -1.8021    0.0875   424.07  0.0000 
                          4   -0.8757    0.0446   384.80  0.0000 
NAINEN                    5   -0.0190    0.0533     0.13  0.7207 
                          6   -0.1099    0.0352     9.75  0.0018 
ALKESK                    7   -0.1570    0.0589     7.11  0.0077 
                          8   -0.0894    0.0390     5.26  0.0218 
YLKESK                    9   -0.4064    0.0931    19.03  0.0000 
                         10   -0.3314    0.0585    32.10  0.0000 
KORKEAK                  11   -1.0389    0.1152    81.26  0.0000 
                         12   -0.8343    0.0744   125.65  0.0000 
YRIT                     13   -1.0335    0.1562    43.79  0.0000 
                         14   -0.8549    0.0666   164.53  0.0000 
YLTOIM                   15    0.2878    0.1691     2.90  0.0888 
                         16   -0.3806    0.0921    17.06  0.0000 
ALTOIM                   17   -0.1961    0.1289     2.31  0.1283 
                         18   -0.4001    0.0716    31.21  0.0000 
MUU                      19    5.9120    0.0950  3871.21  0.0000 
                         20    3.9536    0.0687  3310.78  0.0000 
MATALA                   21   -0.2917    0.1168     6.23  0.0125 
                         22  -0.00410    0.0688     0.00  0.9524 
KORKEA                   23    0.2594    0.0530    23.95  0.0000 
                         24    0.2273    0.0346    43.24  0.0000 
HETT                     25    0.7086    0.1159    37.38  0.0000 
                         26    0.3541    0.0802    19.50  0.0000 
AT                       27    4.5457    0.0917  2458.54  0.0000 
                         28    2.7452    0.0838  1074.25  0.0000 
I5054                    29   -0.0869    0.0608     2.04  0.1529 
                         30   -0.1254    0.0390    10.34  0.0013 
I5559                    31   -0.0429    0.0650     0.44  0.5092 
                         32   -0.0655    0.0444     2.17  0.1406 
I6064                    33   -1.1496    0.1407    66.73  0.0000 
                         34   -0.5408    0.0802    45.43  0.0000 
TEKN                     35    0.0342    0.1043     0.11  0.7430 
                         36    0.0739    0.0753     0.96  0.3264 
TERV                     37   -0.3604    0.1068    11.38  0.0007 
                         38   -0.1508    0.0782     3.72  0.0539 
HALL                     39   -0.3640    0.1117    10.63  0.0011 
                         40    0.2161    0.0787     7.54  0.0060 
KAUP                     41   -0.8515    0.1230    47.93  0.0000 
                         42   -0.3686    0.0780    22.34  0.0000 
KULJ                     43   -0.9843    0.0836   138.48  0.0000 
                         44   -1.1538    0.0698   273.35  0.0000 

 
Liite 4. Työllisenä vuonna 1988 olleiden tilannetta vuonna 1992 (työtön/työttömyyeläkkeellä, eläk-
keellä, työssä) selittävä multinomiaalinen logit –malli. (45 – 59 –vuotiaat) 
 
The SAS System                                     16:59 Monday, January 25, 1999   1 
 
CATMOD PROCEDURE 
 
Response: TILA92                      Response Levels (R)=     3 
Weight Variable: None                 Populations     (S)=  5000 
Data Set: AJO                         Total Frequency (N)= 28928 
Frequency Missing: 1003               Observations  (Obs)= 28928 
 
 
 
 



MAXIMUM-LIKELIHOOD ANALYSIS-OF-VARIANCE TABLE 
 
Source                   DF   Chi-Square      Prob 
-------------------------------------------------- 
INTERCEPT                 2      2515.21    0.0000 
JULKINEN                  2       669.01    0.0000 
NAINEN                    2        91.81    0.0000 
ALKESK                    2         5.66    0.0590 
YLKESK                    2         4.08    0.1300 
KORKEAK                   2        23.09    0.0000 
YRIT                      2       592.95    0.0000 
YLTOIM                    2        29.83    0.0000 
ALTOIM                    2        35.75    0.0000 
MUU                       2      2522.59    0.0000 
MATALA                    2        10.97    0.0042 
KORKEA                    2        28.30    0.0000 
AT                        2       373.89    0.0000 
TMATALA                   2        57.38    0.0000 
TKORKEA                   2        20.51    0.0000 
PELAKE                    2       145.21    0.0000 
PMUU                      2        71.23    0.0000 
HETT                      2       254.57    0.0000 
I5054                     2       570.49    0.0000 
I5559                     2      1628.36    0.0000 
 
LIKELIHOOD RATIO       9960      8513.00    1.0000 
 
^LThe SAS System                                     16:59 Monday, January 25, 1 
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ANALYSIS OF MAXIMUM-LIKELIHOOD ESTIMATES 
                                       Standard    Chi- 
Effect            Parameter  Estimate    Error    Square   Prob 
---------------------------------------------------------------- 
INTERCEPT                 1   -1.7635    0.0606   847.50  0.0000 
                          2   -3.4053    0.0752  2052.88  0.0000 
JULKINEN                  3   -1.8274    0.0719   646.02  0.0000 
                          4    0.0268    0.0491     0.30  0.5852 
NAINEN                    5   -0.4627    0.0493    88.06  0.0000 
                          6   -0.2002    0.0472    18.00  0.0000 
ALKESK                    7    0.0345    0.0522     0.44  0.5093 
                          8   -0.1130    0.0547     4.27  0.0389 
YLKESK                    9    0.1038    0.0838     1.54  0.2153 
                         10   -0.1047    0.0809     1.67  0.1957 
KORKEAK                  11   -0.5873    0.1292    20.66  0.0000 
                         12   -0.2165    0.0931     5.41  0.0201 
YRIT                     13   -1.9043    0.0797   571.42  0.0000 
                         14   -0.5365    0.0697    59.22  0.0000 
YLTOIM                   15   -0.5961    0.1113    28.68  0.0000 
                         16   -0.1756    0.0956     3.38  0.0661 
ALTOIM                   17   -0.3297    0.0569    33.53  0.0000 
                         18   -0.1435    0.0605     5.62  0.0177 
MUU                      19    1.7288    0.0775   497.82  0.0000 
                         20    3.5805    0.0718  2487.10  0.0000 
MATALA                   21   -0.0878    0.0515     2.90  0.0883 
                         22   -0.1566    0.0498     9.90  0.0016 
KORKEA                   23    0.2566    0.0512    25.11  0.0000 
                         24    0.1510    0.0502     9.03  0.0026 
AT                       25    1.3709    0.0808   287.88  0.0000 
                         26   -0.1572    0.1184     1.76  0.1844 
TMATALA                  27    0.3199    0.0520    37.85  0.0000 
                         28   -0.1391    0.0530     6.88  0.0087 
TKORKEA                  29   -0.2624    0.0632    17.23  0.0000 
                         30    0.0527    0.0603     0.76  0.3819 
PELAKE                   31    0.3190    0.0623    26.21  0.0000 
                         32    0.6482    0.0547   140.28  0.0000 
PMUU                     33    0.3852    0.0477    65.16  0.0000 
                         34    0.2075    0.0497    17.43  0.0000 



HETT                     35    0.0783    0.0869     0.81  0.3678 
                         36    1.0726    0.0704   232.09  0.0000 
I5054                    37    0.3488    0.0497    49.35  0.0000 
                         38    1.4156    0.0597   562.69  0.0000 
I5559                    39    0.9725    0.0569   291.73  0.0000 
                         40    2.4319    0.0615  1564.08  0.0000 
 
 

Liite 5. Työllisenä vuonna 1992 olleiden tilannetta vuonna 1996 (työtön/työttömyyeläkkeellä, eläk-
keellä, työssä) selittävä multinomiaalinen logit –malli. (45 – 59 –vuotiaat) 
 
The SAS System                                     17:16 Monday, January 25, 1999   1 
 
CATMOD PROCEDURE 
 
Response: TILA96                      Response Levels (R)=     3 
Weight Variable: None                 Populations     (S)=  5245 
Data Set: AJO                         Total Frequency (N)= 30338 
Frequency Missing: 1086               Observations  (Obs)= 30338 
 
MAXIMUM-LIKELIHOOD ANALYSIS-OF-VARIANCE TABLE 
 
Source                   DF   Chi-Square      Prob 
-------------------------------------------------- 
INTERCEPT                 2      3383.58    0.0000 
JULKINEN                  2       556.62    0.0000 
NAINEN                    2        17.08    0.0002 
ALKESK                    2        17.47    0.0002 
YLKESK                    2        22.08    0.0000 
KORKEAK                   2       104.30    0.0000 
YRIT                      2       427.50    0.0000 
YLTOIM                    2        31.28    0.0000 
ALTOIM                    2         9.69    0.0079 
MUU                       2      1524.56    0.0000 
MATALA                    2        17.37    0.0002 
KORKEA                    2        29.04    0.0000 
AT                        2       127.67    0.0000 
TMATALA                   2        15.75    0.0004 
TKORKEA                   2        27.51    0.0000 
PELAKE                    2       249.01    0.0000 
PMUU                      2       120.26    0.0000 
HETT                      2       466.06    0.0000 
I5054                     2      1015.06    0.0000 
I5559                     2      2881.23    0.0000 
 
LIKELIHOOD RATIO      10450      9864.14    1.0000 
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ANALYSIS OF MAXIMUM-LIKELIHOOD ESTIMATES 
                                       Standard    Chi- 
Effect            Parameter  Estimate    Error    Square   Prob 
---------------------------------------------------------------- 
INTERCEPT                 1   -2.5663    0.0654  1538.99  0.0000 
                          2   -3.7540    0.0752  2489.33  0.0000 
JULKINEN                  3   -0.8586    0.0502   293.05  0.0000 
                          4    0.5122    0.0467   120.48  0.0000 
NAINEN                    5    0.0872    0.0462     3.57  0.0589 
                          6   -0.1306    0.0441     8.77  0.0031 
ALKESK                    7   -0.2018    0.0485    17.33  0.0000 
                          8   -0.0395    0.0483     0.67  0.4134 
YLKESK                    9   -0.3145    0.0712    19.54  0.0000 
                         10   -0.1904    0.0711     7.18  0.0074 
KORKEAK                  11   -1.0389    0.1024   103.04  0.0000 
                         12   -0.2774    0.0832    11.11  0.0009 
YRIT                     13   -1.7442    0.0849   422.00  0.0000 



                         14   -0.0852    0.0654     1.70  0.1926 
YLTOIM                   15   -0.2794    0.0964     8.40  0.0038 
                         16   -0.4724    0.0901    27.51  0.0000 
ALTOIM                   17   -0.0936    0.0543     2.97  0.0847 
                         18   -0.1687    0.0582     8.40  0.0037 
MUU                      19    2.1488    0.0621  1196.22  0.0000 
                         20    2.2090    0.0674  1074.16  0.0000 
MATALA                   21   -0.1448    0.0496     8.50  0.0035 
                         22   -0.1755    0.0480    13.34  0.0003 
KORKEA                   23    0.2515    0.0476    27.93  0.0000 
                         24    0.1183    0.0461     6.59  0.0102 
AT                       25    0.8832    0.0937    88.87  0.0000 
                         26   -0.2251    0.1325     2.89  0.0892 
TMATALA                  27    0.1848    0.0485    14.53  0.0001 
                         28    0.1124    0.0498     5.09  0.0241 
TKORKEA                  29   -0.1829    0.0605     9.15  0.0025 
                         30    0.1918    0.0579    10.96  0.0009 
PELAKE                   31    0.4211    0.0589    51.10  0.0000 
                         32    0.8238    0.0530   241.29  0.0000 
PMUU                     33    0.4236    0.0459    85.20  0.0000 
                         34    0.3696    0.0468    62.40  0.0000 
HETT                     35    0.0637    0.0793     0.65  0.4218 
                         36    1.2700    0.0635   400.12  0.0000 
I5054                    37    1.1175    0.0487   526.31  0.0000 
                         38    1.4345    0.0559   658.33  0.0000 
I5559                    39    1.7606    0.0556  1001.90  0.0000 
                         40    2.8478    0.0569  2502.15  0.0000 
 
 
Liite 6.  Työttömänä vuonna 1988 olleiden tilannetta (eläke, työttömyysura, epävakaa ura, vakaa 
ura) vuosina 1989 – 1990 selittävä multinomiaalinen logit –malli. (45 – 64 –vuotiaat) 
 
 
The SAS System                                   23:49 Thursday, February 4, 1999   1 
 
CATMOD PROCEDURE 
 
Response: TTILA90                     Response Levels (R)=     4 
Weight Variable: None                 Populations     (S)=  1327 
Data Set: AJO                         Total Frequency (N)=  3383 
Frequency Missing: 37                 Observations  (Obs)=  3383 
 
MAXIMUM-LIKELIHOOD ANALYSIS-OF-VARIANCE TABLE 
 
Source                   DF   Chi-Square      Prob 
-------------------------------------------------- 
INTERCEPT                 3       318.10    0.0000 
NAINEN                    3        10.65    0.0138 
ALKESK                    3         3.31    0.3463 
YLKESK                    3         4.45    0.2163 
KORKEAK                   3         4.08    0.2533 
YRIT                      3         2.29    0.5143 
YLTOIM                    3         4.08    0.2532 
ALTOIM                    3         0.67    0.8812 
MUU                       3       300.56    0.0000 
MATALA                    3        17.41    0.0006 
KORKEA                    3         8.87    0.0310 
TYOT                      3       208.11    0.0000 
VAKAA                     3        55.07    0.0000 
PELAKE                    3         6.34    0.0964 
PMUU                      3        11.52    0.0092 
HETT                      3       159.41    0.0000 
I5054                     3         6.18    0.1031 
I5559                     3       117.93    0.0000 
I6064                     3       316.57    0.0000 
 
LIKELIHOOD RATIO       3924      2639.36    1.0000 



 
^LThe SAS System                                   23:49 Thursday, February 4, 1 
999   2 
ANALYSIS OF MAXIMUM-LIKELIHOOD ESTIMATES 
                                       Standard    Chi- 
Effect            Parameter  Estimate    Error    Square   Prob 
---------------------------------------------------------------- 
INTERCEPT                 1   -5.7986    0.5078   130.38  0.0000 
                          2   -2.1056    0.2412    76.21  0.0000 
                          3    0.5350    0.1680    10.14  0.0014 
NAINEN                    4   -0.0465    0.1779     0.07  0.7938 
                          5    0.3658    0.1588     5.30  0.0213 
                          6    0.1064    0.1266     0.71  0.4003 
ALKESK                    7   -0.2839    0.1988     2.04  0.1531 
                          8   -0.1049    0.1721     0.37  0.5424 
                          9  -0.00656    0.1331     0.00  0.9607 
YLKESK                   10   -0.4541    0.4284     1.12  0.2892 
                         11    0.2714    0.3377     0.65  0.4217 
                         12   -0.0657    0.2683     0.06  0.8065 
KORKEAK                  13   -1.0874    0.6418     2.87  0.0902 
                         14   -0.0572    0.5079     0.01  0.9104 
                         15   -0.3031    0.4172     0.53  0.4675 
YRIT                     16   -0.5808    1.1295     0.26  0.6071 
                         17    0.3825    0.2996     1.63  0.2017 
                         18    0.0283    0.1983     0.02  0.8863 
YLTOIM                   19    0.9989    1.2163     0.67  0.4115 
                         20    0.8915    0.5233     2.90  0.0884 
                         21    0.6882    0.3745     3.38  0.0661 
ALTOIM                   22   -0.0130    0.8528     0.00  0.9878 
                         23    0.0930    0.2491     0.14  0.7089 
                         24    0.1305    0.1624     0.65  0.4216 
MUU                      25    7.0328    0.4901   205.92  0.0000 
                         26    3.7580    0.2567   214.27  0.0000 
                         27    2.9176    0.2280   163.77  0.0000 
MATALA                   28   -0.4657    0.2361     3.89  0.0485 
                         29   -0.6475    0.2158     9.00  0.0027 
                         30   -0.6416    0.1591    16.27  0.0001 
KORKEA                   31   -0.0939    0.1855     0.26  0.6127 
                         32    0.2298    0.1646     1.95  0.1626 
                         33    0.2247    0.1315     2.92  0.0874 
TYOT                     34    2.5186    0.3379    55.55  0.0000 
                         35    3.0354    0.3196    90.22  0.0000 
                         36    1.5141    0.3104    23.79  0.0000 
VAKAA                    37   -0.8347    0.2216    14.19  0.0002 
                         38   -1.2834    0.2058    38.89  0.0000 
                         39   -0.8061    0.1238    42.41  0.0000 
PELAKE                   40    0.4056    0.2440     2.76  0.0965 
                         41    0.3064    0.2213     1.92  0.1661 
                         42    0.0126    0.1757     0.01  0.9429 
PMUU                     43    0.2708    0.1948     1.93  0.1646 
                         44    0.4929    0.1677     8.64  0.0033 
                         45    0.1005    0.1289     0.61  0.4356 
HETT                     46    2.2942    0.2225   106.30  0.0000 
                         47    1.0228    0.2080    24.17  0.0000 
                         48    0.6555    0.1826    12.88  0.0003 
I5054                    49    0.4029    0.2232     3.26  0.0711 
                         50    0.1889    0.1746     1.17  0.2793 
                         51   -0.0149    0.1320     0.01  0.9101 
I5559                    52    1.8777    0.2399    61.27  0.0000 
                         53    0.6977    0.2050    11.58  0.0007 
                         54   -0.0507    0.1680     0.09  0.7627 
I6064                    55    5.4449    0.5191   110.01  0.0000 
                         56    0.5533    0.5988     0.85  0.3554 
                         57    0.6166    0.4558     1.83  0.1762 
 

Liite 7.  Työttömänä vuonna 1992 olleiden tilannetta (eläke, työttömyysura, epävakaa ura, 
vakaa ura) vuosina 1993 – 1994 selittävä multinomiaalinen logit –malli. (45 – 64 –vuotiaat) 



 
CATMOD PROCEDURE 
 
Response: TTILA94                     Response Levels (R)=     4 
Weight Variable: None                 Populations     (S)=  1631 
Data Set: AJO                         Total Frequency (N)=  8367 
Frequency Missing: 48                 Observations  (Obs)=  8367 
 
MAXIMUM-LIKELIHOOD ANALYSIS-OF-VARIANCE TABLE 
 
Source                   DF   Chi-Square      Prob 
-------------------------------------------------- 
INTERCEPT                 3       465.81    0.0000 
NAINEN                    3        27.80    0.0000 
ALKESK                    3         2.32    0.5087 
YLKESK                    3         2.97    0.3962 
KORKEAK                   3         3.75    0.2897 
YRIT                      3        13.45    0.0038 
YLTOIM                    3         5.11    0.1637 
ALTOIM                    3         1.82    0.6111 
MUU                       3       519.07    0.0000 
MATALA                    3        11.89    0.0078 
KORKEA                    3         2.87    0.4129 
TYOT                      3       326.94    0.0000 
VAKAA                     3       147.08    0.0000 
PELAKE                    3        17.29    0.0006 
PMUU                      3        38.76    0.0000 
HETT                      3       341.43    0.0000 
I5054                     3        26.22    0.0000 
I5559                     3       385.14    0.0000 
I6064                     3      1273.89    0.0000 
 
LIKELIHOOD RATIO       4836      3615.64    1.0000 
 
^LThe SAS System                                   23:50 Thursday, February 4, 1 
999   2 
 
ANALYSIS OF MAXIMUM-LIKELIHOOD ESTIMATES 
                                       Standard    Chi- 
Effect            Parameter  Estimate    Error    Square   Prob 
---------------------------------------------------------------- 
INTERCEPT                 1   -2.9693    0.2624   128.08  0.0000 
                          2   -0.1914    0.1758     1.19  0.2763 
                          3    1.2838    0.1533    70.15  0.0000 
NAINEN                    4   -0.2408    0.1477     2.66  0.1032 
                          5    0.0385    0.1293     0.09  0.7660 
                          6   -0.2353    0.1223     3.70  0.0543 
ALKESK                    7   -0.1319    0.1640     0.65  0.4211 
                          8   -0.0635    0.1406     0.20  0.6512 
                          9    0.0134    0.1324     0.01  0.9191 
YLKESK                   10    0.2019    0.2685     0.57  0.4521 
                         11    0.1042    0.2219     0.22  0.6386 
                         12   -0.0614    0.2085     0.09  0.7685 
KORKEAK                  13   -0.7045    0.3826     3.39  0.0656 
                         14   -0.4678    0.3077     2.31  0.1285 
                         15   -0.4875    0.2902     2.82  0.0929 
YRIT                     16   -0.8284    0.4346     3.63  0.0566 
                         17   -0.7808    0.2413    10.47  0.0012 
                         18   -0.4948    0.1722     8.25  0.0041 
YLTOIM                   19   -0.9046    0.6382     2.01  0.1564 
                         20   -0.0345    0.3445     0.01  0.9203 
                         21    0.2741    0.2779     0.97  0.3239 
ALTOIM                   22   -0.3113    0.3317     0.88  0.3480 
                         23    0.1035    0.1935     0.29  0.5929 
                         24   -0.0171    0.1567     0.01  0.9133 
MUU                      25    4.7109    0.2947   255.56  0.0000 
                         26    4.9346    0.2511   386.27  0.0000 
                         27    3.3577    0.2410   194.09  0.0000 



MATALA                   28   -0.0810    0.3048     0.07  0.7905 
                         29   -0.2392    0.2632     0.83  0.3634 
                         30    0.2213    0.2398     0.85  0.3561 
KORKEA                   31   -0.0215    0.1547     0.02  0.8896 
                         32    0.0260    0.1366     0.04  0.8490 
                         33    0.1074    0.1296     0.69  0.4071 
TYOT                     34    2.0502    0.3653    31.50  0.0000 
                         35    2.3799    0.3552    44.89  0.0000 
                         36    0.8809    0.3561     6.12  0.0134 
VAKAA                    37   -1.2015    0.1637    53.86  0.0000 
                         38   -1.5398    0.1328   134.36  0.0000 
                         39   -0.8869    0.1189    55.68  0.0000 
PELAKE                   40    0.6874    0.2406     8.16  0.0043 
                         41    0.4020    0.2239     3.22  0.0726 
                         42    0.1653    0.2158     0.59  0.4436 
PMUU                     43    0.4386    0.1604     7.47  0.0063 
                         44    0.4880    0.1339    13.29  0.0003 
                         45    0.1145    0.1263     0.82  0.3646 
HETT                     46    2.0106    0.2071    94.30  0.0000 
                         47    0.4380    0.1957     5.01  0.0252 
                         48    0.1689    0.1887     0.80  0.3708 
I5054                    49    0.7951    0.1881    17.87  0.0000 
                         50    0.1958    0.1398     1.96  0.1612 
                         51    0.0746    0.1305     0.33  0.5677 
I5559                    52    2.4426    0.2307   112.11  0.0000 
                         53    0.4128    0.2064     4.00  0.0455 
                         54   -0.1561    0.2008     0.60  0.4371 
I6064                    55    4.3524    0.4019   117.26  0.0000 
                         56   -2.1243    0.4303    24.37  0.0000 
                         57   -1.4677    0.4098    12.83  0.0003 
 

Liite 8. Työttömänä vuonna 1988 olleiden tilannetta (eläke, työttömyysura, epävakaa ura, va-
kaa ura) vuosina 1989 – 1992 selittävä multinomiaalinen logit –malli. (45 – 59 –vuotiaat) 
 
CATMOD PROCEDURE 
Response: TTILA92                     Response Levels (R)=     4 
Weight Variable: None                 Populations     (S)=  1192 
Data Set: AJO                         Total Frequency (N)=  3084 
Frequency Missing: 20                 Observations  (Obs)=  3084 
 
MAXIMUM-LIKELIHOOD ANALYSIS-OF-VARIANCE TABLE 
 
Source                   DF   Chi-Square      Prob 
-------------------------------------------------- 
INTERCEPT                 3       368.54    0.0000 
NAINEN                    3        20.69    0.0001 
ALKESK                    3         7.14    0.0675 
YLKESK                    3         3.33    0.3436 
KORKEAK                   3         1.45    0.6948 
YRIT                      3         2.38    0.4981 
YLTOIM                    3         1.00    0.8020 
ALTOIM                    3         3.55    0.3140 
MUU                       3       187.95    0.0000 
MATALA                    3         7.57    0.0557 
KORKEA                    3        12.28    0.0065 
TYOT                      3       170.80    0.0000 
VAKAA                     3        18.33    0.0004 
PELAKE                    3        13.15    0.0043 
PMUU                      3        23.08    0.0000 
HETT                      3       145.81    0.0000 
I5054                     3        11.23    0.0105 
I5559                     3       270.67    0.0000 
 
LIKELIHOOD RATIO       3522      2550.56    1.0000 
 
^LThe SAS System                                     00:15 Friday, February 5, 1 
999   2 



 
ANALYSIS OF MAXIMUM-LIKELIHOOD ESTIMATES 
                                       Standard    Chi- 
Effect            Parameter  Estimate    Error    Square   Prob 
---------------------------------------------------------------- 
INTERCEPT                 1   -1.5397    0.2825    29.71  0.0000 
                          2   -1.6236    0.3167    26.28  0.0000 
                          3    1.5726    0.2141    53.96  0.0000 
NAINEN                    4   -0.7601    0.1886    16.24  0.0001 
                          5   -0.3069    0.2063     2.21  0.1368 
                          6   -0.4249    0.1627     6.82  0.0090 
ALKESK                    7   -0.2611    0.2004     1.70  0.1927 
                          8   -0.1371    0.2205     0.39  0.5340 
                          9    0.0628    0.1669     0.14  0.7065 
YLKESK                   10    0.1989    0.4363     0.21  0.6484 
                         11    0.6488    0.4594     1.99  0.1579 
                         12    0.4572    0.3616     1.60  0.2061 
KORKEAK                  13   -0.6593    0.6138     1.15  0.2827 
                         14   -0.2971    0.6481     0.21  0.6467 
                         15   -0.2459    0.5049     0.24  0.6262 
YRIT                     16   -0.0261    0.3436     0.01  0.9394 
                         17   -0.2921    0.4039     0.52  0.4695 
                         18   -0.3089    0.2404     1.65  0.1987 
YLTOIM                   19    0.3609    0.6609     0.30  0.5850 
                         20    0.5670    0.6555     0.75  0.3870 
                         21    0.1304    0.4728     0.08  0.7827 
ALTOIM                   22   -0.2113    0.2870     0.54  0.4616 
                         23   -0.6021    0.3393     3.15  0.0760 
                         24   -0.0833    0.1954     0.18  0.6700 
MUU                      25    4.0211    0.3555   127.96  0.0000 
                         26    3.4035    0.3686    85.26  0.0000 
                         27    2.5914    0.3369    59.17  0.0000 
MATALA                   28   -0.4649    0.2372     3.84  0.0500 
                         29   -0.7432    0.2822     6.94  0.0084 
                         30   -0.4472    0.1958     5.22  0.0224 
KORKEA                   31    0.1342    0.1981     0.46  0.4979 
                         32    0.2294    0.2149     1.14  0.2858 
                         33    0.4265    0.1719     6.15  0.0131 
TYOT                     34    1.9661    0.3897    25.45  0.0000 
                         35    2.8971    0.3928    54.39  0.0000 
                         36    1.1735    0.3774     9.67  0.0019 
VAKAA                    37   -0.2844    0.2006     2.01  0.1563 
                         38   -1.2230    0.3018    16.42  0.0001 
                         39   -0.4108    0.1563     6.91  0.0086 
PELAKE                   40    0.6491    0.2486     6.82  0.0090 
                         41    0.5804    0.2914     3.97  0.0463 
                         42    0.1389    0.2088     0.44  0.5060 
PMUU                     43    0.6054    0.2034     8.86  0.0029 
                         44    0.9751    0.2353    17.17  0.0000 
                         45    0.2628    0.1660     2.51  0.1134 
HETT                     46    1.9513    0.2689    52.65  0.0000 
                         47    0.9327    0.2872    10.55  0.0012 
                         48    0.6492    0.2534     6.57  0.0104 
I5054                    49    0.2518    0.2038     1.53  0.2168 
                         50   -0.0187    0.2160     0.01  0.9309 
                         51   -0.1845    0.1611     1.31  0.2521 
I5559                    52    2.2801    0.2578    78.24  0.0000 
                         53    0.7305    0.2808     6.77  0.0093 
                         54  -0.00486    0.2312     0.00  0.9832 
 

Liite 9. Työttömänä vuonna 1990 olleiden tilannetta (eläke, työttömyysura, epävakaa ura, va-
kaa ura) vuosina 1991 – 1994 selittävä multinomiaalinen logit –malli. (45 – 59 –vuotiaat) 
 
The SAS System                                  19:50 Wednesday, January 13, 1999   1 
 
CATMOD PROCEDURE 
 



Response: TTILA94                     Response Levels (R)=     4 
Weight Variable: None                 Populations     (S)=  1005 
Data Set: AJO                         Total Frequency (N)=  3210 
Frequency Missing: 23                 Observations  (Obs)=  3210 
 
 
MAXIMUM-LIKELIHOOD ANALYSIS-OF-VARIANCE TABLE 
Source                   DF   Chi-Square      Prob 
-------------------------------------------------- 
INTERCEPT                 3       183.29    0.0000 
NAINEN                    3        31.29    0.0000 
ALKESK                    3         7.12    0.0682 
YLKESK                    3         2.70    0.4396 
KORKEAK                   3         8.23    0.0414 
YRIT                      3         5.15    0.1611 
YLTOIM                    3         4.29    0.2316 
ALTOIM                    3         2.72    0.4369 
MUU                       3       191.44    0.0000 
MATALA                    3         4.64    0.2002 
KORKEA                    3        27.57    0.0000 
TYOT                      3       147.45    0.0000 
VAKAA                     3        42.18    0.0000 
PELAKE                    3        20.09    0.0002 
PMUU                      3        29.81    0.0000 
HETT                      3       178.89    0.0000 
I5054                     3         9.17    0.0271 
I5559                     3       375.70    0.0000 
 
LIKELIHOOD RATIO       2961      2100.09    1.0000 
 
^LThe SAS System                                  19:50 Wednesday, January 13, 1 
999   2 
 
ANALYSIS OF MAXIMUM-LIKELIHOOD ESTIMATES 
                                       Standard    Chi- 
Effect            Parameter  Estimate    Error    Square   Prob 
---------------------------------------------------------------- 
INTERCEPT                 1   -2.9416    0.4550    41.80  0.0000 
                          2   -0.6455    0.3390     3.63  0.0569 
                          3    1.3032    0.2802    21.63  0.0000 
NAINEN                    4   -1.1577    0.2269    26.04  0.0000 
                          5   -1.0643    0.2195    23.51  0.0000 
                          6   -0.7545    0.2013    14.04  0.0002 
ALKESK                    7   -0.3632    0.2399     2.29  0.1300 
                          8   -0.1131    0.2292     0.24  0.6216 
                          9   -0.0211    0.2098     0.01  0.9198 
YLKESK                   10    0.1542    0.4242     0.13  0.7162 
                         11   -0.2759    0.4086     0.46  0.4995 
                         12   -0.0509    0.3616     0.02  0.8880 
KORKEAK                  13   -1.2700    0.5354     5.63  0.0177 
                         14   -1.4066    0.4981     7.97  0.0047 
                         15   -1.0548    0.4288     6.05  0.0139 
YRIT                     16   -0.2134    0.6664     0.10  0.7488 
                         17   -1.3156    0.5973     4.85  0.0276 
                         18   -0.3777    0.2972     1.61  0.2038 
YLTOIM                   19    1.5075    0.8021     3.53  0.0602 
                         20    0.9557    0.6158     2.41  0.1207 
                         21    0.5278    0.4735     1.24  0.2650 
ALTOIM                   22    0.6915    0.4917     1.98  0.1597 
                         23   -0.1178    0.3615     0.11  0.7446 
                         24    0.1159    0.2383     0.24  0.6266 
MUU                      25    5.6176    0.4531   153.71  0.0000 
                         26    4.3759    0.3611   146.83  0.0000 
                         27    3.3497    0.3277   104.48  0.0000 
MATALA                   28   -0.4326    0.3844     1.27  0.2603 
                         29    0.0482    0.3654     0.02  0.8951 
                         30   -0.0854    0.3271     0.07  0.7939 
KORKEA                   31    0.1901    0.2325     0.67  0.4136 



                         32    0.6383    0.2253     8.03  0.0046 
                         33    0.6593    0.2082    10.03  0.0015 
TYOT                     34    1.5202    0.4178    13.24  0.0003 
                         35    1.7346    0.4114    17.77  0.0000 
                         36    0.2346    0.4071     0.33  0.5644 
VAKAA                    37   -0.5601    0.2369     5.59  0.0180 
                         38   -1.0707    0.2313    21.43  0.0000 
                         39   -0.1918    0.1934     0.98  0.3213 
PELAKE                   40    0.9904    0.3168     9.77  0.0018 
                         41    0.5802    0.3113     3.47  0.0624 
                         42    0.2446    0.2773     0.78  0.3778 
PMUU                     43    0.6270    0.2440     6.61  0.0102 
                         44    0.8292    0.2303    12.97  0.0003 
                         45    0.2006    0.2039     0.97  0.3252 
HETT                     46    2.7449    0.3670    55.93  0.0000 
                         47    1.5541    0.3651    18.12  0.0000 
                         48    1.1794    0.3526    11.19  0.0008 
I5054                    49    0.2481    0.2486     1.00  0.3182 
                         50   -0.0859    0.2267     0.14  0.7047 
                         51   -0.1836    0.2066     0.79  0.3742 
I5559                    52    1.8676    0.3011    38.46  0.0000 
                         53   -0.6157    0.2968     4.30  0.0380 
                         54   -0.8499    0.2735     9.66  0.0019 



Liite 10 Analyysissa käytetyistä muuttujista 
 
Toiminta 

Toiminta kalenterivuoden lopussa. Muuttujasta tarkemmin Aho, Halme ja Nätti (1999) erityisesti jakso 4.2. 
Työura  

Työuraa kuvaava muuttuja kertoo työssäkäynnin prosenttiosuuden työvoimaan kuulumisajasta. Tässä muuttu-
jassa on siis samanaikaisesti huomioitu niin työssäkäynti kuin työttömyyskin ja näiden lisäksi myös toimenpi-
teisiin osallistuminen ja työvoimaan kuulumisaika. Tämä on oleellista sen vuoksi, että henkilöllä voi olla vain 
vähän työkuukausia, mutta tämä ei kerro vielä onko henkilö ollut enimmäkseen työttömänä ja toimenpiteissä vai 
työvoiman ulkopuolella. Työura –muuttuja on siten suhteellinen muuttuja, joka kuvaa työssäkäynnin osuutta 
työvoimaan kuulumisesta eli vertaa työssäkäynnin määrää työttömyyden ja toimenpiteiden määrään. 

 
Terveydentila 

Terveydentilaa mittaava muuttuja on muodostettu sairauspäivärahan saannin ja työttömien työnhakijoiden va-
jaakuntoisuusluokituksen perusteella. Luokitus on kaksiluokkainen ja karkea. Heikomman terveydentilan 
omaaviin henkilöihin on laskettu kuuluviksi ne henkilöt, jotka ovat saaneet sairauspäivärahaa tai heillä on ollut 
tieto vajaakuntoisuudesta tai spesifistä työkykyyn liittyvästä ongelmasta (esim. allergia). Terveydeltään hei-
kompien tilanne voi siten vaihdella hyvin lievästi sairastelusta vakavampiin pitkäaikaisiin sairauksiin. 

 
Työnantajasektori 

Työnantajasektori (julkinen/yksityinen) jota on käytetty työuraa kuvaavissa malleissa, on muodostettu siten, että 
henkilöltä on etsitty seurannan aikana viimeisin vuosi, jonka lopussa hän on ollut työssä, ja tämän työsuhteen 
työnantajasektori. 

 
Eläkkeellä oleminen 

Tieto eläkkeellä olevien eläkkeestä on muodostettu yhdistämällä tieto kalenterivuoden lopun pääasiallisesta 
toiminnasta eläkelajista kertovaan rekisteritietoon. Eläkkeellä oleviksi on laskettu vain ne henkilöt, jotka eivät 
ole enää olleet työvoimassa eli ovat päättäneet työuransa. 

 
Asuinkunnan työttömyysaste 

Asuinkunnan työttömyysaste on luokiteltu siten, että keskimääräistä matalamman ja korkeamman työttömyys-
asteen alueella asuu 30 prosenttia henkilöistä ja loput 40 prosenttia keskimääräisen työttömyysasteen alueella. 

 
Puolison toiminta 

Puolison toiminta on henkilön puolison toiminta kalenterivuoden lopussa. 
 
Tulotaso 

Tieto henkilön tulotasosta on saatu valtionveronalaisista tuloista, ja se on luokiteltu siten, että keskimääräistä 
matalammat tulot ja keskimääräistä korkeammat tulot omaavia henkilöitä on kumpaakin 30 prosenttia tarkastel-
tavasta joukosta. Väliin jäävät 40 prosenttia ovat henkilöitä, joilla on keskimääräinen tulotaso. 

 
Koulutusaste 

Koulutusaste on luokiteltu korkeimman suoritetun tutkinnon mukaan Tilastokeskuksen koulutusluokituksen 
kaksinumeroisen koulutuskoodin pohjalta. 

 
Sosioekonominen asema 

Sosioekonominen asema on luokiteltu Tilastokeskuksen vuoden 1980 mukaisen koodin mukaan ylempiin ja 
alempiin toimihenkilöihin, työntekijöihin ja yrittäjiin. 

 
Aikaisempi työttömyys 

Multinomiaalisissa logit-malleissa käytetty aikaisempi työttömyys on luokiteltu siten, että aikaisemmin työttö-
mänä ollut henkilö on ollut työttömänä kulloistakin seurantaa edeltäneen vuoden aikana ja henkilö, joka ei ole 
ollut aikaisemmin työttömänä ei ole ollut työttömänä kyseisenä vuotena. 

 



LIITETAULUKOT 
 
Liitetaulukko 4.1 Toiminta iän ja sukupuolen mukaan vuosien 1987, 1990, 1993 ja 1996 lopussa (%). 

  työllinen toimessa työtön/ 
lomaut 

tyött. elä-
ke 

muu muu eläke työvoima-
osuus 

45-49 v         
1987 miehet 85 1 5 0 2 7 91 
1987 naiset 86 1 3 0 5 6 90 
1990 miehet 84 1 5 0 2 8 90 
1990 naiset 85 1 3 0 4 6 90 
1993 miehet 71 2 17 0 3 7 90 
1993 naiset 76 2 12 0 5 5 90 
1996 miehet 72 2 15 0 4 7 89 
1996 naiset 74 3 12 0 4 6 90 
         
50-54 v          
1987 miehet 79 0 5 0 2 14 84 
1987 naiset 77 1 5 0 7 11 82 
1990 miehet 78 1 5 0 2 14 84 
1990 naiset 79 1 4 0 5 11 84 
1993 miehet 68 2 15 0 3 13 84 
1993 naiset 73 1 11 0 4 11 85 
1996 miehet 69 2 14 0 3 12 84 
1996 naiset 71 3 13 0 4 9 87 
         
55-59 v         
1987 miehet 55 0 4 10 2 29 59 
1987 naiset 52 0 4 10 8 25 56 
1990 miehet 57 1 5 1 2 35 62 
1990 naiset 56 1 5 1 7 31 62 
1993 miehet 47 0 17 0 2 34 64 
1993 naiset 50 1 16 0 5 29 66 
1996 miehet 46 0 21 0 3 30 67 
1996 naiset 49 1 21 0 4 26 71 
         
60-64 v         
1987 miehet 29 0 2 16 1 52 31 
1987 naiset 24 0 2 17 9 48 26 
1990 miehet 28 0 1 20 1 50 29 
1990 naiset 23 0 1 21 6 49 24 
1993 miehet 21 0 3 17 1 57 24 
1993 naiset 17 0 4 17 4 58 21 
1996 miehet 20 0 3 17 1 58 24 
1996 naiset 15 0 4 17 3 61 19 

 
Liitetaulukko 4.2 Työllisten osuus vuosien 1988, 1990, 1992, 1994 ja 1996 lopussa (%). 

 1988 1990 1992 1994 1996 muutos 88-
96 %-yks 

muutos % 
88-96 

15-19     24,3 21,1 8,9 7,8 9,3 -15,0 -61,9 
20-24     60,0 57,2 38,3 32,2 31,7 -28,4 -47,3 
25-29     80,5 78,0 62,7 57,8 57,4 -23,1 -28,7 
30-34     84,2 82,3 70,6 66,9 67,8 -16,4 -19,5 
35-39     85,8 84,0 75,2 72,1 71,9 -13,9 -16,2 
40-44     87,3 86,3 75,8 73,3 73,8 -13,5 -15,5 
45-49     85,2 84,9 77,4 73,8 73,0 -12,2 -14,4 



50-54     78,5 78,6 72,0 70,0 69,7 -8,8 -11,2 
55-59     55,4 56,0 52,8 47,3 47,3 -8,1 -14,7 
60-64     27,2 25,3 22,5 18,4 17,6 -9,6 -35,4 

 
Liitetaulukko 5.1 Työssä olo vuosina 1987-90, 89-92 ja 91-94 iän ja sukupuolen mukaan (%). 

  koko ajan 
työssä 

> 2/3 työssä 1/3-2/3 
työssä 

< 1/3 työssä 

miehet      
45-49 v 87-90 85 9 3 3 

 89-92 75 15 6 4 
 91-94 68 12 8 12 
      

50-54 v 87-90 84 9 3 3 
 89-92 76 14 5 5 
 91-94 72 10 7 11 
      

55-59 v 87-90 85 8 3 4 
 89-92 74 15 5 6 
 91-94 66 10 10 14 
      

60-64 v 87-90 94 4 2 0 
 89-92 83 13 2 2 
 91-94 86 9 2 3 
      

naiset      
45-49 v 87-90 87 8 3 2 

 89-92 81 12 4 3 
 91-94 75 10 6 9 
      

50-54 v 87-90 87 7 3 3 
 89-92 82 11 3 4 
 91-94 77 9 6 8 
      

55-59 v 87-90 84 7 4 5 
 89-92 77 11 5 7 
 91-94 68 11 8 13 
      

60-64 v 87-90 91 6 2 2 
 89-92 83 12 2 2 
 91-94 80 11 4 5 

 
Liitetaulukko 5.2 Työssä olo vuosina 1987-90, 89-92 ja 91-94 iän ja koulutuksen mukaan (%). 

  koko ajan 
työssä 

> 2/3 työssä 1/3-2/3 
työssä 

< 1/3 työssä 

kansakoulu     
45-49 v 87-90 84 10 3 3 

 89-92 75 16 5 4 
 91-94 65 13 9 13 

50-54 v 87-90 83 10 3 4 
 89-92 75 14 5 6 
 91-94 70 12 7 11 

55-59 v 87-90 82 8 4 6 
 89-92 71 15 6 8 
 91-94 60 13 11 17 

60-64 v 87-90 92 5 2 1 



 89-92 81 15 2 2 
 91-94 81 12 3 5 

alempi keskiaste     
45-49 v 87-90 81 12 4 3 

 89-92 73 16 6 5 
 91-94 68 12 8 12 

50-54 v 87-90 84 9 4 4 
 89-92 76 14 5 5 
 91-94 70 11 8 11 

55-59 v 87-90 81 9 4 5 
 89-92 75 13 6 7 
 91-94 66 10 10 14 

60-64 v 87-90 91 7 1 1 
 89-92 81 12 3 4 
 91-94 79 11 5 5 

ylempi keskiaste     
45-49 v 87-90 91 6 2 2 

 89-92 83 11 3 3 
 91-94 78 9 5 7 

50-54 v 87-90 92 6 1 1 
 89-92 85 10 3 2 
 91-94 82 7 5 6 

55-59 v 87-90 92 4 2 3 
 89-92 83 12 2 3 
 91-94 79 8 8 6 

60-64 v 87-90 94 5 0 1 
 89-92 83 13 2 2 
 91-94 88 7 3 2 

korkea-aste     
45-49 v 87-90 95 3 1 1 

 89-92 91 6 2 1 
 91-94 86 7 3 3 

50-54 v 87-90 95 2 1 1 
 89-92 93 4 1 1 
 91-94 90 4 3 3 

55-59 v 87-90 97 2 1 1 
 89-92 94 4 1 1 
 91-94 91 3 3 3 

60-64 v 87-90 95 4 1 0 
 89-92 94 4 1 0 
 91-94 96 2 0 2 

 
Liitetaulukko 6.1 Edellisen vuoden lopussa työssä olleiden pääasiallinen toiminta iän mukaan 

vuosina 1988, 90, 92 ja 94 (%). 
 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 

1988           
työtön/lom 3,0 3,3 2,2 1,7 1,6 1,5 1,5 1,8 2,3 2,7 
toimi 1,7 1,6 0,7 0,6 0,5 0,3 0,3 0,2 0,1 0,0 
muu 27,9 18,1 5,2 3,1 1,9 1,2 1,0 1,0 1,3 2,3 
eläke 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,9 1,7 6,6 15,7 
työllinen 67,4 76,8 91,8 94,4 95,7 96,7 96,4 95,4 89,8 79,3 
1990           
työt/lom 4,3 4,9 3,5 2,8 2,8 2,3 2,1 2,3 2,7 1,7 
toimessa 1,6 1,4 0,9 0,8 0,7 0,5 0,5 0,3 0,2 0,0 
muu 37,0 19,4 6,0 4,0 2,5 1,5 1,0 0,9 1,3 1,8 



eläke 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 1,0 1,8 9,3 19,0 
työlline 56,9 74,2 89,5 92,3 93,9 95,3 95,5 94,7 86,5 77,6 
1992           
työt/lom 13,4 13,5 10,3 7,7 6,5 6,8 6,1 6,0 8,2 7,5 
toimessa 1,8 1,0 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5 0,2 0,0 0,0 
muu 33,6 16,5 5,9 3,7 2,0 1,3 1,1 0,8 0,9 1,3 
eläke 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,7 1,7 7,2 18,5 
työlline 51,1 69,0 82,8 87,7 90,7 91,1 91,7 91,2 83,7 72,6 
1994           
työt/lom 8,2 8,0 6,4 4,3 3,5 3,4 3,3 3,9 6,3 4,3 
toimessa 1,5 1,1 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,1 0,0 
muu 39,0 18,3 5,8 3,9 2,0 1,2 1,0 0,9 0,7 1,0 
eläke 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,7 1,5 7,9 22,1 
työlline 51,4 72,6 87,1 91,0 93,7 94,6 94,7 93,4 85,1 72,6 
1996           
työt/lom 4,7 9,2 5,9 3,9 3,3 3,0 3,0 3,7 6,4 4,2 
toimessa 3,9 2,0 1,1 0,9 1,1 0,9 0,7 0,5 0,2 0,0 
muu 44,0 19,7 7,2 4,4 2,5 1,7 1,3 1,1 0,8 0,9 
eläke 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,6 1,3 5,5 20,0 
työlline 47,4 69,0 85,8 90,7 93,0 94,3 94,4 93,5 87,1 74,9 

 
Liitetaulukko 6.2 Vuoden 1988 lopussa 45-59 vuotiaiden työllisenä olleiden toiminta vuoden 1996 lopussa (%). 

  työssä eläke työtön muu 
45-49 v kansakoulu 80 6 10 4 

 al.kesk. 82 4 11 4 
 yl.kesk. 86 4 6 4 
 korkea 92 3 3 2 
      

50-54 v kansakoulu 67 18 12 4 
 al.kesk. 70 17 10 3 
 yl.kesk. 75 12 10 3 
 korkea 86 10 2 2 
      

55-59 v kansakoulu 46 43 9 3 
 al.kesk. 49 41 8 3 
 yl.kesk. 46 43 8 3 
 korkea 56 38 2 3 

 
Liitetaulukko 6.3 Vuoden 1992 lopussa 45-59 vuotiaiden työllisenä olleiden toiminta vuoden 1996 lopussa (%). 

  työssä eläke työtön muu 
45-49 v kansakoulu 82 5 9 4 

 al.kesk. 85 4 7 4 
 yl.kesk. 87 3 6 4 
 korkea 91 2 2 4 
      

50-54 v kansakoulu 62 15 19 3 
 al.kesk. 67 15 15 3 
 yl.kesk. 75 10 12 3 
 korkea 86 6 4 3 
      

55-59 v kansakoulu 37 48 12 3 
 al.kesk. 40 50 9 2 
 yl.kesk. 44 46 8 2 
 korkea 51 44 3 3 

 



Liitetaulukko 7.1  Työttömyysaste vuosina 1987-96 sukupuolen mukaan. 
 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Kaikki           

           
15-24 11 9 8 11 23 37 43 38 35 32 
25-34 6 5 4 6 13 18 24 21 20 19 
35-44 5 4 4 5 10 15 18 16 16 15 
45-49 5 4 3 4 8 12 16 15 15 15 
50-54 6 6 4 5 9 13 15 15 16 16 
55-59 7 6 6 8 12 19 25 27 30 31 
60-64 6 5 4 4 8 14 17 12 16 18 

           
Miehet           

           
15-24  12 10 8 13 28 42 47 41 37 35 
25-34 6 5 4 7 15 21 26 22 20 19 
35-44 5 5 4 6 13 17 20 17 17 16 
45-49 6 5 3 5 11 15 19 17 17 17 
50-54 6 6 5 6 11 15 18 17 17 17 
55-59 7 5 5 8 13 20 26 28 30 31 
60-64 6 5 3 3 8 14 14 10 13 15 

           
Naiset           

           
15-24  9 9 7 9 19 32 40 35 33 29 
25-34 6 5 4 5 10 14 21 20 19 18 
35-44 4 4 3 4 7 12 15 15 15 14 
45-49 4 4 3 3 6 9 14 13 14 13 
50-54 6 6 4 4 7 11 13 14 15 15 
55-59 7 6 7 8 11 17 24 27 30 30 
60-64 
 

7 5 5 4 8 14 19 15 20 21 

 
Liitetaulukko 7.2  Työttömänä vuosien 1987, 90, 93 ja 96 aikana olleiden osuus ja työttömyyskuu-

kausien määrä vuoden aikana aikana koulutaustan mukaan. 
  1987 1990 1993 1996 

kansakoulu 0 kk 93 94 82 79 
 1-3 kk 2 2 3 3 
 4-6 kk 2 2 4 4 
 7-11 kk 2 1 6 5 
 12 kk 1 0 5 8 
 yhteensä 100 100 100 100 

al.keskiaste 0 kk 92 92 80 79 
 1-3 kk 3 3 3 4 
 4-6 kk 2 2 4 5 
 7-11 kk 2 2 7 6 
 12 kk 1 0 5 7 
 yhteensä 100 100 100 100 

yl.keskiaste 0 kk 96 96 87 85 
 1-3 kk 1 2 3 3 
 4-6 kk 1 1 2 3 
 7-11 kk 1 1 4 4 
 12 kk 0 0 3 4 
 yhteensä 100 100 100 100 

korkea 0 kk 98 98 94 92 



 1-3 kk 1 1 1 2 
 4-6 kk 0 0 2 2 
 7-11 kk 0 1 2 2 
 12 kk 0 0 1 2 
 yhteensä 100 100 100 100 

 
Liitetaulukko 7.3  Työttömänä vuosien 1987, 90, 93 ja 96 aikana olleiden osuus ja työttömyyskuu-

kausien määrä vuoden aikana aikana iän ja sukupuolen mukaan. 
miehet  1987 1990 1993 1996 
45-49 v 0 kk 90 92 77 78 

 1-3 kk 4 4 4 4 
 4-6 kk 2 2 4 5 
 7-11 kk 2 2 8 6 
 12 kk 1 0 6 6 
 yhteensä 100 100 100 100 

50-54 v 0 kk 91 92 80 81 
 1-3 kk 3 3 3 3 
 4-6 kk 2 3 4 4 
 7-11 kk 2 2 7 6 
 12 kk 1 0 5 6 
 yhteensä 100 100 100 100 

55-59 v 0 kk 94 93 81 76 
 1-3 kk 2 2 3 3 
 4-6 kk 1 2 3 2 
 7-11 kk 2 2 5 4 
 12 kk 1 1 8 14 
 yhteensä 100 100 100 100 

60-64 v 0 kk 97 99 92 92 
 1-3 kk 1 1 2 2 
 4-6 kk 0 0 2 2 
 7-11 kk 1 0 3 2 
 12 kk 0 0 1 2 
 yhteensä 100 100 100 100 
      

naiset  1987 1990 1993 1996 
45-49 v 0 kk 94 94 83 81 

 1-3 kk 3 3 4 4 
 4-6 kk 2 2 4 5 
 7-11 kk 2 1 6 6 
 12 kk 0 0 3 4 
 yhteensä 100 100 100 100 

50-54 v 0 kk 92 93 85 82 
 1-3 kk 3 3 3 3 
 4-6 kk 2 2 3 5 
 7-11 kk 2 1 5 6 
 12 kk 1 0 4 4 
 yhteensä 100 100 100 100 

55-59 v 0 kk 94 92 82 76 
 1-3 kk 2 2 3 2 
 4-6 kk 1 3 3 2 
 7-11 kk 2 2 5 4 
 12 kk 1 1 8 15 
 yhteensä 100 100 100 100 

60-64 v 0 kk 97 98 92 91 
 1-3 kk 1 1 2 2 



 4-6 kk 1 1 2 2 
 7-11 kk 1 1 3 3 
 12 kk 1 0 1 3 
 yhteensä 100 100 100 100 

 
Liitetaulukko 7.4  Työttömyyskuukausien määrä iän mukaan vuosina 1987, 90, 93 ja 96. 

  1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Ikä Työttömyyden kesto           
45-49 0 92 92 93 93 89 84 80 79 79 80 

 1-3 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 
 4-6 2 2 2 2 3 4 4 5 5 5 
 7-11 2 2 2 1 3 5 7 7 7 6 
 12 1 1 0 0 1 2 5 6 5 5 
            

50-54 0 92 92 92 92 89 85 82 82 82 81 
 1-3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 
 4-6 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 
 7-11 2 2 2 2 3 6 6 6 5 6 
 12 1 1 0 0 1 2 4 5 6 5 
            

55-59 0 94 94 93 93 90 86 81 80 78 76 
 1-3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 
 4-6 1 2 2 2 3 3 3 3 2 2 
 7-11 2 2 2 2 3 5 5 5 4 4 
 12 1 1 1 1 1 4 8 11 13 15 
            

60-64 0 97 98 98 98 96 94 92 92 93 92 
 1-3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 
 4-6 1 1 1 0 1 1 2 2 1 2 
 7-11 1 1 1 1 1 3 3 3 2 3 
 12 1 0 0 0 0 1 1 1 2 3 

 
Liitetaulukko 7.5  Työttömäksi vuosina 1988-90 jääneiden työura kahden seuraavan vuoden aikana 

iän ja sukupuolen mukaan. 
  mies nainen 
  1988 1990 1992 1993 1988 1990 1992 1993 

45-49 v työttömyysura 4 29 38 27 11 18 40 35 
 epävakaa ura 60 57 49 50 55 54 43 46 
 vakaa ura 33 9 10 19 30 24 15 17 
 eläke 3 4 3 3 4 3 1 2 

50-54 v työttömyysura 10 25 37 37 15 24 47 44 
 epävakaa ura 48 57 48 42 50 53 38 34 
 vakaa ura 33 10 9 17 25 19 10 14 
 eläke 9 6 6 3 10 3 5 7 

55-59 v työttömyysura 24 24 48 48 18 34 50 59 
 epävakaa ura 31 46 20 19 31 22 17 13 
 vakaa ura 18 4 3 5 13 16 3 6 
 eläke 27 25 28 27 36 27 29 21 

60-64 v työttömyysura 0 4 1 2 6 2 2 2 
 epävakaa ura 13 9 2 2 6 5 3 1 
 vakaa ura 5 0 2 2 0 4 2 0 
 eläke 82 87 96 95 89 88 93 96 

 
Liitetaulukko 7.6  Työttömäksi vuosina 1988 ja 1990 jääneiden työura seuraavien neljän vuoden 

aikana iän ja sukupuolen mukaan. 



  mies nainen 
  1988 1990 1988 1990 

45-49 v työttömyysura 2 24 7 11 
 epävakaa ura 74 63 73 65 
 vakaa ura 13 6 14 16 
 eläke 11 7 6 7 

50-54 v työttömyysura 5 17 8 20 
 epävakaa ura 62 61 54 55 
 vakaa ura 14 7 17 14 
 eläke 19 16 19 11 

55-59 v työttömyysura 5 15 6 10 
 epävakaa ura 28 32 26 21 
 vakaa ura 4 2 6 10 
 eläke 63 52 61 58 

60-64 v työttömyysura 0 2 0 0 
 epävakaa ura 2 4 2 2 
 vakaa ura 0 0 0 2 
 eläke 98 94 98 96 

 
Liitetaulukko 8.1 Eläkkeellä olevien osuus ja eläkemuodot sukupuolen mukaan vuosina 1988-96. 
  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
mies ei eläk 70 70 71 72 73 73 73 73 74 

 tyött eläk 6 5 5 4 3 3 3 3 3 
 työkyv eläk 18 18 17 17 16 16 15 18 19 
 yks.varh.eläk 2 3 4 4 4 5 5 0 0 
 muu eläk 4 4 4 4 3 4 4 6 4 
 yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

nainen ei eläk 71 71 71 72 73 73 73 74 75 
 tyött eläk 7 6 5 4 4 4 3 3 3 
 työkyv eläk 16 16 15 15 13 13 13 15 17 
 yks.varh.eläk 2 3 4 4 5 5 5 0 0 
 muu eläk 5 5 5 4 5 5 5 8 5 
 yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

kaikki ei eläk 71 71 71 72 73 73 73 74 75 
 tyött eläk 6 6 5 4 4 3 3 3 3 
 työkyv eläk 17 17 16 16 15 14 14 16 18 
 yks.varh.eläk 2 3 4 4 4 5 5 0 0 
 muu eläk 4 4 4 4 4 5 5 7 4 
 yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Liitetaulukko 8.2 Eläkkeellä olevien osuus ja eläkemuodot koulutaustan mukaan vuosina 1988-96. 
  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
ei amtut ei eläk 64 64 64 64 66 65 65 65 66 

 tyött eläk 8 8 7 6 5 5 5 4 5 
 työkyv eläk 21 21 21 21 19 19 19 22 25 
 yks.varh.eläk 3 4 5 5 6 6 6 0 0 
 muu eläk 4 4 4 4 4 4 4 9 4 
 yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

al keski ei eläk 80 79 79 79 80 80 79 79 79 
 tyött eläk 4 3 3 2 2 2 2 2 2 
 työkyv eläk 12 12 12 12 12 12 12 13 15 
 yks.varh.eläk 1 2 2 3 3 3 3 0 0 
 muu eläk 3 3 3 3 3 4 3 6 3 
 yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

yl keski ei eläk 83 83 83 84 85 84 84 84 85 



 tyött eläk 2 2 2 1 1 2 2 1 1 
 työkyv eläk 7 7 7 7 6 6 6 8 9 
 yks.varh.eläk 1 2 2 3 3 3 3 0 0 
 muu eläk 6 6 6 5 5 5 5 6 4 
 yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

korkea ei eläk 89 88 88 88 88 86 86 86 87 
 tyött eläk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 työkyv eläk 4 4 4 4 4 4 4 6 7 
 yks.varh.eläk 1 1 2 2 2 3 3 0 0 
 muu eläk 5 5 5 5 5 7 6 8 6 
 yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Liitetaulukko 8.3 Eläkemuodot koulutaustan mukaan vuosina 1988-96. 
  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
ei amtut tyött eläk 23 21 18 16 15 14 14 11 13 

 työkyv eläk 58 58 58 58 56 56 55 64 74 
 yks.varh.eläk 7 10 13 15 16 17 18 0 0 
 muu eläk 12 12 11 11 12 12 12 25 12 
 yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

al kesk tyött eläk 19 16 14 12 10 10 10 9 12 
 työkyv eläk 58 59 59 59 57 57 57 64 72 
 yks.varh.eläk 7 9 12 14 16 16 16 0 0 
 muu eläk 16 16 16 15 16 17 17 27 16 
 yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

yl kesk tyött eläk 13 11 9 8 10 10 11 9 10 
 työkyv eläk 42 43 44 44 40 38 37 52 61 
 yks.varh.eläk 9 11 14 15 19 19 19 0 0 
 muu eläk 36 36 34 33 31 33 32 39 29 
 yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

korkea tyött eläk 8 7 6 5 4 4 5 4 4 
 työkyv eläk 39 37 35 34 32 28 28 42 50 
 yks.varh.eläk 7 10 15 17 19 19 20 0 0 
 muu eläk 46 45 44 44 45 49 48 54 46 
 yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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